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Datum  
2019-03-18 
Er referens 

 
Diarienummer 

 

Medlemsresor 2019 

Hej! 

 

Detta år bjuder vi återigen in till årets samtliga resor i detta utskick. Information om 

alla resor kommer även att finnas på vår hemsida men läs genom inbjudan noggrant 

då vi inte gör fler utskick detta år. Vid frågor gällande resorna kontakta Fredrik 

Pettersson på avdelningen 0510-48 41 33. 

 

ULLARED VÅREN 2019 
Våren 2019-05-25 Ullared resa 1 lördag 

Sista Anmälningsdatum 2019-05-05 

Bekräftelse skickas c:a 2 veckor innan avresedatum. 

Pris 50: - per person. Erläggs på bussen. Jämna pengar eller SWISH 

Busskaffe & ostfralla ingår. Ankomst Ullared 10.30 hemresa 17.00 

13.00–13.30 är bussarna upplåsta för möjlighet att kunna lägga in shoppade varor. 

 

ULLARED HÖSTEN 2019 
Hösten 2019-11-06 Ullared resa 2 onsdag 

Hösten 2019-11-09 Ullared resa 2 lördag 

Sista anmälningsdatum 2019-10-13 

Bekräftelse skickas c:a 2 veckor innan avresedatum. 

(Observera att ni endast kan anmäla er till ett av datumen på hösten - resa 2) 

Pris 50: - per person. Erläggs på bussen. Jämna pengar eller SWISH 

Busskaffe & ostfralla ingår. Ankomst Ullared 10.30 hemresa 17.00 

13.00–13.30 är bussarna upplåsta för möjlighet att kunna lägga in shoppade varor. 

 
LISEBERG - SOMMAR 
2019-06-29 Liseberg lördag 

Pris vuxen 50:- 

Pris vuxen ej medlem 100:- 

Pris barn över 110cm 50:- (under 110cm gratis) 

Entrékostnaden ingår i priset & betalas på bussen. Jämna pengar eller SWISH) 

Ankomst Liseberg 11.00 hemresa 18.00 

Sista anmälningsdatum 2019-06-09  

Bekräftelse skickas c:a 2 veckor innan avresedatum. 
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FISKERESA TILL HÖKENSÅS 
2019-09-07 Fiskeresa till Hökensås 7-8 september. Södra Laxagölen 

 Fiskestart kl. 06.00 september 7 t.o.m. kl. 06.00 dagen efter. 

 Övre gräns om 4 fiskar per person & 1 spö i vattnet åt gången. 

 Utrustning, spö, drag, bete mm. finns att hyra på plats. 

 Representanter från avdelningen: Poul Hansen och Tony Karlsson 

kommer att finnas på plats. 

 Det är tillåtet att ta med familjemedlemmar i viss utsträckning.  

IF Metalls medlemmar prioriteras om det blir platsbrist. 

 Avdelningen bjuder på lunch (korv med bröd & festis).  

 Grillar & kol finns att tillgå för de som önskar grilla eget. 

 Anmälan är bindande, ingen bekräftelse skickas. 

 För de som vill övernatta finns en camping och stugby. 

Sista anmälningsdatum 2019-08-25 via e-mail till avdelningens postbox 

postbox.avd28@ifmetall.se 

Ange medlemsnummer eller personnummer i anmälan. 

OBS! Ingen bekräftelse skickas 

 

 

JUL PÅ LISEBERG 
2019-12-14 Jul på Liseberg Lördag 

Pris vuxen 50:- 

Pris vuxen ej medlem 100:- 

Pris barn över 110cm 50:- (under 110cm gratis) 

Entrékostnaden ingår i priset & betalas på bussen. Jämna pengar eller SWISH) 

Ankomst Liseberg 14.30 hemresa 19.00 

Sista anmälningsdatum 2019-11-17  

Bekräftelse skickas c:a 2 veckor innan avresedatum. 

 

Antalet platser är begränsade så det är ”först till kvarn” som gäller med reservlistor 

ifall vi får in avbokningar. Medtag egen barnstol/kudde vid avresa om det behövs. 
 

Skicka in HELA anmälningsblanketten men ta gärna en kopia av 

inbjudan och anmälningsblanketten innan ni skickar den för att spara 

informationen om hur många ni anmält samt vilka tider och avreseorter 

ni har valt. Information om samtliga resor kommer även finnas 

tillgänglig via vår hemsida www.ifmetall.se/avd28 

 
IF Metall Västra Skaraborg 

Fabriksgatan 4 

531 30 LIDKÖPING 

 

Med vänlig hälsning 

IF Metall Västra Skaraborg 

Genom Fredrik Pettersson 0510-48 41 33 

mailto:postbox.avd28@ifmetall.se
http://www.ifmetall.se/avd28

