
 

 

 
 
 

Välkommen att ta del av Vårprogrammet 2019  
och kallelse till Årsmötet 

 

 
 

Välkommen till föreningens  årsmöte 
 torsdag 11 april klockan 13.00, i Kungsholmens 

gymnasiums aula 
 

Julian Olin sjunger och berättar om Gunnar Wiklund,  
efter det serveras kaffe och tårta 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
STOCKHOLMS SKOLORS               Box 22049                           E-post:       info@skolveteran.se 
VETERANFÖRENING                       104 22 Stockholm              Hemsida:   www.skolveteran.se/ 
                                    Telefon:      08 - 508 322 55 
Plusgirokonto för medlemsavgifter        490 44 14 - 2 
Bankgirokonto för övriga inbetalningar  288 - 7412       Organisationsnummer 802012 - 0773 
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KALLELSE Till ÅRSMÖTE 
med Stockholms Skolors Veteranförening 

 

torsdagen den 11 april 2019 klockan 13.00 

Lokal: Kungsholmens gymnasiums aula, Hantverkargatan 67-69 
 

PROGRAM 

 
13.00   Ordförande Marianne Sjöström hälsar välkommen 

 Sång av en av skolans elevkörer 

 

13.30 Årsmötesförhandlingar (se separat föredragningslista) 

 

14.15  Julian Olin sjunger och berättar om Gunnar Wiklund, därefter blir det kaffe 

och tårta i skolrestaurangen.  

 

Verksamhetsberättelse för 2018 och valberedningens förslag finns tillgängliga på 

årsmötet. Om du önskar få dem i förväg, kontakta Iréne Oskarsson tfn 070 956 06 85 

eller hämta dem från vår hemsida www.skolveteran.se. 

 

För att vi ska kunna beställa tårtor i tillräckligt antal är vi tacksamma för anmälan 

till årsmötet senast den 31/3, på hemsidan, på talongen nedan eller per telefon 

08 508 322 55 (telefonsvarare finns). 

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET! 

 

Ta gärna med detta blad då föredragningslista finns på baksidan. 

 

Sänd talongen till Stockholms Skolors Veteranförening, Box 22049, 104 22 

Stockholm 

 

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Jag anmäler …… deltagare till årsmötet den 11 april 2019. 

 

Namn: ………………………………………………     tfn nr …………………… 

http://www.skolveteran.se/
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FÖREDRAGNINGSLISTA 

TILL ÅRSMÖTE 2019 

 
1.      Årsmötet öppnas       

       Parentation över avlidna medlemmar 

 

   2. a)  val av ordförande för årsmötet Förslag: Johnny Dahlin  

  b)  val av sekreterare för årsmötet Förslag: Iréne Oskarsson 

 

   3. Val av två justerare, tillika rösträknare 

 

   4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

 

   5. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse 

  för verksamhetsåret 2018 

 

  6. Revisorernas berättelse 

  

   7. Fastställande av Resultat- och kapitalredovisning för 2018 

 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2018 

 

   9. Fastställande av årsavgift för 2020 (förslag oförändrat 100 kr) 

 

10. Val av a)  ordförande på ett år 

     b)  fem ledamöter på två år 

      

11. Val av a)  en revisor på ett år 

      b)  en revisorssuppleant på ett år 

 

12. Val av valberedning (tre personer) 

 

13. Övriga frågor 

 

14. Mötet avslutas 
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Innehåll           sid 
 

Föreningens hantering av uppgifter enligt den nya datalagen GDPR 7 

 

Förändring kring betalning av avgift för en aktivitet    8 

  

Lisbeth och Gocken Jobs        9 

       

Nya Slussen                 9 

        

Nationalmuseum          10 

 

Scenkonstmuseet          10 

 

Vårsalongen Liljevalchs        11 

 

Stockholms moské         11 

 

Kungliga Operan          12 

 

Johan Haage          12 

 

Vårens trivselträff         13 

 

Danvikshem          13 

 

Visning av Konserthuset        14 

 

Anders Hanser          14 

 

Modevisning          15 

 

Musiklyssning          15 

 

Barnrikehuset          16 

 

Villa Akleja Vaxholm         16 

 

Måltidens Hus Grythyttan        17 

 

Pressbyrån           17 

 



STOCKHOLMS SKOLORS 
VETERANFÖRENING  Vårprogram 2019 

 

5 

 

Museet Hamn, Leksaksmuseet och lunch på Saltsjö Pir   18 

 

Bergianska trädgården och Victoriahuset      18 

 

Stadsvandring - Maktens boningar       19 

 

Resa Svenska Pommern         20 

 

Vårens cirklar          21 - 22 

 

Svarstalonger          23 - 
_____________________________________________________________________ 

 

ANVISNINGAR - ANMÄLAN TILL AKTIVITETER 

Om du anmäler dig via dator - vilket vi rekommenderar - gör du följande: 

- Gå in på vår hemsida www.skolveteran.se.  
- Klicka på knappen Anmälningar högst upp.  
- Välj den aktivitet du vill delta i.  
- Fyll i uppgifterna. På vissa rader finns små pilar i högerkant. Där finns olika val.  
- Tryck på Skicka. 
- Du får omedelbart bekräftelse på om du fått en plats. Bläddra upp/ner så att du ser 

svaret. Om aktiviteten är fullbokad, kan du anmäla att du vill stå på kölista.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Höstprogrammet 2019 kommer ut omkring 26 augusti 

 

 
 
 

http://www.skolveteran.se/
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Information om Stockholms Skolors Veteranförenings hantering av medlemsuppgifter 

 

Med anledning av EU:s dataskyddsförordning GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill 

styrelsen informera om vår hantering av medlemsuppgifter.  

