
Resor Våren 2023 

Senioruniversitetet Västerås 
 

Utflykt till Fiholms säteri, Rytterne 
Onsdagen 18 januari 
 
Gårdarna runt Västerås…vi börjar med Fiholms Säteri i 
Rytterne. En gård med spännande historia. Från 1300-talet, 
när den var biskopsägd, till dagens fideikomissaktiebolag 
som ägs av släkten Ridderstolpe. Däremellan har både 
Gustav Wasa och drottningarna Maria Eleonora och Hedvig 
Eleonora varit ägare. 
Vi får visning av det vackra boningshuset med den 
imponerande porträttsamlingen, och därefter serveras vi 
kaffe med dopp. 
 
13:00      Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen 
Ca 16:30 Åter i Västerås 
 
Anmälan senast 4 januari. Kostnad 390 kr oss tillhanda på PG 44 83 88-9 senast 11 januari. 

 

 

 
Brott och straff på Dramaten 
Lördagen 4 februari 

 
Europas kanske mest omtalade och provokativa regissör, 
Oliver Frljić, sätter upp en av den moderna 
litteraturhistoriens viktigaste romaner. 
Studenten Raskolnikov bestämmer sig för att råna och 
döda en hatad pantlånare. Dels för att skapa sig själv 
ekonomisk frihet men också för att rädda världen från 
en ond människa. Men när han väl genomfört sitt brott 
bryter han samman, och börjar tvivla på sina tidigare 
resonemang och drabbas av skuldkänslor och paranoia. 
Fjodor Dostojevskis psykologiska roman gavs ut 1866, 
och har sedan dess aldrig upphört att fascinera. Nu 
kastas publiken in i Raskolnikovs febriga sinnevärld, i en bearbetning som även är inspirerad av 
Dostojevskis dagbok. Brott och straff gavs senast på Dramaten 1936. 
 
I huvudrollen Gustav Lindh. Läs mer på www.dramaten.se 
Föreställningen är 2 tim 45 min med paus. Vi har biljetter på parkett, rad 4-7. 
 
10:30       Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen 
10:40       Avresa från Hälla, busshållplatsen 
13:00       Föreställningen Brott och straff börjar på Dramaten 
Ca 18:00 Åter i Västerås. På bussen serveras smörgås och dricka. 
 

OBS! OBS! 

Anmälan senast 16 december 
Kostnad 840 kr inkl. buss, biljett, smörgås och dricka till PG 44 83 88-9 senast 23 december 

http://www.dramaten.se/


Musikalen HAIR på Göta Lejon  

Lördag 25 februari 
 
HAIR är en av de mest älskade och spelade musikalerna genom tiderna. Den sändes första gången 
1967 i New York. Har även blivit filmatiserad. Odödliga låtar är t ex Aquarius, I got life och Let the 
sunshine in. 
Musikalen handlar om ett gäng ungdomar som med musik, poesi, sång och 
dans går sin egen väg när tillvaron är dyster. Genom att bejaka kärlek, 
gemenskap och kreativitet står de upp mot de onda krafter som hotar 
planeten.  
I rollerna som Berger och Sheila ser vi artisterna Victor Norén och Moonica 
Mac. För regi och översättning står Rikard Bergqvist som bland mycket 
annat står bakom den kritikerrosade Forever Piaf. 
Föreställningen är 2,5 timme inkl paus.  
Vi har platser på bakre parkett, rad 20-24. 

 
13:00        Avfärd från turisthållplatsen vid Centralen 
13:10        Avresa från Hälla 
15:30        Föreställningen HAIR börjar på Göta Lejon 
Ca 20:00 Åter i Västerås. På bussen serveras smörgås och dricka. 

