
 Epiroc Seniorförening, Örebro 
 1985 – 34 år - 2019 

Mer och aktuell information: www.avos-seniorerna.se 
Eventuella frågor besvaras av Lennart Nordlander 0705 430 689 alt. Conny Mannerstig 0709 300 586,  Sidan 1 av 1 

Utflykt med buss: Västergötland-Cesarstugan-Falbygden-Karlsborg. 
Onsdag 28 augusti 2019. 

 
Götlunda Buss AB 0589-53067 

 

Program: 
Bussen avgår klockan 07.15 från Fredsgatan. 07.30 från Haga Centrum. 
Beräknad hemkomst ca 18.30 
Åker du bil, parkera vid Haga Centrum. Här finns det parkeringsplatser. 
Tider: 

07.15 Avresa Fredsgatan. 
07.30 Avresa från Haga Centrum.  
07.45 Plockar vi upp medresenärer på Kumla järnvägsstation. 
09.30 GÖTALA HERRGÅRD (Där vi får kaffe och smörgås). 
10.15 Avfärd mot Cesarstugan via Östra Tunhem. 
10.45 CESARSTUGA där vi beser vi den unika utställningen som heter 

BONDENS ÅR, vi får även en guidad visning. 
12.00 Lunch på Cesarstugan (Skinkstek eller Fiskgratäng). 
13.00 Fortsätter vi mot FALBYGDENS OST.  
13.30 Får vi provsmaka deras berömda ostar och vi ges även tillfälle för inköp.  
14.15 Åker vi mot Karlsborg via Skövde och Tibro. 
15 .45 Kör vi med vår buss en tur inom KARLSBORGS FÄSTNING. 
16.15 Har vi kaffe och smörgås på SKOMAKARN'S vid fästningen. 
17.00 Går färden vidare till Kumla - Örebro. 
ca 18.15 Stopp vid Kumla järnvägsstation.  
ca 18.30 Hemkomst till Fredsgatan – sedan Haga Centrum. 

 
Kostnad. 400:- per person för medlem, 450:- för medföljande sambo etc.  
Externa bekanta kan få följa med i mån av plats, kostnaden är då 550:- per person. 
 
Anmälan om deltagande senast tisdagen den 20 augusti till  
Epiroc’s växel tfn 019-670 70 11. 
Meddela i samband med anmälan om du vill ha speciell kost (gluten/vegetarisk/ej fisk/ej kött). 
 
Vi behöver bli minst 35 anmälda, så bjud gärna med era vänner, som kan följa med i mån 
av plats. 
 
Avgiften skall finnas på vårt plusgirokonto 165 78 23-9, senast den 23 augusti. 
 
OBS: Alla våra resor och sammankomster är PARFYMFRIA! 

http://www.avos-seniorerna.se/
http://www.gotalaherrgard.se
https://www.cesarstugan.se/
http://www.falbygdensosteria.se/
https://www.vastsverige.com/karlsborg/Karlsborgsfastning/