Vi lagrar följande information om varje medlem:   

 

 

Medlemsnummer 

Efternamn 

Förnamn 

Födelsedatum(inte personnummer) 

Adress 

Hemtelefonnummer 

Mobiltelefonnummer 

E-postadress 

Registrerad som medlem år 

Betald medlemsavgift 

Anmäld till aktivitet under året 

På kölista för aktivitet under året 

 

 

Det är endast styrelsemedlemmar som har tillgång till dessa uppgifter. Vi lämnar inte ut några 

uppgifter till utomstående.  

 

All lagrad information raderas när medlem begär utträde från föreningen.   

Om medlemsavgiften för året inte är betald senast sista maj innevarande år tas man bort som 

medlem och all lagrad information raderas. 

  

Vill du ha ett utdrag av den information som finns lagrad om dig? Skicka en skriftlig begäran om 

detta via e-post till info@skolveteran.se eller via brev till Stockholms Skolors Veteranförening, 

Box 22049, 10422 Stockholm 
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Förändringar kring betalning av avgift för en aktivitet 

 
Av flera skäl behöver vi förändra rutinerna kring betalningen av avgiften för aktiviteter.   

 

 Vi behöver förenkla för kassören i styrelsen. 

 Vi behöver förenkla för den som är ansvarig för en aktivitet. Det är svårhanterligt när 

många ska betala i samband med att aktiviteten startar. 

 Vi vill undvika att den ansvarige för en aktivitet ska behöva hantera kontanter. 

 Vi har många som anmäler sig till en aktivitet, men sedan inte kommer. Detta medför att 

vi inte har möjlighet att "kalla in" någon från kölistan och föreningen tappar intäkter. 

Med början till vårprogrammet 2019 kommer därför rutinen att vara: 

 

När man anmäler sig till en aktivitet via Veteranföreningens hemsida får man 

direkt meddelandet att man fått en plats eller att man kan ställa sig på kölista. 

  

Anmäler man sig på talong får man efter anmälningstidens slut ett meddelande 

från den ansvarige för aktiviteten om man fått en plats. Den som ännu inte fått en 

plats finns på kölista. 

 

Några veckor innan aktiviteten äger rum får man en påminnelse om att man fått en 

plats och att man måste betala in avgiften till Veteranföreningens bankgiro före ett 

visst datum. Om avgiften inte finns på bankgirot detta datum stryks man från 

deltagarlistan och platsen erbjuds istället till den som står först på kölistan. 

 

Vi hoppas att det här ska medföra att vi så långt som möjligt undviker att ha 

"tomma platser" på en aktivitet när det finns andra medlemmar på kölistan. Vi 

hoppas också att det ska förenkla för de som är ansvariga för aktiviteter så att deras 

energi istället kan koncentreras på att erbjuda fler aktiviteter för våra medlemmar. 

 
Styrelsen för Stockholms Skolors Veteranförening 
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15 eller 
22 
januari 

Lisbeth och  Gocken Jobs 
– systrar med känsla för 
färg och form 

 

                         

 
 
Namnet JOBS är för många synonymt med färgglada tygtryck. De två systrarna, Lisbeth och Gocken, 
inledde sin konstnärliga bana som keramiker. De överförde sedan sina blomstermotiv från keramik till 
tyg och genom detta kom de att få internationell ryktbarhet. De kom att göra mönster för bl a tavlor, 
schaletter, dukar, bonader, tabletter, väskor mm. 
Christina Mattsson, folklorist och författare, berättar om de två systrarna Jobs. 
 
Tid Tisdag 15/1 eller tisdag 22/1 båda dagarna kl 13.00-14,30, inklusive tid för frågor 
Plats Lokal Svärdet, Tanto Seniorlokus, Rosenlundsgatan 44 A 
Kostnad 80 kr medlem, 100 kr icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i förväg en 

påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt namn och 
aktivitet.  

Anmälan Senast 1 januari via hemsidan www.skolveteran.se eller på talong. Anmälan är bindande 
och ingen återbetalning sker. 

Resväg Buss 4 till Södra station 
Frågor Ingrid Holmberg    tel. 070-259 71 08 
 
 

25  
januari 

Nya Slussen 

            
Slussen uppfördes 1935 som trafikplats i funktionalistisk stil. Efter att ha slitits ner byggs den upp igen, 
för att bättre svara mot dagens behov. Bland annat femdubblas möjligheten att släppa ut vatten från 
Mälaren. Vi får en timmes information om planerna för uppbyggnaden och om det aktuella läget. 
Tid Fredag 25/1 kl 13.00 
Plats Stadsgården 8, visningslokalen 
Kostnad 40 kr för medlem, 60 kr för icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i 

förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt 
namn och aktivitet.  

