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Onsdag           1 juni UTFLYKT : Lillebybadet 
Baguette och en dricka ingår, hämtas på 
aktivitetshuset 

-Anmälan senast tisdag den 31 maj  kl 15.   
-Aktivitetshuset stänger och vi åker på utflykt. 
Vi öppnar kl 9 och åker iväg enligt information 
som kommer senare (ring och fråga)! 
-Ta med badkläder och regnkläder 

 
Torsdag         2 juni  

 
 

Fredag           3 juni                 
Måndag        6 juni        STÄNGT Nationaldagen 
Tisdag            7 juni   
Onsdag        8 juni   UTFLYKT:  

Botaniska trädgården 
Fototävling för frivilliga  
Tillsammans med Friskvårdsklubben 

-Aktivitetshuset  stänger och vi åker på 
utflykt. Vi öppnar kl 9 och åker iväg enligt 
information som kommer senare (ring och 
fråga)! 

Ta gärna med kamera och egen fika 
Torsdag       9 juni Gruppstudiebesök  på aktivitetshus Hisingen Kl 13 
Fredag         10 juni Husmöte med fika för dem som deltar kl.13.30 
Måndag      13 juni   

 
Tisdag         14  juni                   
 
Onsdag       15 juni 

UTFLYKT:  
Slottsskogen  

Aktivitetshuset  stänger och vi åker på utflykt. 
Vi öppnar kl 9 och åker iväg enligt information 
som kommer senare (ring och fråga)! 

Ta gärna med kamera och egen fika. 
Vi spelar boule och kubb 

Torsdag      16 juni Gruppstudiebesök på aktivitetshus  Hisingen Kl 13 
Fredag 17 juni Informationsmöte 

 

 

 



Måndag      20 juni  
 
 

 

Tisdag         21 juni   
Onsdag       22 juni Midsommarlunch Anmälan till Midsommarlunchen 

senast fredag den 10 juni 

Torsdag      23 juni  Aktivitetshuset stänger kl 14:00 

 
Fredag        24 juni  

STÄNGT 
 
Midsommarafton 

Måndag     27 juni   
Tisdag         28 juni Uteaktiviteter  

Efter önskemål från våra deltagare 

För mer information ring  
Aktivitetshus väster 

Onsdag        29 juni UTFLYKT: 4-H gården Kättilsröd 
 I samarbete med Friskvårdsklubben tar vi en 
långpromenad från Aktivitetshus Hisingen till 
4-H gården genom Hisingsparken 

På 4H-gården grillar vi korv som du 
får med dig i en påse från 
Aktivitetshuset Hisingen. Vi går från 
aktivitetshuset kl 10.30. På vägen till 
gården svarar vi på kluriga 
tipsfrågor. Väl framme grillar vi vår 
korv, minglar, har en liten 
prisutdelning med anledning av 
tipspromenaden. Det finns 
dessutom möjlighet att klappa 
kelsugna djur. 
För de deltagare som inte har 
möjlighet att gå så finns det 
möjlighet att ta bil eller åka buss . 
Ta med kläder efter väder och 
ryggsäck att bära korv och dryck i. 

Torsdag        30 juni Inneaktiviteter 
Efter önskemål från våra deltagare  

 

För mer information ring 
Aktivitetshus väster  

Fredag          1 juli Semesterfika med påminnelse om 
Aktivitetshus Hisingens utbud 

Kl 13:30 

Måndag       4 juli  SEMESTERSTÄNGT 



Tisdag           5 juli  SEMESTERSTÄNGT 

Onsdag         6 juli UTFLYKT:  
Minigolf med Aktivitetshus Hisingen i 
Hisingsparken 

SEMESTERSTÄNGT  

Aktivitetshus Hisingen öppnar kl 9 
och promenerar sedan i samlad 
tropp iväg enligt information som 
kommer senare (ring och fråga)! 
Kostnad för minigolfen 25:-, Vi 
bjuder på baugette och en dricka. 
Anmälan  senast 4  juli kl 15.00 till 
Aktivitetshus Hisingen 0313679489 

Torsdag        7 juli  SEMESTERSTÄNGT 

Fredag         8 juli  SEMESTERSTÄNGT 

Måndag      11 juli  SEMESTERSTÄNGT 

Tisdag         12 juli  SEMESTERSTÄNGT 

Onsdag       13 juli UTFLYKT:  
Liseberg med Aktivitetshus Hisingen 

SEMESTERSTÄNGT 
-Aktivitetshus Hisingen åker till 
Liseberg. De öppnar  kl 9 och åker 
iväg enligt information som kommer 
senare (ring och fråga 0313679489)! 
Ta med egen fika och eventuellt  
regnkläder 

