
Välkomna till utflykter med Emma och Claudia 

Det behövs att du anmäla dig telefoniskt en dag innan (031 808993). 

När det är promenad och/eller bad så kan du gärna ta med dig egen 

fika. 

 

Måndag  den 5 juli,  kl. 13.30-16.30 

 

Smithska udden, promenad och/eller bad i havet. 

Träffpunkt: Parkeringsplats Gyllenkroken 

Den sydligaste spetsen på Näset sydväst om Göteborg. Smithska udden, även kallas 

”Smitten” är en populär badplats för hela familjen, här finns gräsytor, bryggor och klippor att 

hoppa i vattnet från. 

 

 

 



Välkomna till utflykter med Emma och Claudia 

Det behövs att du anmäla dig telefoniskt en dag innan (031 808993). 

När det är promenad och/eller bad så kan du gärna ta med dig egen 

fika. 

Onsdag  den 7 juli,  kl. 13.30-16.30  

 

Kvarnbyn i Mölndal och centrum, promenad 

Träffpunkt: Parkeringsplats Gyllenkroken 

I Kvarnbyn dånar forsen på samma sätt idag som den gjorde när man malde säd på 
medeltiden. Fallhöjden är 48 meter. 
Gamla industribyggnader bildar fond till det skummande vattnet i Kvarnbyn. 

 

 



Välkomna till utflykter med Emma och Claudia 

Det behövs att du anmäla dig telefoniskt en dag innan (031 808993). 
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Fredag  den 9 juli,  kl. 13.30-16.30  

 

Tjolöholms slott, promenad och/eller bad 

Träffpunkt: Parkeringsplats Gyllenkroken 

Tjolöholms slott är ett slott i Fjärås socken i norra Halland i Kungsbacka kommun, beläget på 

en halvö i Kungsbackafjorden. Den nuvarande slottsbyggnaden är uppförd i 

engelskinspirerad tudorstil 1898–1904 efter ritningar av Lars Israel Wahlman. 
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fika. 

Tisdag  den 13 juli,  kl. 13.30-16.30  

 

Särö, promenad och/eller bad 

Träffpunkt: Parkeringsplats Gyllenkroken 

Särö uttal är en ort i Kungsbacka kommun i Hallands län. Den äldre delen av tätorten Särö 

ligger på halvön med samma namn och är ett villasamhälle med ett flertal sekelskiftesvillor. 

rö, promenad och/eller bad 

 

 

 

 



Välkomna till utflykter med Emma och Claudia 

Det behövs att du anmäla dig telefoniskt en dag innan (031 808993). 

När det är promenad och/eller bad så kan du gärna ta med dig egen 

fika. 

Torsdag  den 15 juli,  kl. 14-16.30 

 

Konstmuseet Götaplatsen 

Träffpunkt: Entrén konstmuseet, kl. 14.00 

Göteborgs konstmuseum är Sveriges främsta museum för nordisk 1880- och 1890-talskonst 

men dess samlingar omfattar även internationell konst från främst Europa och USA från 

1400-tal till nutid. Verksamheten ingår i Göteborgs kulturförvaltning. 

 

 

 



Alternativ när det regnar:  

 

Film eller Youtube på Gyllenkroken, stora konferensrum kl. 13.30 

 


