
 
 
Medlemsenkät 2021 

Övriga aktiviteter 
Studieresor (vart?), promenader, studiebesök (vilket företag/organisation?) eller annat 
du tycker att Senioruniversitetet ska ha på sitt program. 
 

1. Promenader 
2. Studieresor och studiebesök vore trevligt, industrier, museer, odling, mat 
3. Båtresa Gårdarna runt sjön, studiebesök Ellos, Borås Tidning  
4. Dagsresor, eller 1 övernattning. 
5. Om konstcirkeln återkommer kan det vara intressant. 
6. Promenader studieresa blommor trädgårdar 
7. Gärna studieresa till historiskt intressanta platser i Götaland 
8. Studiebesök som t ex inom textil, trä och måleri. 
9. Gärna studiebesök om möjligt! Gammalt eller nytt. 
10. Promenader, studiebesök 
11. Svamputflykter  
12. Studieresor 
13. Oslo, Munchmuseet mm. Promenader, studiebesök på t ex Borås tidning, Ellos 
14. För mig är nog cirkeln mest intressant 
15. Studieresor besöka företag  
16. Gärna något om/med Borås egen högskola. 
17. Opera, balett och teaterbesök. 
18. Studieresor, studiebesök gärna. 
19. Studieresor med guidade konstutställningar  
20. Promenader alltid aktuellt. Pilane park, Tjörn. 
21. Kulturhistoriska vandringar. 
22. Gotland 
23. Stadsvandringar, guidade visningar utställningar 
24. Musikens Prag Studiebesök Rise - någon intressant forskningsdel. Besök på någon 

institution på Högskolan - textil, vårdvetenskap Den cirkelverksamhet som Borås 
Senioruniversitet har är unik och bör behållas. Föreläsningsverksamheten bör nog 
kunna utökas och då bör man helst satsa på ämnen som pensionärer i allmänhet kan 
ha stort intresse av. Det måste bli många som betalar inträde, om inte annat för att få 
en ekonomi som inte är alltför mycket är beroende av bidrag från olika officiella 
verksamheter. Hänvisar f.ö. till Bosse Noborn vid Senioruniversitetet i Sundsvall. Mvh 
SOKrafft  



25. Studiebesök  
26. Studiebesök på lokala företag är intressant, gärna näthandelsföretag som Ellos. 

Astazero provbana vore ju toppen men det är väl rätt svårt. 
27. Paris Wien....whatever 
28. Regelbundna ”samtal” med lokala politiker, formatet får tänkas över 
29. Studiebesök på lokala företag 
30. Studieresor/studiebesök  
31. Studiebesök på Centiro, Bockasjö, Rise, Polishögskolan. Utflykter till gårdsbutiker i vårt 

närområde och glasbruk. Konstvandringar i staden.  
32. Har aldrig kommit iväg till Norrvikens trädgårdar, det skulle kunna vara en trevlig 

utflykt! 
33. Kommer inte på något speciellt, men allt har varit intressant, som ni hade före 

pandemin.  
34. Studiebesök, museum, konstutställning 
35. Studiebesök är alltid intressant och roligt. Tar en till platser och sammanhang man inte 

annars får så mycket kunskap om. 
36. Studiebesök på RISE 
37. Promenader t v annars lämpligt studiebesök 
38. Studieresor —konst 
39. Dagstur till Uddevalla. Besöka Sveriges äldsta badort Gustafsberg, strandpromenad. 

Bohusläns museum och skalbanken. 
40. Planerna kring Norra Rya Åsar naturreservat. Ev fler planerade vandringsleder. Borås 

stads- kärna, planer idéer från Borås Stad. 
41. Louisiana  
42. I stort sett alla studieresor och studiebesök är intressanta. Förslag: Högskolans 

polisutbildning och Textilhögskolan 
43. Gärna besök på konstmuseum med guidning t ex Göteborg . 
44. Studiebesök på Bibliotek, till exempel Göteborgs stadsbibliotek som fått ny skrud för 

några år sedan. Kyrkor i Sjuhärad.  
45. Konstmuseer  
46. Studiebesök på Borås Museum - utomhusparken. 
47. Paris 
48. Tingsrätten, stadshuset, stadsteatern, Simonsland 
49. Inom medicinhistoria och musik (ej rapp ell. jazz) 
50. Studiebesök hos BT 
51. Studiebesök kanske ngn av de framgångsrika e-handelsbolagen t ex Revolution Race 
52. Grimeton, Ringhals, Åsle tå, 
53. Besöka någon konstutställning  
54. Onsala rymdobservatorium 


