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BTF´s veteransektion välkomnar till årets dagsutflykt, som äger rum   
 tisdagen den 29 maj med avresa klockan 08.00 

Naturligtvis är även Din respektive eller gäst välkommen 
 

Vi tar en tur ´Tjörn runt´  
fast tar landsvägen med vår buss. 

 Under dagen kommer vi att studera natur och kultur på ön. 
 

  
    
 
Anmälan görs till Käthy o SvenEric Svenson    

Den 20 mars mellan 08.00 – 17.00  på telefon 031 – 99 05 77; 

därefter sker anmälan till Carin Abrahamson på telefon  0706 – 30 61 08 eller  

på mail sten.ericsson.arkitektkontor@telia.com  

OBS  OBS   Glöm inte att ange ditt telefonnummer eller mailadress vid anmälan 

 
Kostnad  600  kronor / person. 
Min antal 40 personer,  max antal är 50 personer. 
 
I priset ingår bussresan, information på Sundsby säteri, guidning på Akvarellmuseet och 
Sillmuseet, inträde i Pilane skulpturpark samt 2 fikapausar och 1 lunch. 
Ange vid anmälan om Du är allergisk mot någon speciell mat  
 
Efter bekräftelse att Ni erhållit plats, skall inbetalning skall ske till  
BTF  på bankgiro  5385 – 4865  märk talongen med Ert namn och Tjörn 
Carin, Michael och Sven-Eric  hälsar Er        VARMT VÄLKOMNA 

Se bifogat program på baksidan detta ark 

 



   
Program 2012- 05- 29   

 
Samling vid Shellmacken vid Nils Ericssonterminalen vid GötaÄlvbrons fäste 

      klockan 07.50 
Avresa                              klockan 08.00 
Ankomst Sundsby säteri                                                      klockan 09.00 
 
Här får vi en information om säteriet och om Margareta Huitfeldt, som bodde här 
mellan 1635 - 1683 samt blir serverade det viktiga morgonkaffet med en fralla . 
 Därefter äntrar vi åter bussen och åker vidare till Pilane skulpturpark. 
Pilane är ett av Sveriges vackrast belägna gravfält med domarringar, resta stenar och  
stensättningar från järnåldern i ett vackert kulturlandskap. 
Här har vi fri rundvandring under ca 1 timme. 

 
Nu börjar hungern sätta in och vi beger oss skyndsamt till bussen och åker till hotell 
Nordevik, där lunch kommer att serveras. Vi kommer att få en fiskvarmrätt inkl 
lättöl/mineralvatten och hembakat bröd; därefter kaffe/te. 
Detta hotell har behållt sin gamla miljö från 50-talet – bara det är värt ett besök. 
 
Mätta och glada beger vi oss med bussen ner till Skärhamn och Akvarellmuseet där vi 
klockan 13.30 och 1 timme framåt kommer få en guidad visning av specialutställningen.  
Den aktuella utställningen är då en amerikan vid namn Bill Viola 
  
Från akvarellmuseet beger vi oss nu vidare med vår buss till Klädesholmen – fiskets 
stora ort på Tjörn. 
Här är det lite smala och trånga gator, men bussen kommer köra oss till restaurang Salt 
och Sill, där vi sedan skall inta vår eftermiddagsfika. 
Härifrån till sillmuseet, där vi skall få en guidad information om fiskets utveckling, är 
det en promenad på cirka 10 minuter. 
Då museet inte är så stort får visningen ske med en uppdelning i 2 grupper. 
  
Välinformerade om fiskets betydelse för  
Klädesholmen återvänder vi till Salt och Sill, 
som har lovat oss eftermiddagsfika med 
kaffe/te och en ´större` kaka.   
När klockan har blivit ca 17 sätter vi oss åter 
i bussen för att återvända till Göteborg, klockan 16.30. 
 
   Vi beräknar att vara på Shellmacken igen                                     klockan 18.30   

 