Anmälan Senast 12/12 via hemsidan eller på talong. Anmälan är bindande och ingen 
återbetalning sker. 

Resväg T-bana eller buss till Slussen. 
Frågor Olov Eriksson 0739 80 69 15, s.olov.eriksson@gmail.com.  
 
 

http://www.skolveteran.se/
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30 januari  
två tider 
samma dag 
 
 
 

Nationalmuseum 

     

Följ med på en tur genom Nationalmuseum med fokus på arkitekturen, rummens nya funktioner och 
mötet mellan den gamla 1800-tals byggnaden, ny teknik och nya formmässiga inslag. 

Tid Onsdag 30/1 kl 12.00-13.00 eller kl 12.30 -13.30 

Plats Nationalmuseum 

Kostnad 100 kr för medlem och 120 kr för icke medlem. Har du fått en plats, får du några 
veckor i förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. 
Ange ditt namn och aktivitet.  

Anmälan Senast 13/1 via hemsidan eller på talong. Anmälan är bindande och ingen 
återbetalning sker. 

Resväg T-bana till Kunsgträdgården eller buss 65 

Frågor Kerstin Boussard 073 5339761, kerstin.boussard@gmail.com 

 
 

13 februari Scenkonstmuseet 
Teater, musik och 
dans 

                

 

Kliv in i teaterns, musikens och dansens värld - framför och bakom kulisserna. En av utställningens röda 
trådar handlar om hantverket, övandet och utvecklingen av de förmågor som är själva grunden för den 
professionella scenkonsten. 

Tid Onsdag 13/2 kl 14.00 - 15.00 

Plats Scenkonstmuseet Sibyllegatan 2 

Kostnad 70 kronor för medlem, 90 kr för icke medlem. Har du fått en plats, får du några 
veckor i förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. 
Ange ditt namn och aktivitet.   

Anmälan Senast 27/1 via hemsidan eller på talong. Anmälan är bindande och ingen 
återbetalning sker. 

Resväg T-bana till Östermalmstorg eller Kungsträdgården 

Frågor Kerstin Boussard 073-5339761 kerstin.boussard@gmail.com 

mailto:kerstin.boussard@gmail.com
mailto:kerstin.boussard@gmail.com
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14 eller 
21 
februari 

Vårsalong 2019 på Liljevalchs 

 
 
Den traditionella Vårsalongen 2019 visas i Liljevalchs Konsthall på Djurgården. Vårsalongen är en kär, 
omtvistad och livaktig tradition sedan starten 1921. Vårsalongen 2019 kommer att bjuda på allt från 
måleri och skulptur till foto och installationer, konst som kan väcka eftertanke, glädje och ilska. Vi får en 
egen guidad visning av hela utställningen.  
 
Tid Torsdag 14/2 eller torsdag 21/2, kl 11.00 båda dagarna. Samling kl 10.30 innanför 

huvudentrén 
Plats Huvudentrén, Liljevalchs Konsthall på Djurgården 
Kostnad 120 kr medlem,150 kr icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i förväg en 

påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt namn och 
aktivitet. 

Anmälan Senast 31/1 via hemsidan www.skolveteran.se eller på talong. Anmälan är bindande 
och ingen återbetalning sker. 

Resväg Spårvagn nr 7, hållplats Gröna Lund. 
Frågor Agneta Lydig, 070-4428370, agneta.lydig@telia.com 
 
 

19 februari Stockholms 
moské    
 

           
Vi besöker Stockholms Moské, som är en av landets äldsta muslimska församlingar. Byggnaden vid 
Medborgarplatsen på Södermalm invigdes år 2000. Huset var ursprungligen en kraftstation från 1903, 
ritad av Ferdinand Boberg.  
 
Tid Tisdag 19/2, 14.00.  Visningen tar ca 1 timme 
Plats Kapellgränd 10 vid Björns trädgård, öster om Medborgarplatsen 
Kostnad 40 kr för medlem, 60 kr för icke medlem. Har du fått en plats, får du några 

veckor i förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska 
betala. Ange ditt namn och aktivitet.  

Anmälan Senast 10/1 via hemsidan eller på talong. Anmälan är bindande och ingen 
återbetalning sker. 

Resväg T-banans gröna linje eller bussar till Medborgarplatsen. Pendeltåg till Södra 
station. 

Frågor Olov Eriksson 0739 80 69 15, s.olov.eriksson@gmail.com.  
Övrigt Vi tar av oss skorna. Inne i moskéhallen är det heltäckande matta 
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7 mars Kungliga Operan 
Följ med bakom kulisserna 

                 

  

   

Hur ser det ut bakom kulisserna, i logerna och under scenen? Efter den timslånga visningen kommer vi 
att veta nästan allt om livet på Kungliga Operan. 

