
Årsberättelse 2019 från resekommittén i SPF Seniorerna Tranemo   

 28 januari. Årets första aktivitet var två studiebesök med 64 deltagare. Dels på 

Tranemo Trädgårdstjänst och dels på Specma. Företagen ligger grannar och 

vi kunde växla med 2 grupper. Intressanta och bra presentationer av företag 

på frammarsch. Båda företagen är ca 100 anställda. Avslutning med lunch på 

Limmareds Värdshus. 

 

 8 mars. Sedvanlig resa till Falkenbergsrevyn. En utsökt lunch på Strandbaden 

och som vanligt en fantastisk revy. 50 deltagare, ett busslast, och flera på kö 

men vi hade bokat 50 biljetter och det är svårt att köpa till.  

 
 14 maj var vi på Hemlig resa. 2 bussar med totalt 100 personer. Som vanligt 

hade Inger och Henry Jönsson planerat in i minsta detalj. Bussarna hade var 

sin rutt då en del av besöksmålen endast kunde ta emot en busslast i taget. 

Besöksmålen var Store Mosse Naturrum, Apladalen och Bruno Mathsson 

Center i Värnamo, Nydala klosterkyrka och en gemensam lunch på Tiraholms 

fiskrestaurant med fisk fångad i Bolmen. Trevliga och givande besök och inget 

fattades när det gällde fika och mat. 

 

 22 maj hade Burseryds SPF bjudit in till vårfest/nostalgikväll i Bokskogen. En 

mindre styrka på 20 st hade en trevlig kväll med dans grillning, och 

gemenskap. 

 

 19 augusti började vi med besök hos våra medlemmar, Gun Jarl o Roland 

Richardsson, i Älvshult där vi fick se och höra hur deras alpackor lever och hur 

ullen kan tas om hand. Därefter besökte vi Björnhyltans trädgård där vi fick en 

mycket intressant guidning  om deras odlingar i både växthus och på friland. 

Ambjörnarps arbetsgrupp hade ordnat en utsökt lunch som vi intog i det stora 

växthuset under dignande vinddruvor i taket. Totalt var vi 68 st varav 22 st 

cyklade med utgångspunkt från Tranemo, Ambjörnarp m fl ställen. Mellan 1,5 

till 3 mil cyklade vi beroende på startpunkt. 

 

 13-19 september. Nu var det dags för en av föreningens längsta resor. Hela 

55 st ville åka med på en rundresa till Polen.  Vi fick uppleva många 

spännande saker med höjdpunkter som Saltgruvan i Krakow och 

koncentrationslägren i Auschwitz och Birkenau. Det kändes skrämmande men 

nyttigt att bli påmind om allt det onda som mänskligheten kan göra mot 

varandra. 

Saltgruvan var ett fantastiskt "byggnadsverk". Nere under jord var allt gjort av 

saltsten, t ex kyrkor, statyer, kristallkronor och mycket mer. Totalt var det ca 

800 trappsteg som vi gick nerför. Som tur var så fanns det hissar upp.  

På vägen genom Polen stannade vi även 2 dagar i Warszawa. Staden 

bombades väldigt hårt under kriget, men var återuppbyggd i stort sett som den 

såg ut före bombningarna med ett fantastiskt torg, kungliga slottet, Chopins 

minnesmärke mm. 

I Krakow gjorde vi också en stadsvandring. Tyskarna lät bli att bomba Krakow 

för att själva ha en bevarad plats efter kriget. Staden förblev orörd med en fin 



"Gamla stan" och runt om en blandning av nytt och gammalt. 

I Krakow var vi även på Judisk afton med mycket god mat och dryck samt 

levande musik. Sedan bidrog vi själva med allsång, som även hördes långt ut 

på det lilla torget.  

På vägen hem hade vi en övernattning i Berlin. Ett kort besök med boende 

mitt i stan på Alexanderplats. 

Mycket gemenskap och en fantastisk sammanhållning i den stora gruppen på 

55 personer upplevde vi nog alla.  

 

 Inför Polenresan så hade vi även ett informationsmöte den 26 februari med ca 

50 deltagare i Församlingshemmet. 

 

 21 oktober. Med 50 medlemmar åkte vi till Borås för att först besöka Sobacken 

Energi och Miljöcenter och sedan Hööks Hästsport. På Sobacken fick vi först 

en presentation om detta jättestora projekt på ca 3,5 miljarder. Därefter en 

rundvandring på Avloppsreningsverket, Kraftvärmeverket, ledningar och 

mycket mer. Efter lunch på Ellagården besökte vi Hööks som många följt 

sedan etableringen i Mossebo, Tranemo och nu på andra platsen i Borås. 

Omsättning ca 500 miljoner och 53 st butiker.  

 

 25 oktober reste 16 st på äppelresa till norra Skåne. Lunch åt vi på IKEA i 

Älmhult.  2 minibussar körde hemåt med fulla äppellådor och ett gäng glada 

resenärer. 

 

 8 november styrde vi kosan mot Sagateatern i Borås där en orkester från 

Liverpool, The Mersey Beatles, presenterade en Beatleskonsert av högsta 

rang.  Mycket igenkänning och härlig stämning för 27 st som hängde med. 

 

 21 november. Årets julmarknadsresa gick till Koberg slott, 50 st deltagare. En 

traditionell marknad med hög kvalitet på det som saluförs. Flera besökte även 

det fina muséet med vagnar och seldon från svunna tider. På Golfklubben 

som ligger granngårds intog vi en god lunch.  

 

 25 oktober var vi representerade på en reseträff i Borås ordnad av distriktet.   

2 gånger har vi träffat resekommittéerna i vår kommun, Västra och Östra SPF. 

Den 19 januari i Tranemo och den 22 oktober i Ljungsarp. Egna 

kommittémöten vid ett flertal tillfällen. 

550 deltagare vid 11 tillfällen (förutom kommittémöten) 
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Resekommittén 

Hasse Skoglund,  Inger o Henry Jönsson 


