
36:ans TEATERRESOR 
 

En hyllning till Björn Ulvaeus och Benny Andersson 

Årets fartfyllda show, ”Thank you for the 

music”, är en hyllning till Björn och Benny och 

deras fantastiska musikskatter. Låt dig förtrollas 

av ett sprakande fyrverkeri i musikalisk form – 

allt ifrån musiken ur Mamma Mia!, Chess och 

Kristina från Duvemåla till ABBAs 

världsberömda hits vävs samman i Wallmans 

fantasirika anda. Välkomponerade menyer, en 

nära, personlig och välkomnande atmosfär gör 

kvällen till en oförglömlig upplevelse. 

 
 

 
 

Stockholm 19-20 mars samt 26-27 mars 2011 
Avresa sker vid Folkets Hus parkering, Skoghall, (baksidan) kl 09.00. Fikapaus efter vägen. Bussen kör er direkt till 
Hotel Royal Viking där ni inbokas i dubbelrum.   
 
Efter ankomst till hotellet har ni fri tid fram tills det är dags för Wallmans Salonger. 
 
Vid 18-tiden kör bussen er till Wallmans Salonger, där ni får avnjuta en 3-rätters meny. 
Både jazzklubben och nattklubben öppnar efter ordinarie showens slut och fram till kl 02.00. 
Tillbaka till hotellet får var och en fixa själv. 
 
På söndag sker utcheckning från hotellet senast kl 11.00. Tid och plats för hemresa gör ni upp tillsammans med 
chauffören och reseledaren. 
 

Resorna genomförs med hjälp av företagets personalstiftelse 

 
Medlemmar som är anställda vid StoraEnso får delta i denna utlottning. De som inte har vunnit 2006 eller tidigare 
har företräde i utlottningen.  Skicka gärna talongen på internpost, adressen är Pappers avd 36 exp, Folkets Hus, 
men tänk på att vi får internpost måndag, onsdag och fredag. Priset för dessa resor är endast 200 kr/person  
Fatta pennan och fyll i nedanstående talong. Glöm ej att fylla i personnummer, eftersom det underlättar betydligt 
för Carina att kontrollera de som har vunnit tidigare. (Många byter namn, och många har lika namn.) 

Lycka till! 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Anmälningsblankett 
Kupongen skall vara Pappers avd 36 exp tillhanda senast den 21 febr 2011. Blanketter som inlämnas senare 
kommer EJ att delta i lottningen. Vinnare meddelas under vecka 8 2011 brevledes. Alla blanketter kontrolleras, så 
fyll i uppriktiga svar. Vad gäller medresenär - om du inte vet vem, men att du skall ha med någon - sätt JA, annars 
blir du inbokad tillsammans med någon som inte heller fyllt i JA och det kanske inte var tanken. 
 

Du kan givetvis kryssa i alla  
alternativen, gradera 1-2 

 
    
______________________           _____________________ 
Namn (TEXTA)                  Telefon till bostad och arb   
                  samt ev skiftlag   
      19-20 mars -11      ____ 
      26-27 mars -11      ____ 
______________________           _____________________      
Personnummer (10 siffror)   Medresenär    