Torsdag      14 juli  SEMESTERSTÄNGT 

Fredag        15 juli  SEMESTERSTÄNGT 

Måndag     18 juli  SEMESTERSTÄNGT både på Väster 
och Hisingen 

Tisdag        19 juli  SEMESTERSTÄNGT både på Väster 
och Hisingen 

Onsdag      20 juli  SEMESTERSTÄNGT både på Väster 
och Hisingen 

Torsdag     21 juli  SEMESTERSTÄNGT både på väster 
och Hisingen 

Fredag       22 juli  SEMESTERSTÄNGT både på väster 
och Hisingen 

Måndag     25 juli  SEMESTERSTÄNGT både på väster 
och Hisingen 

Tisdag        26 juli  SEMESTERSTÄNGT både på väster 



och Hisingen 
Onsdag      27 juli UTFLYKT:  

Brännö med Aktivitetshus Hisingen 

SEMESTERSTÄNGT 
Aktivitetshus Hisingen åker till 
Brännö. Samling vid Saltholmens 
färjeläge. Mer information kommer 
senare, ring gärna och fråga 
0313679489. Ta med egen matsäck 
och kläder efter väder. 

Torsdag     28 juli  SEMESTERSTÄNGT 

Fredag       29 juli  SEMESTERSTÄNGT 

Måndag    1 augusti   
Tisdag       2 augusti Uteaktivitet 

Efter önskemål från våra deltagare  
För mer information ring  
Aktivitetshus väster  

Onsdag    3 augusti UTFLYKT: 
 Röda sten 

-Aktivitetshuset  stänger och vi åker på utflykt 
till Röda sten. Vi öppnar kl 9 och åker iväg 
enligt information som kommer senare (ring 
och fråga)! 

Torsdag   4 augusti Inneaktivitet efter önskemål från deltagare  
Fredag     5 augusti Husmöte med fika för dem som deltar Kl 13:30 

Måndag   8 augusti   
Tisdag      9 augusti Uteaktivtet  

 
 
 
 
Onsdag    10 augusti                        

UTFLYKT: 
Vrångö 

-Aktivitetshuset  stänger och vi åker på utflykt till Vrångö. Vi 
öppnar kl. 9 och åker iväg enligt information som kommer 
senare (ring och fråga)! Ta med egen fika och kläder efter väder 

Torsdag   11 augusti Inneaktivitet 
Efter önskemål från 
våra deltagare  

För mer information ring  
Aktivitetshus väster 

Fredag       12 augusti fika Kl 13.30 
Måndag     15 augusti   
Tisdag        16 augusti 
 
 
 

HÖSTUPPTAKT 
med anmälan till 
kurser. Lansering av 
höstens program.  

Kursupptakt kl 13.00 
Aktivitetshuset bjuder på kaffe med dopp 
 
 



Onsdag 17 augusti                                           
 
 
 
 

UTFLYKT 
Gunnebo slott  
 
 

Aktivitetshuset öppnar kl 9.00. vi stänger och åker till 
Gunneboslott i Mölndal. 
Där får du möjlighet att följa med på en visning på slottet  
”skvaller och skandaler”.  
Visningen startar kl 13.00. 
Max antal deltagare på visningen 25 personer 
Platserna är reserverade företrädesvis åt deltagare från  
Aktivitetshus Hisingen- väster  

                                                                                                         
Torsdagen 18 augusti    
Fredagen 19 augusti  Husmöte med fika  13.30 
Måndag 22 augusti    
Tisdag 23 augusti   
Onsdag 24 augusti  Utflykt  

Vi promenerar till 
mossen.  
 

Aktivitetshus väster stänger. 
Vi går gemensamt från huset kl 10.00 
 
Ta med egen fika och kläder efter väder 

 
Torsdag 25 augusti    
Fredag 26 augusti    
Måndag 29 augusti    
Tisdag 30 augusti    
Onsdag 31 augusti   Vi bjuder på kaffe och tårta  

kl 13.00 ” För våra deltagare på Aktivitetshus väster”  
   

 

Från och med i höst vill vi ha kontant betalning för kursen du anmäler dig till. 

Vi önskar helst betalar vi anmälnings tillfälle men senast 10 dagar innan första kurstillfället. 

Anmälan är bindande, Även om du skulle få förhinder får du betala för din kurs. 

vi har tidigare skickat ut fakturor men detta administra arbete är allt för tidskrävande. 

 

  