Tid Torsdag 7/3 kl13.00-14.00 

Plats Huvudentrén, Kungliga Operan 

Kostnad 160 kr för medlem och 180 kr för icke medlem  Har du fått en plats, får du några veckor i 
förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt 
namn och aktivitet. 

Anmälan Senast 27/1 via hemsidan eller på talong. Anmälan är bindande och ingen återbetalning 
sker. 

Resväg T-bana till Kungsträdgården 

Frågor Kerstin Boussard 073 5339761 kerstin.boussard@gmail.com 

 
 

14 eller 
21 mars 

Johan Haage –  
Kring Klara Sjö 

             

                     
Trakten kring Klara Sjö var länge en isolerad avkrok. Den lilla Blekholmen hade växt ihop med fastlandet 
och resten av sjön höll på att förvandlas till ett stinkande träsk. På Kungsholmssidan fanns bl a industrier 
som Bolinders och Eldkvarn, och på Klarasidan fanns Klara gasverk. Serafimerlasarettet grundades 
1752. Området förändrades när järnvägen drogs fram och Centralstationen byggdes. 
 
Tid Torsdag 14/3 eller torsdag 21/3 båda tillfällena kl 13.00 
Plats Drakenbergssalen, Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8 
Kostnad 70 kr medlem, 80 kr icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i förväg en 

påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. .Ange ditt namn och 
vilken aktivitet det gäller. 

Anmälan Senast den 20 februari via hemsidan www.skolveteran.se eller på talong. Anmälan är 
bindande och ingen återbetalning sker. 

Resväg T-bana till Hornstull alt. Buss 4 till Hållplats Lignagatan/Varvsgatan. 
Frågor Ingrid Holmberg, tel. 070-259 71 08 

mailto:kerstin.boussard@gmail.com
http://www.skolveteran.se/


STOCKHOLMS SKOLORS 
VETERANFÖRENING  Vårprogram 2019 

 

12 

 

21 mars Vårens Trivselträff 

           
Följ med på bio! Annica Risberg och Sven Idar bjuder på musikaliska godbitar ur filmer vi minns. 
Tid Torsdag 21/3 kl.13.00 - 14.30. 
Plats Timmermansgården, Timmermansgatan 46 – 48. 
Kostnad 100 kr för medlem, 120 kr för icke medlem. I priset ingår kaffe/the med bröd. Har du fått 

en plats, får du några veckor i förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur 
du ska betala. Ange ditt namn och aktivitet.  

Anmälan Senast 13/12 via hemsidan eller på talong. Anmälan är bindande och ingen återbetalning 
sker. 

Resväg Buss 55 eller 57 till Fatbursgatan eller buss 4 till Södra station, gå genom parken till 
Timmermansgatan. 

Frågor Gunvor Björe-Thorild 070-6512499 eller Kurt-Erik Thorild 070- 6008411.  
 
 

22 mars Danvikshem  - 
Ett äldreboende i annorlunda 
miljö 

   
         

Vi får guidning och visning av allmänna lokaler, information kring Danvikshems historia, som har sin grund i 
1500-talet, samt information om verksamheten idag. Visningen beräknas ta ca 45 min -1 tim. 
De som vill kan äta lunch efter visningen (95kr). Meddela Olov vid bekräftelse. 
 
Tid Fredag 22/3  kl 13.00 
Plats Samling innanför porten till huvudentrén 
Kostnad 40 kr för medlem, 60 kr för icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i 

förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt 
namn och aktivitet.   

Anmälan Senast 17/1 på hemsidan eller via talong. Anmälan är bindande och ingen 
återbetalning sker. 

Resväg Buss 53 till hållplats Danvikshem vid Danvikshems huvudingång. Backe upp 
Frågor Olov Eriksson 0739 80 69 15, s.olov.eriksson@gmail.com 
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28 mars Visning av Konserthuset i 
Stockholm 

                         

 

Följ med på guidad visning av Konserthusets konst och arkitektur! Stockholms Konserthus invigdes 
1926 och är ett av Sveriges vackraste exempel på den nyklassicistiska stilen inom arkitektur och design. 
Konserthuset skapades av arkitekten Ivar Tengbom och smyckades av tidens ledande formgivare och 
konstnärer, som t.ex. Carl Milles, Isaac Grünewald och Carl Malmsten. Ivar Tengboms vision var att 
bygga ett antikt tempel till musikens ära, nära polcirkeln. Guiden visar runt i foajéer och salar och berätta 
om konstskatterna, husets tillkomst och dess långa historia. 
 
Tid Torsdag 28/3, kl 15.00. Samling kl 14.30 
Plats Huvudentrén mot Hötorget 
Kostnad 120 kr medlem, 150 kr icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i förväg en 

påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt namn och 
aktivitet. 

Anmälan Senast 12/3 via hemsidan www.skolveteran.se eller på talong. Anmälan är bindande och 
ingen återbetalning sker. 

