
Program. Mars 2022
Anmälan öppnar 13/2. 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. MARS 2023

g 7/3. IKEA Kållered
Tisdag 7/3. kl. 10.00 - ca. 16.00. Kostnad: 100kr 

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

g 9/3. IKEA Kållered 
Torsdag 9/3. kl. 10.00 - ca. 16.00. Kostnad: 100kr 

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

g 2/3. Torpsgård Månstad
Torsdag 2/3. kl. 10.00 - ca. 14.00. Kostnad: 50kr för resan + 150kr betalas 
via Swish på plats för guidning och fika. 

Studiebesök på Toarpsgård Månstad som driver mjölkproduktion med 
cirka 400 årskor, mjölkar korna med hjälp av 5 stycken Delavalrobotar. 
Vi får en guidad tur på 1-1 1/2  tim.  
OBS. Trappor.

g 14/3. Seniormässan, Göteborg
Tisdag 14/3. kl. 09.30 - ca. 16.00. Kostnad: 100kr för resan + 140kr entré 
som betalas på plats eller via webben.

Seniormässan är Sveriges största mässa för dig som vill leva ett aktivt liv 
och upptäcka något nytt igen. Här finns utställare inom många olika 
områden; Resor, hälsa, skönhet, kultur, boende, ekonomi, teknik m.m. 
OBS! Svenska Mässan och Seniormässan är kontantfria och tar enbart 
betalt med kontokort. 
 

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



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 21/3. Antikrundan i Limmared
Tisdag 21/3. kl. 12.00 - ca. 17.00. Kostnad: 50:- för resan. 
 
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.

g 30/3. Besök i Jönköping
Torsdag 30/3. kl. 10.00 - ca. 16.00. Kostnad: 100:- 

Vi åker till Sveriges tionde största stad - Jönköping. Vi promenerar och 
upplever staden, kikar i butiker, äter lunch och fikar tillsammans. 

g 28/3. Bakom kulisserna på Borås Stadsteater. 
Guidad tur
Tisdag 28/3. kl. 14.00 - ca. 16.00. Kostnad: Gratis

Vi får en guidad tur på ca 1 timme bakom kulisserna på Stadsteatern. 
Vi får se förråd av rekvisita, smink, sömnad, verkstäder mm.
Efter besöket tar vi en fika vid cafét Utbult och Borneby som ligger i 
anslutning till teatern. Var och en betalar och köper fika på plats.

g 16/3. Seniormässan, Göteborg
Torsdag 16/3. kl. 09.30 - ca. 16.00. Kostnad: 100kr för resan + 140kr 
entré som betalas på plats eller via webben.

Seniormässan är Sveriges största mässa för dig som vill leva ett aktivt liv 
och upptäcka något nytt igen. Här finns utställare inom många olika 
områden; Resor, hälsa, skönhet, kultur, boende, ekonomi, teknik m.m.
OBS! Svenska Mässan och Seniormässan är kontantfria och tar enbart 
betalt med kontokort. 

g 23/3. Lunch på Räven o Rönnbären i Dalsjö-
fors samt stopp vid Blomsterträdgården i Lockryd
Torsdag 23/3. kl. 10.00 - ca. 13.00. Kostnad: 50:- för resan. 

Vi äter lunch på tapasrestaurangen Räven och Rönnbären i hjärtat av 
Dalsjöfors som utsetts till årets restaurang i Borås 2020 och 2022. Där-
efter gör vi också ett besök vid Blomsterträdgården i Lockryd.


