
 
 

  SENIORER 
                          Program Jan – Juni 2018 
 
 

Hej alla Ni BKSS:are som är dagtidslediga. 
 
Då var det dags med en ny omgång med aktiviteter som vi hoppas Ni skall finna 
intressanta att delta i. Lite blandat är det men gemensamt är att vid varje tillfälle 
kommer vi att ges möjlighet till att fika och snacka. Som tidigare samverkar vi med 
FSMK, både vad gäller idéer till aktiviteter och genomförande. Hör av er till den 
som står som samordnare och anmäl att Du vill vara med.   
 
De tre O:na (Birger, Gerhard, Mats). 
 
 
 

1. Måndag den 29/1 kl. 11.00 samlas vi vid BKSS klubbhus. 

Därifrån samåker vi till Volvo Lastvagnar LA porten för att 
där göra en tur med ”blå tåget” (visningståget). Det blir 
en visning av en världsledande fabrik för 
lastvagnstillverkning. Vi har fått boka för 20 personer och 
skall vara vid LA porten senast kl, 11,50. Turen tar ca. 45 
minuter.  Efter visningen åker vi tillbaka till klubbhuset för 
snack och fika. Ta med eget fika.  
Anmälan till Mats Olsson 0703 108784. 
 

2. Tisdag den 20/2 kl 11.00 träffas vi i FSMK:s (Färjenäs) 
klubbhus.  Vi får följa med på en resa i ord och bild. Inte 
riktigt bestämt ännu om den går norrut eller söderut, men 
det blir intressant och annorlunda. Kaffe och dopp 
serveras mot en mindre kostnad. 
Anmälan till Sune Almqvist helst via mail: sune@byab.se 
eller telefon 0708800802. 
 
 

3. Tisdag den 6/3 kl 11.00 skall vi se vad Ulla-Christina har 
för nya spännande saker att lära ut om viner. Vi träffas i 
klubbhuset. Det kan fortfarande vara vinterhalka, glöm i 
så fall inte broddarna, och gör er oberoende av bilen. 
Tag med er sex enkla transparenta vinglas (typ IKEA 
Svalka) för provningen, och nezeril om näsan är täppt.  

mailto:sune@byab.se


  
Anmälan till Ingemar Bäckman senast den 2 mars på 
telefon 0706513039. Kostnad ca 160 kronor för vin med 
ost och bröd. Tag för säkerhets skull med eget kaffe med 
tilltugg, det kan bli förlängt tjöt. 
 
  
 

4. Tisdag den 20/3 kl 11.00 samlas vi vid Torslanda golfkrog 
för en ornitologisk utflykt runt Torslandaviken. 
Promenaden runt viken är ca 6 km, och har vi tur kommer 
vi att få se en hel del både vanliga och ovanliga fåglar. Vi 
undersöker möjligheten att få hjälp av en på områdets 
fåglar kunnig guide. Efter vandringen kan vi ta oss en 
lunch på golfkrogen, dagens kostar 99 kronor. 
Anmälan till Mats Olsson 0703 108784 senast den 16 
mars. 
 
 

5. Preliminärt tisdag den 10/4 blir det vårens Ålandsresa. 
Borney jobbar med arrangemanget och mer detaljer 
kommer. 
Som vanligt reser vi tillsammans med Färjenäsare och 
Frammare.  Antalet platser är begränsat till 50 stycken. 
Medlemmar i föreningarna har företräde till platserna. 
Anmälan till Borney på telefon 0708485248 eller 031-
144026. 
 

6. Tisdag den 24/4 avslutar vi vårens program med att göra 
en dagsutflykt till norra eller södra skärgården. Vi har i 
dagsläget inte klart programmet men återkommer om 
detta. 
Anmälan till Royne Moberg 031-55 46 55 eller 0704 96 72 
10. 
 

7. Alla dagar vi jobbar med vårutrustning har vi fikapaus i 
eller vid klubbhuset kl 12.00. Dagens aktualiteter står på 
programmet, liksom att extra handtag ges och fås. 
 

 
 
  
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