Resväg SL buss 1 eller 57, hållplats Hötorget; T-bana linje 17, 18 eller 19 Hötorget, uppgång 
Konserthuset 

Frågor Agneta Lydig, 070-4428370, agneta.lydig@telia.com 

 
 

2 eller 4 april  Anders Hanser                                    

 
Åter dags att sätta sig i biosalongen och njuta av Anders Hansers filmer. Den här gången ska vi se 
“Malte - en karl för sin hatt”. Filmen handlar om den småländske adelsmannen Malte Liewen 
Stierngranat som levde ett osannolikt liv à la “Hundraåringen som försvann” och som ligger begravd i en 
egen pyramid utanför Aneby. Den andra filmen “Anna Jonsdotter” handlar om livet på en hälsingegård 
under 1800-talet. 
 
Tid Tisdag 2/4 eller torsdag 4/4 båda gångerna  kl 13.00 
Plats Biografen Grand, Sveavägen 45, intill ABF-huset 
Kostnad 180 kr medlem, 200 kr icke medlem Har du fått en plats, får du några veckor i förväg 

en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt namn 
och aktivitet. 

Anmälan Senast den 15/3 via hemsidan www.skolveteran.se eller på talong. Anmälan är 
bindande och ingen återbetalning sker. 

Resväg Tunnelbana till Rådmansgatan 
Frågor Ingrid Holmberg, tel. 070-259 71 08 

http://www.skolveteran.se/
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3 april 
eller 
5 april 

Vårmodevisning  
hos Milanius Woman 
 

                         
Modebutiken Milanius Woman i Hammarby Sjöstad riktar sig till kvinnor som söker något utöver det 
vanliga. Här hittar du ett stort urval av olika märken i storlekar från 34 upp till 46. Välkommen att titta på 
kläder i en trivsam miljö där du som kund står i fokus. Du kan handla till förmånliga priser och blir 
serverad dryck och tilltugg. Besöket tar ca en timme. 
 
Tid Onsdag 3/4 eller fredag 5/4, båda dagarna kl. 14.00. 
Plats Hammarby allé 106 
Kostnad 70 kr, varav 50 kr betalas tillbaka vid köp av plagg. Vänligen ta med 

jämna pengar. 
Anmälan Endast via telefon till Gunvor Björe-Thorild 070-6512499 eller Kurt-Erik 

Thorild telefon 070-6008411, senast sju dagar före respektive visning. 
Resväg Buss 74 från Skanstull till Hammarby Sjöstad eller Tvärbanan från 

Gullmarsplan till Sickla kaj. 

 
 

8 april     Musiklyssning –  
    Johann Sebastian Bach 

                   

 
Första gången i Veteranföreningens musiklyssningsprograms historia  presenteras Johann Sebastian 
Bach av vår expert Bertil Wikman. Som vanligt blir det en blandning av muntlig presentation och 
lyssnande på musik. 
Tid Måndag 8/4, kl 18.00-19.30 
Plats Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10 
Kostnad 100 kr för medlem, 120 kr för icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor 

i förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange 
ditt namn och aktivitet. 

Anmälan Senast onsdag 27/3 på hemsidan eller på talong. Anmälan är bindande och ingen 
återbetalning sker.  

Resväg T-banan till T-Centralen 
Frågor Bengt Palmlöf, bengt.palmlof@live.com,  eller mobil 0704228067 

 
 

mailto:bengt.palmlof@live.com
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24 april Barnrikehuset   
Stickelbärsvägen  7   
 

      
År 1937 flyttade de första familjerna in i de nybyggda barnrikehusen på Stickelbärsvägen vid Roslagstull. 
Barnrikehusen inledde en ny period i svenskt bostadsbyggande. För första gången gjordes en statlig 
satsning för att ge "mindre bemedlade barnrika familjer" bra och moderna bostäder. Bra guide. 
 
Tid Onsdag 24/4, kl 13.00. Visningen tar ca 1 timme 
Plats Samling utanför porten 
Kostnad 160 kr för medlem,180 kr för icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i 

förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt 
namn och aktivitet.  

Anmälan Senast 24/1 på hemsidan eller via talong. Anmälan är bindande och ingen 
återbetalning sker. 

Resväg Buss 61 från Moa Martinssons torg via Fredhäll - Fridhemsplan - Odenplan till 
Ruddammen. Går mitt på dagen var 20:e minut. 

Frågor Olov Eriksson 0739 80 69 15, s.olov.eriksson@gmail.com 
Övrigt Visningen är på grund av trappor inte tillgänglig för rullstolsburen person. 

Trånga rum. 

 

25 april 
eller 2 maj               

    Villa Akleja, Vaxholm 

        

Under 1,5 timme bjuder Claes Moser in till ett sekelskifteskalas med värdparet Acke och Eja som 
huvudpersoner. Han berättar om livet i Villa Akleja som de uppförde 1901 tillsammans med 
arkitektvännen Ernst Stenhammar. Möt deras vänner Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf 
Fröding och Verner von Heidenstam. Ni möter det nordiska ljusets tolkat av en av de mest egensinniga 
företrädarna för sin generation. I besöket ingår även en god lunch. 
 
