
Resor våren 2020 

 

Måndag 3 februari 
STUDIEBESÖK på AP&T Ulricehamn,  som gör automationsutrustning för pressar och verktyg. 
Vi kommer att få se en press, som är automatiserad för att forma plåtar till framtidens bilar, och 
se deras nya huvudkontor och fabrik. Lunch på plats meddelas senare. På eftermiddagen får vi 
guidning på Lassalyckans sport- och friluftsområde; World Cup Arena för skidor, fotbollshall, 2 
ishallar, hotell mm. Här får vi en guidning av Johan Falk, som är ansvarig för World 
Cuporganisationen. Avresa med buss från Tranemo kl 09.00. Anmälan till Hasse Skoglund  
hans.skoglund@hotmail.com  eller tel/SMS 070 5857491 senast 25/1.  
Kostnad för buss och lunch, ca 220 kr, tas upp på bussen. Hemma ca 17.00. 
 

Fredag 20 mars 
RESA till Falkenbergsrevyn HÅRFINT. Avresa kl 11.30 från Tranemo bussterminal.  
Vi äter lunch på Villa Littorin Skreabacke. Revyn börjar 15.30. Pris för mat, revy, buss 700 kr,  
sätts in på bg 5139-5325 snarast efter anmälan, märk med namn och revy. Anmälan till Inger  
tel 070-2597396 el henryinger@gmail.com tidigast 12/1 kl 9.00 och senast 17/1. Max 50 pers. 

Lördag 4 april 
RESA till Operan Cosi Van Tutte med bl a Anders Lorentzson, Riksteaterns föreställning på 
Folkets hus i Ulricehamn. Mozarts komiska opera med lika delar komik och allvar. En smart 
komedi om två systrar och deras pojkvänner. Avresa kl 12.00. Lunch i U-hamn. Föreställningen 
börjar 16.00. Hemma ca 19.30. Anmälan till Kent Lorentzson på tel  070 6897774 tidigast 13/1  
och senast 26/1. Biljettpris 240 kr betalas till Kent vid anmälan, helst på swish nr 070 6897774.  
Buss och lunch betalas på resan, ca 300 kr. 
 
Senare delen av april 
STUDIEBESÖK på F7 Såtenäs flygflottilj och museum m fl besöksmål. Mer info senare. 
 
Tisdag 19 maj 
HEMLIG RESA. Avresa 07.30 från Tranemo bussterminal. Anmälan till Henry 
tel 070-3276376 eller henryinger@gmail.com tidigast 20/4 kl 9.00 och senast 12/5. 
Pris ej klart, betalas på bussen. Max 100 pers. 
 

Hösten 2020 
 
20-27 september 

RESA till Toscana i Italien med flyg och rundresa. Matlagningskurs på lantgård, utflykt till Florens 
med tåg, utflykt till Pisa mm. Man bor hela tiden i staden och kurorten Montecatine Terme.  

8 dagar, 7 frukostar, 7 middagar, alla utflykter enligt program. Arrangör Rolfs Flyg o Buss.  Mer 
info i separat program. Anmälan fr.o.m.17 februari  kl 09.00  eller senast 23 mars till Hasse 
Skoglund hans.skoglund@hotmail.com  eller tel/SMS 070 5857491.Tranemo SPF har förtur till 
anmälan mellan 17/2 till 2/3.  Därefter bjuder vi in våra grannar från Västra och Östra SPF. Mer 
information kommer att ske på årsmötet 13 februari.  
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