
    

 
                                                                                                                                

 
Anordnar resa till Tranås- 
bygden den 30/9, 
i samarbete med Jo-Ro Buss. 
Pris 425:-/deltagare 
Max 50 deltagare. 

  
Anmälan senast den 16/9  Betalning senast den  23/9 

Vid alla evenemang tillämpas våra Allmänna Aktivitetsvillkor, se Aktivitetspärm 

Anmälan gör du via;  
SPF- Seniorerna Nässjö > Mina sidor > Gå till föreningssida > Aktiviteter 

 Det går också att ringa in anmälan via telesvar på nr 070-2965904 
           eller skicka sms-anmälan till ovan nummer 

                           eller anmäl via mail till; spf.nassjo.kent@gmail.com 
Du kan givetvis även anmäla dig på våra kaffeträffar/månadsmöten 

PÅ ANMÄLNINGSBLANKETT 

                          
  

 

Kom med på vår resa till Tranåsbygden den 30 september, där vi 
bjuder på ett varierat program med besök på Gammel byn Hultet, 
Tranås skinnberedning och Brostorps café och gårdsbutik. 

 
I priset ingår bussresa, inträde till Gammel Byn 
Hultet, kaffe utan dopp, lunch och eftermiddagsfika 
med ostkaka. Se vidare informationsblad; 

AKTIVITET NR 3 

mailto:spf.nassjo.kent@gmail.com


Kom med på vår resa till Tranåsbygden den 30 september,där 
vi bjuder på ett varierat program med besök på Gammelbyn 
Hultet, Tranås skinnberedning och Brostorps café och 
gårdsbutik. 
Program 
8.15 Avresa från Lidls parkering 
9.30 -13.00 Besök på Gammelbyn Hultet. När vi kommer till 
Hultet serverar vi kaffe från bussen. Du tar själv med dig 
tilltugg till kaffet. 
På Hultet äter vi lunch. Det finns ingen servering där så vi har 
med sallad från Almenäs. Vi har valt en lättlunch så vi orkar 
äta så mycket ostkaka vi vill när vi på eftermiddagen kommer 
till Brostorps ostkakekafé. 
13.30 Studiebesök Tranås Skinnberedning 
15.30 Besök på Brostorps Ostkakekafé och gårdsbutik. Här 
dricker vi vårt eftermiddagskaffe och äter så mycket ostkaka vi 
orkar och vill. 
18.00 Hemma i Nässjö. 

Vid alla evenemang tillämpas våra Allmänna Aktivitetsvillkor, se Aktivitetspärm 

Anmälan gör du via;  
SPF- Seniorerna Nässjö > Mina sidor > Gå till föreningssida > Aktiviteter 

 Det går också att ringa in anmälan via telesvar på nr 070-2965904 
           eller skicka sms-anmälan till ovan nummer 

                           eller anmäl via mail till; spf.nassjo.kent@gmail.com 
Du kan givetvis även anmäla dig på våra kaffeträffar/månadsmöten 

PÅ ANMÄLNINGSBLANKETT 
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Gammel Byn ligger strax utanför Tranås, vackert beläget 
inbäddad i grönska intill sjön Sommens strand. Här får du vara 
med om en resa tillbaka i tiden. Det finns ett 20-tal 
kulturhistoriska byggnader. I de olika stugorna finns tidsenliga 
miljöer med föremål och inredning från gångna tider. Där finns 
den kompletta smedjan, pälsverkstaden med flera verkstäder. 
Det var Arvid Jonas som har låtit bygga upp Hultet. Det var 
också han som var ägare till Jonas Johanssons  varuhus och 
tyger. I en av stugorna finns det kläder och interiör från 
varuhuset och i ett annan stuga grosshandlarens matsal. Nelly 
Gustavssons modeaffär som sålde hattar och som funnits 
under många år i Tranås finns till viss del bevarat på Hultet. 
På vårt besök kommer vi att få höra och uppleva mycket av 
guiden som kommer ta oss runt i de olika stugorna. På Hultets 
hemsida kan du gå in och titta på en film där du kan se ett 
axplock av vad vi får uppleva där. 

Vid alla evenemang tillämpas våra Allmänna Aktivitetsvillkor, se Aktivitetspärm 

Anmälan gör du via;  
SPF- Seniorerna Nässjö > Mina sidor > Gå till föreningssida > Aktiviteter 

 Det går också att ringa in anmälan via telesvar på nr 070-2965904 
           eller skicka sms-anmälan till ovan nummer 

                           eller anmäl via mail till; spf.nassjo.kent@gmail.com 
Du kan givetvis även anmäla dig på våra kaffeträffar/månadsmöten 

PÅ ANMÄLNINGSBLANKETT 
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Tranås skinnberedning startade 1904. Det var en fattig 
buntmakargesäll från Norrköping, Fritz Lundberg, som kom till 
Tranås och började med färgning och beredning av skinn i en 
liten källarlokal. 1907 ville han utvidga sin rörelse och därmed 
lade han grunden till Tranås som pälsstad. David Johansson 
och två av hans kamrater som arbetat hos Fritz Lundgren 
startade 1917 Tranås Skinn berederi. David Johansson 
vidareutvecklade färg- och skinnberedningen och blev känd 
som ”Skinn-David” med hela pälsvärlden. Detta gjorde att det 
bildades många pälsföretag i Tranås. I dag ägs företaget av sju 
delägare som driver företaget vidare på samma sätt som 
tidigare. 
På vårt studiebesök kommer vi att få en guidad tur i fabriken, 
där vi får följa beredningsprocessen. Det finns också en butik 
för försäljning av både första och andra sortering av skinn. 

Vid alla evenemang tillämpas våra Allmänna Aktivitetsvillkor, se Aktivitetspärm 

Anmälan gör du via;  
SPF- Seniorerna Nässjö > Mina sidor > Gå till föreningssida > Aktiviteter 

 Det går också att ringa in anmälan via telesvar på nr 070-2965904 
           eller skicka sms-anmälan till ovan nummer 

                           eller anmäl via mail till; spf.nassjo.kent@gmail.com 
Du kan givetvis även anmäla dig på våra kaffeträffar/månadsmöten 

PÅ ANMÄLNINGSBLANKETT 
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På Brostorps gård bedrivs mjölkproduktion. En del av mjölken 
blir ost och ostkaka på gårdens eget mejeri. Gården har också 
ett ostkaks kafé och gårdsbutik. På ostkaks kafét serveras 
ostkaka med sylt och grädde. Det finns ingen begränsning i 
hur mycket ostkaka som gästerna får äta utan de får äta så 
mycket de orkar. I gårdsbutiken säljs ostar och ostkaka från 
deras egna mejeri men också lite annat mathantverk och 
textilhantverk från gårdens syateljé. 

Vid alla evenemang tillämpas våra Allmänna Aktivitetsvillkor, se Aktivitetspärm 

Anmälan gör du via;  
SPF- Seniorerna Nässjö > Mina sidor > Gå till föreningssida > Aktiviteter 

 Det går också att ringa in anmälan via telesvar på nr 070-2965904 
           eller skicka sms-anmälan till ovan nummer 

                           eller anmäl via mail till; spf.nassjo.kent@gmail.com 
Du kan givetvis även anmäla dig på våra kaffeträffar/månadsmöten 

PÅ ANMÄLNINGSBLANKETT 

                          
  

 

mailto:spf.nassjo.kent@gmail.com

