
Hej Alla  

Nu susar höstens vind och väser fram 

Från trädkrona till husknut tar den till ton 

Du med starka ben och längtan efter friskluft tillsammans: Anslut. Anslut till 

utflyktsgruppen! 

Nedan finns tillräckligt med information för dig som önskar lite raskare sällskap 

från Oscar. 

OBS! Inget väder är (tillräckligt) dåligt väder, så klä don efter person. Det är 

bara du som bestämmer om det blir promenad för just dig. 

 

Utflyktsgruppens program. HÖST 2020 

Vi ses tisdagar kl 10 på Oscar om inte annat anges. Medtag matsäck! 

 

8/9 Planering på Oscar 

15/9 Ringön-Hisingsbron/Lennart 

22/9 Gunnesby/Birgitta 

29/9 Hisingsparken. Slätta damm/ Annelie 

6/10 Mölndal. Till Guldheden/Ebbe och Gun 

13/10 Sisjön runt/Aina 

20/10 Ruddalen/Ebbe 

27/10 Överåsparken/Lennart 

3/11 Kungälv-Fontin/Ingemar 

10/11 Härlanda tjärn/Ebbe 

17/11 Änggårdsbergen-Mölndal/Lennart 

24/11 Planering på Oscar 

 

 

 

 

 

 



Program för Trivselpromenaderna Höst 2020 

Onsdagar kl 11.  

Vi samlas på Oscar innan om inte annat anges. OBS! Ändringar av utflyktsmål 

kan ske. Trivselpromenaderna är lite lättare och lite kortare, så att alla 

hänger med. Det nya i höst är dock att varannan onsdag kl 11 blir det kort 

promenad i närområdet för den som vill ELLER en lång. Dom som kommer 

väljer vilken av promenaderna som passar dem för dagen. Alla är hjärtligt 

välkomna! Ta med fika! Undrar du något? Ring 12 35 35. 

 

16/9 KORT Åk 1 hlpl linné till botaniska. Titta på Dalierna i botaniska 

23/9 KORT promenad i närområdet. LÅNG: Åk 1 hlpl till botansiaka. Gå 

          till koloniområde "lilla Änggården" 

30/9 KORT promenad i närområde. 

7/10 KORT promenad i området. LÅNG: Gå till stenpiren. Åk båt till 

           Hisingen. Gå till Eriksberg och tillbaka samma väg. 

14/10 KORT promenad i närområde. 

21/10 KORT promenad i närområdet. LÅNG: Gå till stepiren. Båt till                     

Klippan. Gå till St Birgittas Kapell. 

28/10 KORT promenad i närområde 

4/11 KORT promenad i närområdet. LÅNG: guidad promenad på 

           Västra kyrkogården. Gå till stenpiren. Gå till Klippan. Gå till 

           västra kyrkogården och runt på västra. Tillbaka samma väg. 

6/11(OBS fredag)KORT promenad och mumsa Gustav Adolfsbakelse 

          utanför Oscar 

11/11 KORT promenad i närområde. 

18/11 KORT promenad i närområde. LÅNG: Gå till Stenpiren. Åk båt till 

              lilla Bommen. Vi tittar på brobygget och uppdaterar oss. Sen tar 

              vi samma tur tillbaka. 

25/11 KORT promenad i närområde. 

2/12 KORT promenad i närområde. LÅNG: Gå till stenpiren. Åk båt till 

                      "flickorna på färjenäs" (café inomhus). Vi äter lussebulle. 

9/12 KORT promenad i närområde. Vi börjar utanför Oscar och gör en 

                       plan för vårpromenaderna. 


