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Onsdag          1 juni UTFLYKT : 
Lillebybadet 
Baguette och en 
dricka 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 gärna med badkläder, regnkläder & 
ryggsäck att bära baguette och dricka i. 

Torsdag         2 juni Unga vuxna Kl 12.30-14.30 
Fredag           3 juni               STÄNGT Planeringsdag 
Måndag        6 juni        STÄNGT Nationaldagen 
Tisdag            7 juni Promenadgrupp 

Boule/pingis/kubb 

Kl 10.00-12.00 

Kl 13.00-14.30 
Onsdag         8 juni   UTFLYKT:  

Botaniska  
med fototävling för 

dem som vill 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 Unga vuxna Kl 12.30-14.30 
Fredag         10 juni Speldag 

Husmöte med fika 
för dem som deltar 

kl 10.00 
kl 13.30 

Måndag      13 juni Kreativ grupp Kl 12.30-14.30 
Tisdag        14  juni                 Promenadgrupp 

Boule/pingis/kubb 
Kl 10.00-12.00 
Kl 13.00-14.30 

 
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 

Torsdag      16 juni Unga vuxna Kl 12.30-14.30 
Fredag        17 juni Speldag 

Husmöte med fika 
för dem som deltar 

Kl 10.00 
Kl 13.30 

Måndag      20 juni Kreativ grupp Kl 12.30-14.30 
Tisdag         21 juni Promenadgrupp 

Boule/pingis/kubb 
Kl 10.00-12.00 
Kl 13.00-14.30 

 
Onsdag       22 juni 

 
Midsommarlunch 

-Aktivitetshuset har idag öppet kl 12.00-
15.00 för dem som har anmält sig. 
-Anmälan och betalning senast 21 juni. 
Kostnad 50:-  
-Viktigt: Lunchen serveras kl 12.00 och 
inte senare. Ingen ordinarie verksamhet 
idag. 

Torsdag      23 juni Kreativ grupp Kl 10.00-12.00 

OBS! Aktivitetshuset stänger kl 14.00 
Fredag        24 juni STÄNGT Midsommarafton 
Måndag      27 juni   

Tisdag         28 juni Promenadgrupp Kl 10.00-12.00 



Onsdag        29 juni UTFLYKT:  
4-H gården 
Kättilsröd 
med tipspromenad längs 
vägen genom 
Hisingsparken, 

tillsammans med 
Friskvårdsklubben 

Korv & bröd och en 
dricka hämtas på 
aktivitetshuset före 
avgång 

-Aktivitetshuset stänger och vi går på 
långpromenad till 4-H gården 
Kätttilsröd. Promenaden tar cirka en 
timma. Vi öppnar kl 9.00 och avgår från 
aktivitetshuset kl 10.30. 
-PÅ 4H-gården grillar vi korv som du får 
med dig i en påse från Aktivitetshuset. Vi 
har även en liten prisutdelning med 
anledning av tipspromenaden. 
-För de deltagare som inte har möjlighet 
att gå så finns det möjlighet att ta bil 
eller åka buss . 
-Ta med regnkläder vid regn och 
ryggsäck att bära korv och dryck i. 

Torsdag        30 juni   
Fredag              1 juli Husmöte med fika 

för dem som deltar 
Kl 13.30 

Måndag           4 juli   

Tisdag              5 juli Promenadgrupp Kl 10.00-12.00 
 
Onsdag            6 juli 

UTFLYKT:  
Minigolf 
Hisingsparken 
Baguette och en 
dricka hämtas på 
aktivitetshuset 

-Anmälan senast 4 juli kl 15.00   
-Aktivitetshuset stänger och vi går iväg 
på utflykt. Vi öppnar kl 9 och 
promenerar sedan iväg enligt 
information som kommer senare (ring 
och fråga)!  
-Kostnad för minigolfen 25:-  
-Ta gärna med en ryggsäck att bära 
baguette och dricka i. Kläder efter väder. 

Torsdag            7 juli   
Fredag              8 juli Husmöte med fika 

för dem som deltar 
Kl 13.30 

Måndag         11 juli   
Tisdag            12 juli   
 
Onsdag          13 juli 

 
UTFLYKT:  
Liseberg 

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

Torsdag         14 juli   
Fredag           15 juli Husmöte med fika 

för dem som deltar 
Kl 13.30 

Måndag         18 juli STÄNGT  
Tisdag            19 juli STÄNGT  

Onsdag          20 juli STÄNGT  
Torsdag         21 juli STÄNGT  
Fredag           22 juli STÄNGT  
Måndag        25 juli STÄNGT  
Tisdag            26 juli STÄNGT  
 