 
OBS! OBS! Anmälan senast 27 oktober 
Kostnad 1.100 kr inkl buss, biljett, smörgås och dricka till PG 44 83 88-9 senast 3 november 
 
 

 

Gustavsbergs Porslinsfabrik och konsthallen Artipelag  
Torsdag 30 mars 

 
Porslinstillverkning sker sedan 1825 fortfarande i Gustavsberg 
men numera produceras endast hushållsporslin. Kända 
formgivare som Stig Lindberg och Lisa Larsson har varit 
verksamma här. Vi guidas och får se olika moment i 
porslinstillverkningen. I tillhörande lokal finns en butik där 
den som vill kan titta och handla. Därefter åker vi vidare några 
km till Artipelag. www.gustavsbergsporslinsfabrik.se 
Namnet Artipelag är en sammanslagning av Art (konst), 
Activities (aktiviteter) och Archipelago (skärgård). 
Grundaren till företaget Baby Björn fick tillsammans med 
hustrun idén att uppföra en konsthall i Stockholms skärgård som skulle smälta in i naturen och erbjuda 
olika kulturella aktiviteter. Byggnaden invigdes 2012 och samma år anlades den en km långa 
strandpromenaden i naturskön miljö, anpassad för rörelsehindrade. I byggnaden finns även en 
designbutik. 
Efter lunch på Artipelag guidas vi i vårens aktuella utställning. Därutöver finns en permanent 
utställning i det fria – Skulptur i natur som det finns möjlighet att bese på egen hand.  
www.artipelag.se 
 
08:45         Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen    08:55 Avresa Hälla, busshållplatsen 
Ca 18:00   Åter i Västerås 
 

Anmälan senast 7 mars. Kostnad 1.050 kr oss tillhanda på PG 44 83 88-9 senast 14 mars 
 



 

Utflykt till Tidö slott och Tidö Cykelmuseum 
Onsdagen 12 april 

 
Vi fortsätter med ”gårdarna runt Västerås” med Tidö slott, där vi får 
en guidad visning av det fina slottet och Cykelmuseum. Tidö är som 
bekant välkänt från politikermötet hösten 2022.  
 
Tidö slott är byggt i renässansstil, stod klart 1645 och har hela tiden 
varit i privat ägo. Sedan 1890 är familjen von Schinkel ägare och det 
är nu 4:e generationen som bebor slottet. 
Det anrika slottet – som betraktas som kulturarv -är omgivet av 
vackra omgivningar som inbjuder till promenader. 

 
Cykelmuseum finns i Stenhuset och innehåller bl a utställning MC 
Collection med ett 40 tal motorcyklar med TRIUMPH som tema, 
Edvard Turner och knutteliv. 
I Stenhuset finns ett café där vi intar vår lättlunch som består av smörgås, dryck, kaffe och kaka. 
 
09:30        Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen  
Ca 15:00   Åter i Västerås  
 
Anmälan senast 23 mars. 

Kostnad 550 kr oss tillhanda på PG 44 83 89-9 senast 30 mars. 

 

 

 

 

 
 

 
Ost och Vinprovning    
Fredag 28 april 

 
Kom och möt våren på Butikerna på Wäsby. 
Efter en lätt lunch tar Sommelier Chatrine Jakobsson från Blommor 
& Brie er på en riktig smakresa. Vi testar och lär oss om olika viner 
från världens alla hörn och möter dessa med ett gäng alldeles 
underbara ostar. 
Vi får även tid för lite shopping av ostar mm. 

 
12:00      Avresa med buss från turisthållplatsen vid Centralen                
Ca 17:00 Åter i Västerås 
 
Anmälan senast 27 mars 

 

Kostnad 750 kr betalas till PG 44 83 88-9 senast 11 april 

 

 
 

 



Oslo med Munch, Nobel och Operan  

Måndag 1maj – Torsdag 4 maj 
 
Kom med på en trevlig resa till vårt grannland och dess vackra huvudstad Oslo. Vi besöker det 
fantastiska Operahuset och det nya, spännande Munch museet i tretton våningar. Dessutom får vi en 
guidad rundtur i Oslo och besöker det nyrenoverade Nobels Fredssenter med utställningar. 