Tid Torsdag 25/4 eller torsdag 2/5 båda datumen kl 11.00 – 14.00 
Plats Villa Akleja, Pilgatan 5, Vaxholm, 
Kostnad 450 kr medlem, 500 kr för icke medlem. 

I priset ingår konstföredrag, lunchtallrik, ett glas vin samt kaffe. 
Har du fått en plats, får du några veckor i förväg en påminnelse. Du får då också 
instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt namn och aktivitet. 

Anmälan Senast 15/3 via hemsidan www.skolveteran.se eller på talong. Anmälan är 
bindande och ingen återbetalning sker. 

Resväg Buss 670 från Tekniska Högskolan el. Danderyds sjukhus till Vaxholm, Hpl. 
Vaxholms kyrka.     

http://www.skolveteran.se/
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Frågor Ingrid Holmberg, 070-259 71 08 

7 maj Måltidens Hus - Grythyttan  
                        

 

Vi gör en dagstur till Västmanland och Grythyttan, där vi besöker Måltidens Hus. Huset uppfördes som 
den svenska paviljongen på världsutställningen i Sevilla 1992, är nu säte för Institutionen för restaurang-
och måltidskunskap. Byggnaden utökades 1999 med Nordens första kokboksmuseum med bla. delar av 
Tore Wretmans unika kokbokssamling. I Måltidens Hus äter vi lunch samt får en guidning i huset. På 
ditvägen stannar vi på Vallby friluftsmuseum och dricker förmiddagskaffe med en ostsmörgås. 
På hemvägen gör vi ett stopp i den idylliska staden Nora. 
 
Tid Tisdag 7/5 kl 8.30 - ca 19.30 
Plats Resan utgår från Hallonbergens T-banestation, busstorget 
Kostnad 500 kr för medlem , 550 för icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i 

förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt 
namn och aktivitet. 

Anmälan Senast 10/4 via hemsidan www.skolveteran.se eller på talong. Anmälan är bindande 
och ingen återbetalning sker. 

Resväg T-banans Blå linje; 11 till Hallonbergen 
Frågor Ingrid Holmberg, tel. 070-259 71 08 

 

8 maj eller 
15 maj 

 Pressbyråns museum 

         
Välkomna till en utflykt i tid och rum. Pressbyråns historia är en berättelse om ett Sverige i förvandling. 
När 59 tidningsutgivare gick samman 1906 och bildade AB Svenska Pressbyrån var det för att säkerställa 
spridningen av det fria ordet. 

Tid Onsdag 8/5 eller onsdag 15/5 kl 11.00-12.20 

Plats Strandbergsgatan 61 (under Essingeleden) 

Kostnad 70 kr för medlem och 80 kr för icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i 
förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt 
namn och aktivitet. 

Anmälan Senast 14/4 via hemsidan eller på talong. Anmälan är bindande och ingen 
återbetalning sker. 

Resväg T-bana mot Akalla/Hjulsta, gå av vid Station Stadshagen, gå upp i tågets färdriktning, 
Hornsberg. När du kommer upp sväng vänster under Essingeleden. 

Frågor Kerstin Boussard 073 5339761 kerstin.boussard@gmail.com 

 

http://www.skolveteran.se/
mailto:kerstin.boussard@gmail.com
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15 maj Besök på museet 
Hamn, Leksaks- och 
samlarmuseet samt 
lunch på restaurang 
Saltsjö Pir  

                     

Den smala och grunda vattenvägen Baggensstäket har en tusenårig historia - farled mellan Östersjön 
och Stockholm. Arkeologiska utgrävningar har resulterat i över 1000 föremål.. 
Leksaksmuseet är ett lekfullt museum om leksakernas betydelse. Denna kulturdag avslutas med en 
god lunch på Saltsjö Pir.  
 
Tid Onsdag 15/5, kl 11.00 Samling kl 10.30 innanför entrén. 
Plats  Museet Hamn i Fisksätra, Nacka 
Kostnad 300 kr medlem, 340 kr icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i förväg en 

påminnelse. Lunchen ingår i priset, Du får då också instruktioner om hur du ska betala. 
Ange ditt namn och aktivitet. 

Anmälan Senast 24/4 via hemsidan: www.skolveteran.se eller på talong. Anmälan är bindande och 
ingen återbetalning sker. 

Resväg Ta ersättningsbuss 25 M för Saltsjöbanan från Slussen till Henriksdals station. Byt till 
Saltsjöbanan. Stig av vid hållplats Fisksätra, sedan 300 meters promenad till museet i 
tågets riktning. 

Frågor Agneta Lydig, 070-4428370, agneta.lydig@telia.com 
Övrigt Vi delar gruppen i två delar: grupp 1 börjar guidningen i Hamn och grupp 2 börjar på 

Leksaksmuseet. Därefter byter vi och avslutar med en gemensam lunch kl 13.00.  

 

16 maj Bergianska trädgården – 
och Victoriahuset  

        

Vi får en guidad vandring i trädgården och en visning av Victoriahuset, byggt för näckrosor. Bergianska 
trädgården är en botanisk trädgård med växter från hela världen. 
 
