
 
Göteborgsfontänens sommarprogram 

 
I år kommer vi att bada, gå på museum, spela kubb, fotboll och boule, second-
hand-rally. Universeum och Liseberg står också på agendan, och mycket 
mycket mer. 
 
Övernattningsläger på Styrsö, där vi gör allt möjligt roligt, med möjlighet att 
sova över på S:t Olavsgården, som ligger på Styrsö i Göteborgs södra 
skärgård. Den ligger vackert ett par minuter från en fin badplats och knappt tio 
minuter från färjan. 
 
Vecka 28  
Måndag 8 juli Bad vid Saltholmen – Lunch kl.11.30 – Halvdag 09.00–16.00 
Tisdag 9 juli Universeum! – Du betalar 50:- för biljetten (170:- ord.) Vi gör 
egna baguetter och tar med till lunch – Föranmälan – 20 platser – Heldag 09-
00–16.00. 
Onsdag 10 juli Röhsska Museet ”Ond Design” – Lunch kl. 11.30 – Halvdag 
09-00–16.00 
Torsdag 11 juli Liseberg! Du betalar 30:- (90:- ord.). Du står för lunch själv 
alternativt att vi gör egen fika på fontänen. Vi går från fontänen 10.30 – Heldag 
09.00–16.00 
Fredag 12 juli Antikhallarna i Göteborg, fynda och titta på roliga saker. Lunch 
kl.11.00 – Halvdag kl.09.00–15.00 
 
Vecka 29  
Måndag 15 juli Göteborgs Stadsmuseum! ”Vi är romer” – Lunch kl.11.30 – 
Halvdag 09.00–16.00 
Tisdag 16 juli Secondhand-rally! Vi är ute på stan och tittar till 
secondhandmarknaderna runt omkring oss. Vi äter lunch på något 
hamburgerhak och du betalar 30:- för detta – Vi går kl.09.30 – Heldag 09.00–
16.00 
Onsdag 17 juli Vi kollar in Gothia Cup – Lunch kl.11.30 – Halvdag 09.00–
16.00 
Torsdag 18 juli Trädgårdsföreningen på förmiddagen och Världskulturmuseet 
”Secret Love” på eftermiddagen. Vi gör egna mackor och tar med. – Vi åker 
från fontänen c:a kl.09.00 – Heldag 09.00–16.00 
Fredag 19 juli Promenad längs kajen i Röda Sten. Lunch kl.11.30 – Halvdag 
kl.09.00–15.00 
 
Vecka 30  
Måndag 22 juli Slottskogen, Boule, kubb, fotboll eller promenad längs kajen till 
Operan alt. Museum – Lunch kl.11.30 – Halvdag 09.00–16.00 
Tisdag 23 juli Utflykt till Skatås, frisbee, grill, fotboll och bad. – Vi går från 
fontänen kl.09.00 – Heldag 09.00–16.00 
Onsdag 24 juli Läger på Styrsö! Vi åker från fontänen kl.09.00 och kommer 
hem dagen efter. 30 platser! Det går också att delta bara under dagtid. 
Torsdag 25 juli Läger på Styrsö! Vi packar ihop och solar och badar. Åter till 
fastlandet vid 15.00. 
Fredag 26 juli Vi grillar i trädgården, spelar litet kubb och har det gott. 


