
RIKSFÖRENINGEN NEJ TILL NATO 

Lördagen den 12/5 2018 har vi årsmöte i Riksföreningen Nej till NATO. Du är 
välkommen till Mogatan 9 i Mölndal (kvartersgård i bostadsrättsföreningen HSB 
Gunnebodal). 

Vägbeskrivning: 

Du som kommer med tåg kan åka till Mölndals station. Åk upp för rulltrappan. Buss 
751 går från Läge 5 en minut över varje hel och halv timma, t ex 12.01. Åk sex 
hållplatser och gå av vid Skyttegatan. Gå över stora vägen (Pixbovägen), sväng 
vänster och gå parallellt med stora vägen ca 250 m, sväng in på Mogatan, gå över P-
platsen och ner för en trappa. Du är framme. 

Du som åker från Göteborg kan ta spårvagn 2 eller 4 och åka till ändhållplatsen. Åk 
upp för rulltrappan. Buss 751 går från Läge 5 en minut över varje hel och halv timma, 
t ex 12.01. Åk sex hållplatser och gå av vid Skyttegatan. Gå över stora vägen 
(Pixbovägen), sväng vänster och gå parallellt med stora vägen ca 250 m, sväng in på 
Mogatan, gå över P-platsen och ner för en trappa. Du är framme. 

Enklaste sättet att betala bussbiljett är att ladda ner appen ”ToGo” och lösa en biljett. 
Om ni använder Västtrafikkort, är det viktigt att stämpla ut. 

Du som kommer med bil kan parkera vid Kikås kyrkogård på Kikåsleden. Namnet 
står på en stor gul tegelbyggnad längs Pixbovägen. Sväng höger efter det gula huset 
in på Kikåsleden och kör ca 50 meter. Parkeringen ligger till höger. Den är gratis. Gå 
över stora vägen (Pixbovägen), sväng vänster och gå parallellt med stora vägen ca 
250 m, sväng in på Mogatan, gå över P-platsen och ner för en trappa. Du är framme. 

 

Anmäl ditt deltagande både 
till britt.sandblom@yahoo.com och ekbom.staffan@gmail.com. På anmälan skriv: 
Namn, mailadress och telefonnummer. Ange om du vill ha hjälp att skaffa 
övernattning. Vill du bo på Hotell, rekommenderas Hotel Mölndals Bro, som ligger 
alldeles vid Mölndals station. Om du kan erbjuda övernattning, meddela detta. Så här 
planerar vi dagen: 

 

12.15 Välkommen! Vi dricker kaffe eller te och äter smörgåsar. 

13.00 - 17.00 Årsmöte - bensträckare och fruktstund/kaffepaus vid lämpliga tillfällen. 
Dagordning kommer senare. 

17.10 - 17.30 Föredrag av Kjell Martinsson – ”En bakgrund till USA:s och NATO:s 
utveckling”. 

17.40 - Middag, diskussioner och kulturinslag. 

Välkommen! Riksföreningen Nej till NATO genom Britt Sandblom 

	


