
Göteborgsresa  

25-27/5 far vi till Göteborg.  

Priset är 650 kr   

 

  

Funderar du på något är det bara a slå en signal till mig (Rene Andersson i Sandviken) 0708-628498 Troligen 

finns det många Göteborgsrese veteraner runt omkring dig som också kan svara på frågor.  

och då ingår resa, en pingishall att bo i, två frukostar och entré på Liseberg.  

Denna resa rekommenderas till er alla som inte varit med förr, brukar vara jättekul. Anmäla sig kan man göra 

redan nu genom att betala en del av kostnaden, 300 kr på kontoret i Sandviken eller till Pg 272547-1 eller på 

swish 123 08 211 08 (glöm inte skriva vem det är om betalar och vilken förening du tillhör). Resterande betalar 

man när vi åker. Anmäl er gärna före den 20/4. För har vi inte 40 deltagare då är vi tvungna att avbeställa 

bussen.  

Hoppar man av efter den 20/4 får man inga pengar tillbaka (om inte resan är full och någon annan kan ta ens 

plats)  

Hur går den här resan till?  

• Man anmäler sig så fort som möjligt   

• Det kostar 650 kr (å så måste man ha betalt sin medlemsavgift för 2017).  

  I priset ingår resan, en pingishall att lägga sin sovsäck och sig själv i, 2 frukostar och inträde på Liseberg  

• Vad man inte får glömma är:   

Matsäck på nerresan (vi stannar INTE där det går att handla), pengar till mat och nöjen (se till att det räcker 

ända till hemresan för då stannar vi där man kan köpa mat), sovsäck och sånt man behöver när    man ska 

sova borta.  

• Vi åker 12.00 från Sandviken IOGT-NTO på fredan, äter matsäck på vägen, kommer ner till Göteborg på 

kvällen, går ut och käkar och ser oss om på eget ansvar (se alltid till att gå med en kompis), vi samlas i 

pingishallen vid överenskommen tid, sedan sover vi så vi orkar med morgondagen, på lördag efter frukost 

går alla ut på stan (pingishallen kommer att vara låst till kvällen, å kom ihåg det där med att inte gå ensam) 

och på Liseberg, vi samlas i pingishallen när Liseberg stänger, sedan sover vi igen, på söndagen hittar vi på 

nå trevligt på förmiddagen innan vi styr kosan hemåt. Kom ihåg att vi stannar och äter på vägen. Blir det 

tillräckligt många anmälda från Hälsingland så fixar vi en buss därifrån också. Annars fixar distriktet 

anslutningsresor till Sandviken  

• Alla kommer att få telefonnummer till dom vuxna på resan så man kan ringa om det är något.  

  

  

   


