
     

SPF Seniorerna Tranemo - Resor hösten 2019 

Måndag 19 augusti 
STUDIEBESÖK hos Gun Jarl o Roland Richardsson i Älvshult, 
Hulugården, för att se på deras alpackor med föl samt besök på 
Björnhyltans växthus med guidning. Ta med egen förmiddagsfika, men 
lunch äter vi i Björnhyltan. Pris lunch och guidning ca 120 kr.  
Alternativ 1. Cykeltur med start vid ICA Tranemo kl 09.30 framme i 
Älvshult ca 10.30. Det går även bra att ansluta vid rastplatsen i 
Ambjörnarp kl 10.00. Ta gärna cykeln på bilens cykelkrokar till 
rastplatsen om du tycker det blir för långt hela vägen. Därefter cykeltur 
till Björnhyltan för besök och lunch och cykeltur tillbaka.  
Alternativ 2. Egen bil med samling i Älvshult kl 10.30. Därefter biltur till 
Björnhyltan för guidning och lunch.  
Anmälan till Henry Jönsson henryinger@gmail.com  eller 070 3276376 

senast 14/8. 

 
 
 
 

 

 
Fredag-torsdag 13-19 september 
RESA till Polen enligt särskilt program. 
Kontaktperson Hans Skoglund mail hans.skoglund@hotmail.com  
tel 070 5857491. 

 

 
 
Måndag 21 oktober 
STUDIEBESÖK på Sobacken Energi och Miljöcenter i Borås. Företaget 
bjuder på fika. Lunch i Borås och därefter besök hos Hööks Hästsport. 
Buss från Tranemo kl 09.00. Anmälan till Hasse Skoglund 
hans.skoglund@hotmail.com  eller 070 5857491 tidigast 21/9 kl 09.00 
eller senast 7/10. Max 50 personer. Pris ca 220 kr (buss och lunch) tas 
upp på bussen. 

 
 

 

 
Fredag 8 november  
RESA till Sagateatern i Borås och THE MERSEY BEATLES – 
GREATEST HITS. The Mersey Beatles från Liverpool, världens bästa 
Beatles tribute band, är åter i Sverige efter utsålda turnéer i USA. Man 
använder originalinstrument, sjunger i rätta stämmor och tonarter och 
med Ringos trummor. Konserten börjar kl 19.30. Avresa från Tranemo 
kl 18.00. Anmälan till Hasse Skoglund hans.skoglund@hotmail.com  
eller 070 5857491 tidigast den 9/10 kl 09.00 eller senast 29/10. Pris inkl 
buss 600 kr sätts in på SPFs bankgirokonto 5139-5325 i samband med 
anmälan. Märk med ”Beatles”. Max 50 pers. 

 
 
 

 

 
Torsdag 21 november 
RESA till julmarknaden på Kobergs slott. Avresa från Tranemo kl 10.00. 
Vi äter lunch på Golfklubben alldeles i närheten av slottet. Anmälan till 
Inger Jönsson henryinger@gmail.com eller 070 2597396 tidigast 28/10 
kl 09.00 eller senast 11/11. Pris meddelas vid anmälan och tas upp på 
bussen. 
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