
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  PLUSGIRO 429 14 52-3 

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

 

 

VECKOSLUTSTRÄFF MED 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  

TROLLHÄTTAN 

30 oktober - 1 november 2015 Hotell Scandic Swania, Trollhättan  
www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Trollhattan/ 

 

PROGRAM 
Fredag 30 oktober 
18.00  Lättare middag  
20.00 ca Egna bilder (Styrelsemöte) 
 
Lördag 31 oktober  
07.30 Frukost 
08.30-09.00  Styrelsen informerar 
09.00-09.45 Historia för nöjes skull - Trollhätteförfattaren Allan Johansson berättar om speciella platser och 

händelser ur Trollhättans historia. www.johanssonsforlag.se/ 
09.45-10.15 Kaffe 
10.15-11.15 Vårt inre Afrika Författaren Lasse Berg har i sin Kalaharitrilogi penetrerat människans evolution och 

djupa historia. Nyligen utkom hans nya bok ”Vårt inre Afrika - Upptäcktsresor”, som han har 
gjort tillsammans med fotografen Carl Douglas.  
ordfrontforlag.se/author/Lasse-Berg_172 

11.30-12.00 Vilda Paraguay med Anders Haglund  
En kommande SGS-resa presenteras av den populäre biologen och reseledaren. 

12.00 Lunch 
13.00 Trollhättan med Fall och Slussar 

Tillsammans får vi uppleva fallen i frihet för oss i SGS. I olika grupper kommer vi sedan 
att få guidad visning av slussområdet, besök på Kanalmuseet och Olidans kraftstation och 
naturligtvis dricker vi också kaffe, den här gången på Insikten.    

19.00 Middag  
Senare Egna bilder  

 
Söndag 1 november 
07.30 Frukost 
08.30-09.15 Humlan som kunde flyga Anne Charlothe Hellström berättar om att bedriva taxirörelse i Nairobi. 
09.30-10.00 Södra Afrikas smaragder  

Klas Wallin från Tour Africa presenterar den kommande SGS-resan till Malawi och Zambia. 
www.tourafrica.se/ 

10.00-10.30 Kaffe 
10.30-11.00 Norges västliga öar Anders Källgård presenterar en kommande SGS-resa. 
11.15-12.00 Nära Nauru – varför vi behöver öar  

Författaren och ö-älskaren Anders Källgård berättar.  www.insula.se/ 
12.15 Lunch 
 

http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Trollhattan/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2.300  kr/person 

  

Alt. 2: Enkelrum fredag – söndag 

 

3.000 kr  

 

Alt. 3: 

 

Deltagande utan övernattning 

 

1.400 kr/person 

 

 

ANMÄLAN: 

 

Anmälan sker helst via SGS hemsida  

eller med bifogad anmälningsblankett. Anmälan skall vara klubbmästaren tillhanda senast 1 oktober 2015. 

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

 

BETALNING: 

 

Hela deltagaravgiften insätts på SGS plusgirokonto 429 14 52-3 senast 1 oktober 2015. 

 

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: 

På hotellet finns gym och badanläggning så ta gärna med lämpliga kläder och baddräkt! 

Parkering finns i ett parkeringshus tvärs över gatan från hotellet. Avgiftsbelagd parkering. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Trollhättan 2015. 

 

___________________________________________________________________________ 

Namn 1    Telefon 

___________________________________________________________________________ 

Namn 2    Telefon 

 

Anmälan avser följande alternativ: 

 

 Alternativ 1 Dubbelrum fredag – söndag    2.300 kr/person 
 

 Alternativ 2 Enkelrum fredag - söndag      3.000 kr 
 

 Alternativ 3 Deltagande utan övernattning 1.400 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! 

 


