
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  PLUSGIRO 429 14 52-3 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

 

VECKOSLUTSTRÄFF MED 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  

KUNGÄLV 

4 - 6 november 2016 Hotell Fars Hatt, Gamla Torget 2, Kungälv 
http://www.farshatt.se/         Telefon: 0303-10970 

 

PROGRAM 
Fredag 4 november 
18.00  Lättare middag  
20.00 ca Egna bilder (Styrelsemöte) 
 
Lördag 5 november 
07.30 Frukost 
08.30-09.00  Styrelsen informerar 
09.00-10.00 Tryggare kan alla vara; att rädda liv handlar inte om hjältemod, utan om kunskap.  

Från Röda Korset kommer man till oss för att ge oss kunskap om vad man kan göra när 
det händer som man inte vill ska hända. 

10.00-10.30 Kaffe 
10.30-11.15 Rapport från SGS-resa till Colombia. Ewa Knutson och Ulla-Britt Ericsson. 
11.30-12.00 Mongoliet. Jan Wigsten presenterar en kommande SGS-resa. 
12.00 Lunch 
13.00 Kungälv och Bohus fästning. Guidade besök i grupper på Bohus fästning liksom en 

guidad stadspromenad i Kungälv. Kaffe dricker vi på hotellet under eftermiddagen.   
19.00 Middag  
Senare Egna bilder  

 
Söndag 6 november 
07.30 Frukost 
08.30-09.30 Nordkorea, en del av mitt hjärta. Sven Erik Johansson, Nordkoreakännare efter många och 

långa vistelser i landet för olika jordbruksprojekt.  
09.30-10.00 Kaffe  
10.00-11.00 I spåren efter svenska upptäcktsresanden och zoologer i 1800-talets Afrika. 

Historiker Peter Johansson berättar den fascinerande historien om Charles John Andersson 
och Axel Eriksson.  

11.15-12.15 Djur och natur på nordliga breddgrader. Rudi Jelinek, fotograf 
12.15 Lunch 
 

http://www.farshatt.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  PLUSGIRO 429 14 52-3 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

I PRISET INGÅR: 

 

I samtliga alternativ ingår i tillämpliga delar buffé fredag kväll, frukost, kaffe, lunch, kaffe och middag lördag 

samt frukost, kaffe och lunch söndag. I priset utan övernattning ingår alla måltider i programmet utom frukost. 

 

Varför bara tre alternativ? 
Efter diskussioner i styrelsen har vi beslutat att ta bort alternativet med deltagande enbart lördag – söndag. 

Bakgrunden är att till de senaste mötena har mycket få valt det alternativet och att våra möjligheter att 

förhandla oss till bra priser blir mycket bättre om vi har färre alternativ, vilket gör det enklare för både 

hotellen och de som arbetar med arrangemangen. Vi vill poängtera att möjligheten alltid finns att välja 

deltagande utan övernattning och sedan lösa övernattningen själv.  

 

 

Alt. 1: Dubbelrum fredag – söndag 2.600  kr/person  

  

Alt. 2: Enkelrum fredag – söndag 

 

3.000 kr  

 

Alt. 3: 

 

Deltagande utan övernattning 

 

1.600 kr/person 

 

 

ANMÄLAN: 

 

Anmälan sker i första hand via SGS hemsida  

eller med bifogad anmälningsblankett. Anmälan skall vara klubbmästaren tillhanda senast 1 oktober 2016. 

Adress: SGS, Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

BETALNING: 

 

Hela deltagaravgiften insätts på SGS plusgirokonto 429 14 52-3 senast 1 oktober 2016. 

 

OBS! Regler för betalning/återbetalning enligt styrelsebeslut 21/5 2004: 

1. Vid avbokning senast fem dagar före träffen återbetalas hela avgiften förutom 200 kronor. 

2. Senare avbokning innebär att föreningen har rätt att tillgodogöra sig hela avgiften. 

3. Betalning som inte är kassören tillhanda före mötet debiteras en extra avgift om 100 kronor. 

Avbokning görs till klubbmästaren via e-post: stefan.travelbug@gmail.com eller telefon 0733-477724 

 

PRAKTISKA TIPS: 
Söderifrån: Kör E6 genom Göteborg mot Oslo. Sväng av vid avfarten mot Kungälv S. Kör mot centrum. Strax 

efter Bohus Fästning, på höger sida, ligger Hotell Fars Hatt. Granne med kyrkan och utmed Nordre Älv. 

 

Norrifrån: Kör E6 mot Göteborg. Sväng av vid avfarten mot Kungälv S, direkt efter bron över Nordre Älv. Ta 

till vänster mot Bohus. Sväng vänster mot trafikljusen. Kör mot centrum. Strax efter Bohus Fästning, på höger 

sida, ligger Hotell Fars Hatt. Granne med kyrkan och utmed Nordre Älv. 

 

Buss: Grön Express utgår från Nordstan Läge D i Göteborg och stannar precis utanför hotellet. Hållplatsen 

heter Fars Hatt. Resan tar ca 20 minuter. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  PLUSGIRO 429 14 52-3 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

 

 

ANMÄLNINGSBLANKETT 

 

OBS! Gör om möjligt anmälan via SGS hemsida! 

www.sgsresa.nu 

 
 

Jag/vi anmäler härmed följande person(er) till SGS höstmöte i Kungälv 2016. 

 

___________________________________________________________________________ 

Namn 1    Telefon 

___________________________________________________________________________ 

Namn 2    Telefon 

 

Anmälan avser följande alternativ: 

 

 Alternativ 1 Dubbelrum fredag – söndag    2.600 kr/person 
 

 Alternativ 2 Enkelrum fredag - söndag      3.000 kr 
 

 Alternativ 3 Deltagande utan övernattning 1.600 kr/person  

 

 

 

 Jag accepterar annat boende om mitt förstahandsval inte finns tillgängligt.  

 

 

 Jag/vi deltar för första gången i en veckoslutsträff med SGS 

 

Jag vill om möjligt dela rum med: 

______________________________________________________________ 

OBS! Försäkra dig om att den du vill dela rum med också är anmäld! 

 

Särskilda önskemål om kost, t.ex. vegetariskt: 

____________________________________________________ 

 

 Jag visar gärna bilder under programpunkten Egna bilder om: 

(Tag med dina bilder, vi har inte möjlighet att ta kontakt med dig före mötet.) 

 

 

 Jag har diabilder    

 Jag har digitala bilder 

 

OBS! För att kunna sammanställa ett så bra program som möjligt, också för Egna bilder, vill vi gärna att du 

talar om i anmälan om du har bilder med dig – och kom ihåg, max 30 minuter per visning! 

 