Tid Torsdag 16/5, kl 13.00. Visningen tar ca 1,5 timme 
Plats Bergianska trädgården, Gustafsborgsvägen 4. Guiden möter vid informationstavlan, i 

slutet av äppelallén från järnvägsövergången. Gå längs parkeringen. Visningen sker 
huvudsakligen utomhus. 

Kostnad 100 kr för medlem, 120 kr för icke medlem. Har du fått en plats, får du några veckor i 
förväg en påminnelse. Du får då också instruktioner om hur du ska betala. Ange ditt 
namn och aktivitet. 

Anmälan Senast 24/1 på hemsidan eller via talong. Anmälan är bindande och ingen återbetalning 
sker. 

Resväg Tunnelbana till Universitetet, därefter gångväg eller buss, ca 10 minuters promenad från 
tunnelbanan. Gångväg till trädgården finns på västra sidan av Roslagsbanan (promenad 
ca 7 min). 

Frågor Olov Eriksson 0739 80 69 15, s.olov.eriksson@gmail.com.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ckros
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22 maj Stadsvandring – Maktens 
boningar 

               

 
 
Vi gör en vandring på Riddarholmen och Gamla Stan. Ni får ett frågepapper och gör en promenad 
tillsammans med två till fem andra Veteraner och försöker lösa uppgifterna. 
 
Tid Onsdag 22/5 kl 10.00. Vandringen tar ca två timmar. 
Plats Vi träffas vid T-banestation Gamla Stan, uppgång Riddarholmen 
Kostnad 20 kr medlem, 30 kr icke medlem. Betalas på plats! 
Anmälan Senast 15/5 på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong. Alla är välkomna! 
Frågor Lars - Olof Sandberg, 070-689 64 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolveteran.se/
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20/5 - 26/5  2019   Resa Svenska Pommern             
 
Höstens resa till Svenska Pommern blev så populär och efterfrågad att vi beslöt att göra ytterligare en resa, 
i slutet av maj. Vi åker till Mecklenburg-Vorpommern med öarna Rügen och Usedom. 
Vi gör utflykter där vi bl a får uppleva svenskminnen, idylliska badorter, gamla Hansestäder, vacker natur 
och mycket annat. 
 
SVENSKA POMMERN, i dag Vorpommern, var den del av Pommern som Sverige fick vid Westfaliska 
freden 1648 och som var i svensk ägo till år 1815. Hit räknades då också ön Rügen och en viss period ön 
Usedom samt städerna Stralsund och Greifswald. 
 
Vår resa med buss utgår från Stockholm/Cityterminalen med stopp för förmiddagskaffe, lunch och 
eftermiddagskaffe innan vi på seneftermiddagen anländer till Trelleborg för att ta nattfärjan över till 
Travemünde. Under tiden i Vorpommern bor vi på Hotel Schweriner Hof i Stralsund. 
Ytterligare information kommer med bekräftelsen. För att resan skall bli av krävs minst 40 deltagare. 
De som stod på kö vid den tidigare resan har företräde. 
 
Tid Måndag 20/5 med avresa från Cityterminalen kl. 08.00, återkomst söndag 26 maj ca kl. 19.00 
 
 Under dagarna i Svenska Pommern kommer vi att besöka Hansestäderna Wismar, Rostock, 
 Greifswald och Stralsund, slottet Griebenow, ön Usedom med bl.a. raketmuséet i Penemünde, 
 Bad Heringsdorf, Mellentin, ön Rügen med bl.a. kritklipporna vid Victoriasicht, 3:e rikets Bad  
 Prora och Putbus, den vita staden. Ett skolbesök är också inplanerat. 
 
Pris      8.000 kr för medlem, 8.300 kr för icke medlem. I priset ingår bussresa, del i dubbelrum/ 
             2-bäddshytt, 
             6 frukostar, 6 luncher, 6 middagar, kaffemål, entréer och guidningar, svensktalande guide, 
             reseledare. Tillägg för enkelrum/enkelhytt 1 900 kr. 
 
Anmälan Senast 1/3 endast på nedanstående talong. OBS! BINDANDE ANMÄLAN 
 
Frågor    Ingrid Holmberg, tel. 070-259 71 08 
…………………………………………................................................................................................................. 
Anmälan till Svenska Pommern ( texta gärna ) 
Anmälan skickas till Stockholms Skolors Veteranförening, Box 22049       104 22 STOCKHOLM 
 

Namn………………………………………….. Telefon…………………. Medlem    

         ………………………………………….. Telefon…………………. Medlem     Icke medlem    
 

Dubbelrum/2-bäddshytt     Enkelrum/enkelhytt      Kan dela rum med  annan “enkelrummare”   
 
Ev. allergier …………………………………………................................................................................... 
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Vårens Cirklar 
 

 

 

RÖRELSEGLÄDJE FÖR KROPP OCH SJÄL 

 

 

 
 

 Kom och pröva på  

 

Till musik låter vi våra personliga uttryck komma till tals i improvisation och lättsam gruppgemenskap. Avspänning, 

fantasirikedom och stimulerande upplevelser garanteras. Lite teori om kroppsspråk ryms också i denna cirkel.  

