
 

 
i samarbete med Karl-Everts Busstouring 

 

Volvo Cars Torslanda och Älvrummet på Lindholmen Göteborg                                   
Torsdag 16 mars 2023   

Kl.09.00 avresa Resecentrum gate 14 Trollhättan  
 
Vi åker till Älvrummet på Lindholmen där vi kommer att få information om den pågående 
stadsutvecklingen i Göteborg. Älvrummet ger en helhetsbild av det som planeras och det som 
redan är klart i innerstadsområdet som kallas för Älvstaden. Under en timme berättas det om 
stadsutveckling som pågår på båda sidor om Göta älv i det som kallas Älvstaden. Vi tittar tillbaka 
på historien, dyker ner i nutiden och blickar mot framtiden. Visningen börjar med ett historiskt 
bildspel och avslutas med en kortare filmvisning. Däremellan samlas vi runt den stora 
arkitektmodellen för att lära oss om den spännande utvecklingen av Älvstaden.  
 
Därefter åker vi till Stora Holm säteri, där vi skall äta lunch på Restaurang Stora Holm. Vi 
kommer även få tid att besöka deras butik. Diversehandel med en härlig blandning för hem och 
trädgård med mycket känsla från livet på säteriet, som har anor från 1600-talet .  
 
 
Till sist åker vi till Volvo Cars i Torslanda. Där skall vi åka med ”Blå tåget” och guidas i 
fabriken. Det är en komplett fabrik med pressverk, karossfabrik, måleri och monteringsfabrik. 
Fabriken öppnade 1964 och är cirka 450.000 kvm stor. Här jobbar cirka 6500 personer med 
att bygga de större bilmodellerna i 60- och 90-serien. Fabriken bygger ca 1250 bilar per dag. 
Utöver personbilar byggs även specialfordon, till exempel polisbilar. Obs ! Fotografering 
och filmning är totalt förbjudet under turen. Kameror, telefoner och liknande teknik 
kommer att samlas in och lagras innan turen startar.  
 
 

Beräknad hemkomst i Trollhättan ca kl.18.15  
 

Pris:   550 kronor Max 28 personer  
 

Ingår: Bussresa, guidning i Älvrummet, lunch gulasch med nybakat bröd, smör, 
sallad, vatten, kaffe och kaka, tågresa ”Blå tåget” med guidning i Volvo Cars fabriken 

 

Anmälan till: Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar                         
mellan kl 09.00-17.00 eller på mail  info@karlevertsbusstouring.se   
 

Betalningen oss tillhanda senast 28 februari. För inbetalning var vänlig betala via 
bankgiro 453-6629. Var god ange: Namn, adress, resans namn, datum för resan.
  
Hjärtligt välkomna 
Aktiva Seniorer /      
   
Karl-Everts Busstouring  
Postadress  Telefon mail    info@karlevertsbusstouring.se      Bankgiro      
Kardanvägen 9 0520-325 43       453-6629         
461 38 Trollhättan  
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