Onsdag          27 juli 

 
UTFLYKT:  
Brännö 

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

Torsdag         28 juli   
Fredag           29 juli Husmöte med fika 

för dem som deltar 
Kl 13.30 

Måndag    1 augusti   
Tisdag       2 augusti   



Onsdag      3 augusti UTFLYKT:  
Röda sten 

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

Torsdag     4 augusti   
Fredag       5 augusti Husmöte med fika 

för dem som deltar 

Kl 13.30 

Måndag     8 augusti   
Tisdag        9 augusti Promenadgrupp 

Boule/pingis/kubb 
Kl 10.00-12.00 
Kl 13.00-14.30 

 
Onsdag    10 augusti                        

 
UTFLYKT: 
Vrångö 

-Aktivitetshuset stänger och vi åker på 
utflykt. 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   
Fredag     12 augusti Husmöte med fika 

för dem som deltar 
Kl 13.30 

Måndag   15 augusti Kreativ grupp Kl 12.30-14.30 
 
Tisdag      16 augusti 

 
Höstupptakt 
 
 
 
 

Promenadgrupp 
Boule/pingis/kubb 

Kl 9.00: Nu har du möjlighet att 
anmäla dig till höstens kurser. Vi 
bjuder på frukostfika mellan kl 
9.30-10.30. 
 
Kl 10.00-12.00 
Kl 13.00-14.30 

 
Onsdag    17 augusti 

UTFLYKT: 
Gunnebo Slott 
Mölndal 
med guidad visning 
på slottet: ”Skvaller 
och skandaler” 

-Aktivitetshuset stänger och vi åker på 
utflykt. Vi öppnar kl 9 och åker iväg enligt 
information som kommer senare (ring 
och fråga)! 
-Max antal deltagare på visningen: 25 st. 
Platserna reserveras företrädesvis åt 
deltagare från Aktivitetshus Hisingen- 
Väster 

Torsdag    18 augusti Unga vuxna Kl 12.30-14.30 
Fredag      19 augusti Speldag 

Husmöte med fika 
för dem som deltar 

Kl.10.00 
Kl 13.30 

Måndag    22 augusti Kreativ grupp Kl 12.30-14.30 
Tisdag       23 augusti Promenadgrupp 

Boule/pingis/kubb 
Kl 10.00-12.00 
Kl 13.00-14.30 

Onsdag     24 augusti                       UTFLYKT: 
Promenad till 4-H-
gården med 
grillning 

-Aktivitetshuset  stänger och vi ger oss 
iväg  på utflykt. Vi öppnar kl 9 och går 
iväg enligt information som kommer 
senare (ring och fråga)!  
-Vi bjuder på grillad korv med bröd. Ta 
med egen dryck.  

Torsdag    25 augusti Unga vuxna Kl 12.30-14.30 
Fredag      26 augusti Speldag 

Husmöte med fika 
för dem som deltar 

Kl 10.00 
Kl.13.30 

Måndag   29 augusti   
Tisdag       30 augusti Promenadgrupp 

Boule/pingis/kubb 
Kl 10.00-12.00 
Kl 13.00-14.30 

Onsdag     31 augusti   

Vänd på bladet! Viktig information 

 



Aktivitetshus Hisingens öppettider (om inget annat står på schemat): 

Måndag:      12.00-15.00  

Tisdag-fredag:     9.00-15.00 

 

Utflyktsdagar: Onsdagar är utflyktsdagar då vi samlas på Aktivitetshuset och sedan stänger 

för att göra olika utflykter. 

Spontana aktiviteter kommer att förekomma: Utöver det som står på sommarschemat, kan 

spontana aktiviteter såsom promenader, museibesök, mindre utflykter och grillning i 

närområdet förekomma. Detta efter intresse hos våra deltagare och möjlighet. Vi kommer 

att ta upp ämnet på våra husmöten och inför varje ny vecka uppdatera schemat.  

BISTRO under sommaren: När BISTRO har semester, 18/7-12/8, hjälps intresserade 

deltagare och personal åt att laga enklare luncher. Lista att sätta upp sig på finns på 

anslagstavlan. 

  

Ring gärna och fråga oss om utflykter och annat på tel. 031 – 3679489     

 

Semestrar: 

 Eva: 27 juni-22 juli  

 Mikael: 11 juli-5 augusti 

 Jenny: 18 juli-12 augusti 

 Helen: 18 juli-12 augusti 

 Vincent: 27 juni-29 juli 

 Ingvar: 13 juni-17 juni,   27 juni-1 juli,    8 augusti-19 augusti 

 Ewa: 4 juli-12 augusti 

                                                                                                                                                                   

Höstupptakt: Första veckan i september startar höstens kurser och ett nytt höstschema 

gäller. Schemat finns att hämta på aktivitetshuset från och med vår höstupptakt, tisdagen 

den 16 augusti . På höstupptakten kan du på plats anmäla dig till höstens kurser. Från och 

med kl 15:00 samma dag går det bra att anmäla sig via telefon.  

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

helst att du betalar vid anmälningstillfället, 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 administrativa arbete är alltför tidskrävande. 

 

 