 

Varmt välkommen! 

Antal ggr: 5   

Beräknad start: slutet januari 2019 på tid som passar deltagarna. 

Lokal: Meddelas i samband med anmälan 

Ledare: Didi Örnstedt 

Begränsat antal platser 

Intresseanmälan/frågor till: didi.ornstedt@gmail.com   Mobil: 070-667 35 6 

 

 

 

LITTERATURCIRKEL 

 

 

Vi läser faktalitteratur, sakprosa och biografier. 

Träff måndagseftermiddagar en gång per månad.   

Klockan 13.30-15.30 

Ledare: Birgitta Örnbrand, ornbrandbirgitta@gmail.com    

Mobil: 070-410 18 65  

Gun Andersson, Gunake.andersson@gmail.com  Mobil: 072-7368963  

Inga platser denna termin 

 

 

 

                                                                                                        

SKRIVARCIRKEL 

 

 

En cirkel för dig som i första hand vill berätta episoder och minnen ur ditt eget liv. 

Träff en gång per månad onsdagar. 

Klockan: 13.30-16.30 

Ledare: Birgitta Örnbrand, ornbrandbirgitta@gmail.com   

Mobil: 070-410 18 65  
Inga platser denna termin 

 

mailto:didi.ornstedt@gmail.com
mailto:ornbrandbirgitta@gmail.com
mailto:Gunake.andersson@gmail.com
mailto:ornbrandbirgitta@gmail.com


STOCKHOLMS SKOLORS 
VETERANFÖRENING  Vårprogram 2019 

 

21 

 

 
 

LYRIK 

 

Svensk lyrik 
Start: 15 januari 2019 

Kursdag: Varannan torsdag, 7 gånger. 

Klockan: 13.30-15.30 

Lokal: Tanto Seniorlokus, Rosenlundsgatan 44, Stockholm 

Anmälan; Britt-Marie Ancker, b_ancker@hotmail.com  Mobil:073-914 87 05 

För närvarande inga platser lediga 

 

 
 

              

Är cirkeln du vill gå fulltecknad för närvarande? 

Anmäl ditt intresse till Birgitta Örnbrand! 

 
 

ÄR DU INTRESSERAD AV STARTA EN      

CIRKEL I VÅR REGI? 

Vill du leda cirkeln själv eller vill du 

dela ledarskapet med någon? 

Delat ansvar ger möjligheter! 

För information ring  

Birgitta Örnbrand tfn 070- 410 18 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:b_ancker@hotmail.com
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SVARSTALONGER 
 
Sänd till Stockholms Skolors Veteranförening, Box 22 049, 104 22 Stockholm. 
När flera alternativ anges (dagar/tider) markera med 1, 2, 3 .... vad du önskar. 
 
Du som anmäler dig på talong, får besked om du kommit med per post eller 
telefon. 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Lisbeth och Gocken Jobs 15/1 eller 22/1 

  

15/1 (  )     22/1 (  ) 

 
Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Nya Slussen 25/1 

 

 

Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Nationalmuseum 30/1 

 

12.00-13.00 (  )     12.30-13.30  (  ) 

 
 

Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Scenkonstmuseet 13/2 

 

 
Namn: 

 

Tel: 
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Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Vårsalongen Liljevalchs 14/2 eller 21/2 

 

14/2  (  )     21/2  (  )  

 

 
 

Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Stockholms moské 19/2  

 

 

Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Kungliga Operan 7/3  

 

 
Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

Till Johan Haage Kring Klara Sjö  

 

14/3  (  )     21/3  (  )   

 
       

Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Vårens Trivselträff 21/3  

 

 

Namn: 

 

Tel: 
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Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar       

till Danvikshem 22/3  

 

 

Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Konserthuset 28/3  

 

 
Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Anders Hanser 

 

2/4  (  )     4/4  (  ) 

              
Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Musiklyssning Johann Sebastian Bach 8/4  

 

 
Namn: 

 

Tel: 

 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar        

till Barnrikehuset 24/4   

 

 

Namn: 

 

Tel: 
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Jag anmäler  ......  medlemmar    +   ......  icke medlemmar       

till Villa Akleja Vaxholm  

 

25/4 (  )     2/5 (  )  

 

        
Namn: 

 

Tel: 

              

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar       

till Måltidens Hus Grythyttan 7/5  

 

        
Namn: 

 

Tel: 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar       

till Pressbyråns museum  

 

8/5  (  )     15/5  (  )  

 

 
Namn: 

 

Tel: 

 

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar       

till Besök på museet Hamn, Leksaks och samlarmuseet 

samt lunch på restaurang Saltsjö Pir 15/5  

 
 

Namn: 

 

Tel: 
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Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar       

till Bergianska trädgården och Victoriahuset 16/5  

 

 

Namn: 

 

Tel: 

     

Jag anmäler  ......  medlemmar    +     ......  icke medlemmar       

till Stadsvandring – Maktens boningar 22/5  

 

 
Namn: 

 

Tel: 

    

  

   


