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BTF´s veteransektion inbjuder sina medlemmar 

med gäster på en bussresa till 

VÄRMLAND den 24 – 25 augusti 
 

Fredag morgon den 24 augusti lämnar vi Göteborg för färd i egen buss norrut. 

Vi ställer i år kosan mot Värmland, där vi – utöver Värmlands vackra natur – skall få ta del av konstens och 

litteraturens Värmland.  Det finns så mycket att välja på, men vi har plockat ut några godsaker. 

Vi tar oss upp utmed riksväg 45 och gör vårt första studiebesök i Rottneros Skulpturpark, 

Där vi kommer att ha fri rundvandring  

Nästa studiebesök kommer att bli på Mårbacka – vår stora författare, nobelpristagaren Selma Lagerlöfs bostad. 

Här kommer vi bli rundvisade av en guide. 

Natten tillbringar vi på Quality Hotel Selma Lagerlöf i Sunne. Detta hotell skall inte förväxlas med 

SPA hotellet Selma Lagerlöf i Sunne. 

Lördagen ställer vi kosan söderut igen och siktar först på Karlstad, Där kommer en guide att visa 

oss runt bland Lars Lerins alla målningar. Han finns nu på det gamla danspalatset Sandgrund som har byggts om 

till konsthall, och som är alldeles nyinvigd – 16 juni i år. 

Efter detta fortsätter vi ut till Alsters Herrgård där Gustav Fröding tillbringade delar av sitt liv, för att även där få   

en guidad rundvandring. 

För att orka med allt detta måste vi ha lite mat med jämna mellanrum – när och var framgår på baksidan detta 

ark i det bifogade programmet. 

 

Resan kommer ske i regi med Erlings Resor (samma resebyrå, som vi i fjol for till Köpenhamn med)  

Max deltagare 49 personer - min 40 personer för att resan skall bli av. 

 

Kostnad för resan är subventionerad till 2250 kronor / person – enkelrumstillägg 300 kronor. 

Kostnad för frivilligt avbeställningsskydd är 100 kronor / person. 

 

I priset ingår bussresa, övernattning i dubbelrum med frukost, inträden och guider enl. programmet, 

2 pausar med kaffe och fralla, 2 luncher samt 1 2-rättersmiddag med 2 glas vin. 

 

Anmälan skall ske till Erlings resor på telefon 0346-19615 mellan den  18  juni och 10 juli 

 

Carin, Michael och Sven-Eric hälsar Er varmt välkomna 
 

 

Frågor kan ställas till C A 0706 – 306108 eller e-post sten.ericsson.arkitektkontor@telia.com eller till Erlings.   
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Program  
 

24 augusti 
07.00  Avfärd från Shellmacken – Nils Ericsson terminalen 

09.15 Kaffe och fralla vid Tössestugan strax före Åmål 

09-45  Vidare färd mot Värmland 

11.30 Fri rundvandring i Rottneros skulpturpark 

12.30  Vidare färd mot lunch 

13.00   Lunch på Nils Holgerssons Värdshus 

14.00  Avfärd mot Mårbacka 

14.30  Guidad tur på Mårbacka 

16.30  Incheckning på Hotel Selma Lagerlöf 

??  Middag på hotellet 

 

25 augusti 
07.00 Frukost och utcheckning 

08.15  Avresa mot Karlstad 

09.00 Guidad visning av Lars Lerinmuseet Sandgrund Karlstad   

10.30  Avfärd mot Alsters Herrgård 

11.15  Guidad tur på Alsters Herrgård 

12.30 Dagens lunch på Mor Emilias kök – Alsters Herrgård 

!4.00 Avfärd mot Göteborg 

16.30 Kaffe och fralla på Café Snäckan i Uddevalla 

17.00  Vidare färd mot Göteborg 

Ca 18.00 Ankomst Göteborg 

 

 

          

 

  


