
 

 

GS VÄNNER PÅ MUSIKKRYSS MED ANRIKA S/S BOHUSLÄN 23/8  

 

Nu gäller det att få upp ångan igen efter ett drygt år med inställda konserter och träffar. Vi chartrar 

och tar hjälp av ett av kustens äldsta och vackraste fartyg s/s Bohuslän, byggd på Eriksbergs 

Mekaniska Verkstad år 1914. S/s Bohuslän blev flaggskepp för Marstrandsbolaget och gick i trafik 

mellan Göteborg och Gravarne i över 40 år med stopp vid en mängd bryggor bl. a Smögen, Lysekil 

och Marstrand.  

Datum: måndag den 23 augusti. Start och avgång från Stenpiren i Göteborg kl. 10.00  

Turen går längs Göta Älv, förbi Älvsborgs fästning, Långedrag och Saltholmen mot Styrsö i den södra 

skärgården. Vi lägger till vid Styrsö Bratten för att ta en ca 15 minuters promenad upp till den vackra 

stenkyrkan som invigdes redan 1754. Kyrkan har huserat Styrsö kammarmusikdagar sedan år 2002. 

GSV har glädjen att presentera musiker ur GSO som ger en skräddarsydd konsert i kyrkan.  

 

  

Påväg ut till Styrsö tar vi en morgonfika, finns att hämta i kaféet på nedre däck.  Det går utmärkt att 

ta med sig kaffet ut på däck eller till någon av salongerna.  

Efter konserten i kyrkan serveras en lättare måltid*, då det endast kan sitta max 70 personer i taget 

gör vi två sittningar fördelat på de tre salonger som finns ombord, kafédelen på nedre däck och två 

salonger på övre däck. Bordsplacering och sittning 1 eller 2 hänvisas på din biljett, enligt slumpvis val! 

* Räksmörgås på grovt bröd med ett glas vin, Ångbåts-öl, eller mineralvatten 



Vi lämnar Styrsö och glider sakta mot den norra skärgården med bl.a. Fotö, Hönö och Öckerö 

Serveringen på nedre däck håller öppet under resan, det går bra att handla ytterligare dryck. 

Fullständiga rättigheter efter kl. 12.00.  

Pris: Per person SEK 1 200 kr 

Följande ingår: 

• Vi har chartrat s/s Bohuslän för GSV mellan kl. 10.00 och 16.00, start och mål vid Stenpiren 

• Vi har tillgång till Styrsö kyrka för en musikstund, biljetten fungerar som entré   

• Musiker från GSO spelar  

• Kaffe, te och kaka 

• Räksmörgås och dryck, ett glas vin eller en flaska öl eller en flaska mineralvatten 

 

Bokning, Betalning och Villkor 

Priset är baserat på hundra betalande deltagare och gäller för GSV medlemmar 2021.  

Maxantal för resan är 130 personer, fartyget tar 280 passagerare. Kyrkan 150 sittande. 

Bokning: Vi önskar skriftlig anmälan via mejl till travelbybea@gmail.com med namn, antal, adress, 

telefon och mejladress. Saknar du mejl går det bra att ringa Bea Bengtsson på telefon 070 797-6485 

Betalning: Hela summan skall betalas mot faktura från oss till Bankgiro: SEB 376–4511 

Senast den 14 juli, 2021 

Villkor: Efter betalning, om FHM avråder från resa och sammankomster p g a pandemin och 

smittorisk, så kommer vi att återbetala hela summan och samtidigt hitta ett nytt datum för 

arrangemanget. 

Eventuell egen avbokning om resan genomförs enligt planer:   
Från den 15/7–15/8, 100 kr om vi kan hitta en ersättare för att täcka kostnader i annat fall, 600 kr 
Från den 16–20/8, 800 kr 
Från den 21–23/8, hela summan 
 
Med reservation för ändringar som ligger utanför vår kontroll. 

Bekräftelse på bokning skickas omgående. Biljett med dagsprogram och sittning skickas ut senast 14 

dagar innan avresa. 

 

Göteborgs Symfonikers Vänner i maj 2021 

Bea Bengtsson 

Mejl: travelbybea@gmail.com 

Telefon: 070 797-6485, måndag-fredag 
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