
36:ans TEATERRESOR 
 

 

Då det är hårt tryck på biljetter måste vi vara ute i  

god tid. 

 

THAT’S LIFE        
VÄRLDSPREMIÄR DEN 8 NOV 2017  

PÅ THE THEATRE, GOTHIA TOWERS. 

Hon är spännande, härlig och överraskande på samma gång – precis som livet självt. Vissa kallar henne landets 

största och mest mångfacetterade artist. Vi säger kort och gott Jill Johnson. Och egentligen kräver hon ingen 

närmare presentation. En sångerska med oerhört bred musikalisk bakgrund som utforskat allt från pop och rock till 

country genom åren.  

 
 
 

Göteborg 10-11 november 2017 
Avresa sker från Folkets Hus parkering, Skoghall, (baksidan) kl 12.00. Fikapaus efter vägen.  

Bussen kör er direkt till Elit Park Avenue, där ni inbokas i dubbelrum.   

 

Efter ankomst till hotellet har ni fri tid fram till kl 20.00 då bussen avgår till Gothia Theater. 

Föreställningen börjar kl 20.30.  

Hotellet ligger högst upp på Avenuen det tar högst 10 min att gå till Gothia Theater. (Vill ni hellre 

promenera dit – måste ni berätta detta för reseledaren) 

 

På lördag sker utcheckning från hotellet senast kl 11.00. Tid och plats för hemresa gör ni upp tillsammans 

med chauffören och reseledaren. 

 

I resan ingår buss t/r, inträde, dubbelrum samt hotellfrukost. 

 

Värde per person 1.995 kr 

Egenavgift 400 kr/person 

 

Med de nya reglerna vad gäller Sociala Fonden, måste vi rapportera total kostnad per 
person. Dvs förmånsbeskattning kommer att ske. 
 
Om medresenär inte är destinatär – får Du betala 2 egenavgifter och förmåns-
beskattas för 3.190 kr. 
 

 

ALLA destinatärer är välkomna att vara med i utlottningen. 

 

 

Resorna genomförs med hjälp av företagets personalstiftelse 

 

Fatta pennan och fyll i nedanstående talong. 

Lycka till! 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



 

 

ANMÄLNINGSBLANKETT 

 

 

 
 

 

 

Kupongen skall vara Pappers avd 36 exp tillhanda senast den 31 mars -17 Blanketter som inlämnas 

senare kommer EJ att delta i lottningen. Vinnare underrättas senast den 7 april brevledes.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

______________________           _____________________ 

Namn (TEXTA)                  Mobilnummer och arbete   

 

 

______________________   _____________________ 

Adress   Postnr och Ort 

 

 

 

______________________           _____________________       

Personnummer (10 siffror)   Medresenär personnr om hon/han är destinatär, (10 siffror)

   


