
  

 

 
 

Välkomna till en långhelg med den 400-åriga staden i centrum 

Torsdagen den 30 maj 
1200 Inkörning startar. Vi kommer att stå invid Nolhagaskolan och Nolhagahallen med ny sport- 

och simhall. Försäljning av vin och öl mot kuponger. Som kommer att säljas samtliga dagar. 
Middag och underhållning av elever från Ahlströmer gymnasiets estetprogram. 

Fredagen den 31 maj 
Morgonbrödförsäljning vid Nolhagahallen (Ekstedts Bageri) fredag, lördag o söndag morgon. 
Kulturpromenad o fria aktiviteter, kanske ett cafébesök i Alingsås ”Capitol of fika”. 
Middag serveras i Nolhagahallen därefter dans. 

Lördagen den 1 juni 
Annorlunda aktivitetspromenad. 
Vinprovning franska viner och mousserande, enligt separat anmälan (anmäler dig gör du i 
samband med träffanmälan). Betalas på plats. 200,-/person. Knytkalas med dans. 

Söndag 
Avslutning och hemfärd i egen takt efter en förhoppningsvis upplevelserik helg. 

 

Kostnader för träffen: 
Avgiften per bil är 400 kr. Därtill kommer en personavgift på 200 kr/person. Tillkommer avgift för 
vinprovning som du betalar på plats. 

Anmälan: 
Er anmälan vill vi ha senast den 30 april. Vid anmälan godkänner ni också att vi gör anmälningslista enligt 
GDPR. 
Ni gör anmälan till: ingemar.stolt@gmail.com, alternativt telefon 0705-644913    
i anmälan anger ni: 

1. Namn och medlemsnummer i PR husbilsklubb 
2. Antal personer som kommer. 
3. Anmälan till vinprovning lördag eftermiddag (betalas på plats). 
4. Ange eventuella behov av specialkost (ärtsoppa kommer att serveras torsdag, annat alternativ efter 
anmälan). 

 

Senast 5 dagar efter er anmälan gör ni en inbetalning via bankkonto i Swedbank. 
Bankens clearingsnummer är 8304 och kontonumret: 8 123 176 255-83127. 
Du kan också betala med Swish till 0735209388. På inbetalningen anger ni namn och PR medlemsnummer. 

 
Övrig information: 
Det finns ett fåtal platser med el till personer med särskilda behov. Om ni har ett sådant behov ange även 
detta vid er anmälan. 

 
Koordinater till Nolhagaskolan: N 57° 55’ 55’’ E 12° 31’ 29’’ 
Eventuella frågor om träffen besvaras av Ola Persson telefon 0733-889810. 
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