 

 

Måndag 1 maj 

09:00  Avresa med buss från turisthållplatsen vid Centralen 
Vi gör lämpliga raster efter vägen 
Ca 16:00 Incheckning på Scandic St Olavs Plass, centralt i Oslo  
18:00  Middag på hotellet 
 

Tisdag 2 maj 
Frukost på hotellet 
Vi börjar vår vistelse med en guidad rundtur i buss tillsammans 
med lokalguide i Oslo 
Efter rundturen får vi egen tid för lunch 
På eftermiddagen besöker vi Nobel Peace Center, där vi får 
guidad visning  
18:00  Middag på hotellet 
 

Onsdag 3 maj 

Frukost på hotellet 
Idag besöker vi Operahuset för en guidad visning. 
Efter besöket promenerar vi till nya Munch museet. Här får vi 
utforska museets 13 våningar på egen hand. Audioguides kan 
hyras på museet. 
19:00 Middag på hotellet 

 
Torsdag 4 maj                                                                        
Munch museet. Foto Einar Aslaksen                                                                      
Frukost på hotellet                                                                                      
10:00 Utcheckning och avresa. Lämpliga raster efter vägen för 
förtäring 
Ca 17:00 Åter i Västerås 
 
 
Anmälan senast 13 mars 

Kostnad 5.800 kr betalas till PG 44 83 88-9 senast 30 mars 

Kostnaden inkluderar bussresa, del i dubbelrum 3 nätter, 3 x frukost, 3 x middag, guidad visning och 
entré till Operahuset och Nobel Peace Center, entré till Munch museet samt guidad rundtur i Oslo. 
Enkelrumstillägg 1840 kr  
 

OBS! Uppge vid bokning vem du vill dela rum med! 

 
Teknisk researrangör: Tobbes Resor   Reseledare: Kerstin Eriksson 
Priset gäller vid minst 35 deltagare och vi reserverar oss för ändringar i program och priser som vi inte kan 

påverka. 

 

 

 



Regler för våra resor 

 
 

Anmälan  skall vara SUVs expedition tillhanda senast den dag som står angiven vid respektive 
resa. Anmälan görs via föreningens hemsida suvaros.se eller till SUV-expeditionen. 
 

Anmälan till samtliga resor är bindande efter anmälningstidens slut. 

 
 I mån av plats får person, som inte är medlem, följa med på resan mot en extra 

avgift på 100 kr.  
 Blir resan övertecknad sker en lottning som avgör vilka som får plats på aktuell resa. 

Alla får besked via e-post om deltagande eller icke deltagande. Det går inte att komma 
med på resa endast genom att betala resans pris. I förekommande fall kontaktas man 
per telefon. 

  
Betalning skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast den dag som står angiven 

vid respektive resa. Kom ihåg att ange ditt namn och vilken resa betalningen avser.  
 OBS! Att du underlåter att betala gäller inte som avbokning. 
   
Återbud skall meddelas SUVs expedition eller reseledare för respektive resa. 
 Detta gäller även om du står på väntelista. 

Vid avbokning av resan efter anmälningstidens slut och det finns en ersättare, tas 
ingen kostnad ut. Saknas ersättare kommer de kostnader som SUV ej kan påverka (t 
ex. teaterbiljetter, museibesök) att debiteras resenären som avbokat. 

 
Bussarna avgår från turistbusshållplatsen vid Centralen och i vissa fall även från busshållplatsen 

vid Hälla. Ange påstigningsplats. 
 
Specialkost anges vid anmälan. 
 
Kontakt  SUV expedition 072-4530197 måndag – torsdag 09:00 – 12:00.  
   E-post info@suvaros.se 
 
 
 
OBS! Var uppmärksam på att vissa resor har väldigt kort anmälningstid. Det beror oftast på att resan 
innehåller teater- eller operabiljetter som vi måste lämna besked om vid en viss tidpunkt. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Välkommen till SUV:s resor! 

Boka på www.suvaros.se eller sänd oss ett mail på info@suvaros.se 

 

Senioruniversitetet Västerås 

Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås 

 

Telefon 072 – 453 01 97 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.suvaros.se/
mailto:info@suvaros.se

