
Program. Mars 2022
Anmälan öppnar 20/3. kl. 09.00 
Resorna arrangeras av Träffpunkt Simonsland i samverkan med Curamus och Frivilligcentralen.
Anmäl dig i receptionen senast två dagar innan resan. Resor bokas och betalas på plats vid Träff-
punkt Simonsland. Vi erbjuder inte återbetalning vid eventuell avbokning. 
Samling innan avresa sker alltid på Träffpunkt Simonsland.  

RESOR. APRIL 2023

g 13/4. IKEA Kållered  
Torsdag 13/4. kl. 10.00 - ca. 16.00. Kostnad: 100:-

Dagsutflykt till IKEA utanför Göteborg. Här  hittar du allt inom inred-
ning, möbler, vitvaror och inspiration. 

g 4/4. Hornborgarsjön och Falbygdens ost 
Tisdag 4/4. kl. 09.00 - 17.00. Kostnad: 100:- 

Hornborgarsjön är Sveriges kanske främsta fågelsjö. Varje vår dansar 
tusentals tranor in våren här som vi hoppas få se under resan. 
Vi gör också ett besök på Falkbygdens ost där det ges tilllfälle att handla 
ostar av alla de slag!   

g 18/4. Gårdarna runt sjön
Tisdag 18/4. kl. 10.00 - ca. 15.00. Kostnad: 100kr  

Gårdarna Runt Sjön är en romanserie skriven av Birgit Th. Sparre vars 
gårdar finns kvar än idag att besöka. Vår chafför Göran kommer att 
agera guide under denna trevliga utflykt

Vid frågor eller avbokning kontakta receptionen på Träffpunkt Simonsland Telefon 033-35 51 10

g 11/4. Antikrundan i Limmared 
Tisdag 11/4. kl. 12.00 - ca. 17.00. Kostnad: 50:- 
 
Vi strosar runt bland ett 15-tal antikbutiker i området. Samliga butiker 
ligger inom 300 meter. Möjlighet att köpa och äta lunch vid Limmareds 
Wärdshus. Limmared är den gamla glasbruksorten som nu formats till 
en ort fylld med mötesplatser och möjligheter för kulturintresserade och 
sakletare.



Vid frågor eller avbokning kontakta receptionen på Träffpunkt Simonsland Telefon 033-35 51 10

Se fler aktiviteter på vår webbplats boras.se/TS-kalender

g 27/4. Vänga kvarn och Rångedala plantskola
Torsdag 27/4. kl. 11.00 - ca. 15.00. Kostnad: 50:-

Vänga Kvarncafé och bageri ligger naturskönt intill Säveåns början och 
det är en upplevelse utöver det vanliga att sitta på någon av dess altaner, 
njuta av något gott att äta och dricka och samtidigt blicka ut över den 
lummiga naturen och den porlande ån. Vi gör också ett besök på Rnge-
dala Plantskola som erbjuder ett brett sortiment av trädgårdsväxter och 
tillbehör i en inspirerande miljö.

g 20/4. Husqvarna museum, Jönköping 
Torsdag 20/4. kl. 10.00 - ca. 16.00. Kostnad: 100kr för resan + entré som 
betalas på  plats.

Husqvarna Museum öppnade den 27 april 1993, och inryms i det hus 
som mellan 1868 och 1946 var vapenverkstad. Museet är fyllt med 
historia, nostalgi och Husqvarna-produkter, där man kan följa en näs-
tan 400-årig utveckling vid ett av världens äldsta och mest mångsidiga 
industriföretag. 

g 25/4. Vandring på Rya Åsar med fika över 
öppen eld 
Tisdag 25/. kl. 11.00 - ca. 14.00. Kostnad: 50:- 
Rya åsar är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Elever 
ifrån Realgymnasiet kommer att ta oss på en vandring, ordna fika över 
öppen eld och bjuda på historiska berättelser om området Rya Åsar. 

MåndagMåndag
TisdagTisdag
Onsdag Onsdag 
TorsdagTorsdag
Fredag Fredag 
    

09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 
09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 
09:00 - 20:0009:00 - 20:00
09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 
09:00 - 15:0009:00 - 15:00

Våra öppettider


