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Gå också in på www.ssgf.org eller Rötters kalendarium www.genealogi.se för
att få information om t.ex. nytillkomna eller ändrade program.
Gå in på www.ssa.stockholm.se för att få information om evenemang, nyheter och ändringar på Stockholms stadsarkiv.
Den 1 januari 2010 går Riksarkivet och landsarkiven ihop i en myndighet
under namnet Riksarkivet. Det samlande namnet Statens arkiv används inte
mer. Besök Riksarkivets nätplats www.riksarkivet.se för mer information
om verksamheten.

Efterlyses!
SSGFs styrelse ska förnyas på årsmötet den 20 mars. Hjälp till att påverka genom att föreslå valberedningen personer som är kunniga, villiga och
intresserade av att delta i styrelsens arbete. Kontakta Lena Löfström,
08-28 27 26, lal@genwiz.com.

Onsdagen den 20 januari – Forskning i Arninge, 16.00-19.30
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma
vidare i din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar
eller tolka innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats.
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista
C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Boka på formuläret på vår hemsida eller via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 (kväll/helg) eller 070-289 03 20.
Onsdagen den 3 februari – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00-16.00
Välkommen till problemlösarträff på Stadsarkivet i ”glasburen” intill forskarsalen. Ställ frågor – få svar och tips. Diskutera och byt erfarenheter om
släktforskning i hela Sverige under ledning av Chris Henning. Ingen anmälan behövs.
Onsdagen den 3 februari – Forskning i Arninge, 16.00-19.30
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma
vidare i din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar
eller tolka innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats.
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Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista
C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Boka på formuläret på vår hemsida eller via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 (kväll/helg) eller 070-289 03 20.
Torsdagen den 4 februari – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00
Stadsarkivet på nätet
Information och demonstration av stadsarkivets hemsida.
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com,
08-604 28 37 (kväll/helg).
Torsdagen den 11 februari – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi träffas för att diskutera, ge varandra tips och råd samt sporra varandra till
vidare forskning. Vi talar om och visar hur man kan använda cd och internet
i sökandet.
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com,
08-604 28 37 (kväll/helg).
Onsdagen den 17 februari – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00-16.00
Välkommen till problemlösarträff i Arninge under ledning av Chris Henning. Ingen anmälan behövs.
Onsdagen den 17 februari – Forskning i Arninge, 16.00-19.30
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma
vidare i din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar
eller tolka innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats.
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista
C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Boka på formuläret på vår hemsida eller via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 (kväll/helg) eller 070-289 03 20.
Torsdagen den 25 februari – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00
På gång hos SVAR
Carl Szabad berättar om och visar vad SVAR har att erbjuda oss släktforskare.
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Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Onsdagen den 27 januari – Möteslokalen, 19.00-21.00
Torp och andra småbruk
Chris Henning berättar om olika typer av boende- och brukningsenheter
som är mindre än jord- och lantbruk i Sverige genom tiderna.
Onsdagen den 17 februari – Möteslokalen, 19.00-21.00
Svenska ortsnamn förr och nu
Staffan Nyström, professor i Nordiska språk berättar om ortsnamn, deras
betydelse och utveckling.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09
och Ulla Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com
Möteslokal: Bostadsrättsföreningens Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180, Vällingby.

Solnagruppen
Tisdagen den 16 februari – Studiebesök kl 18.00
Vi träffas på Stockholms Borgargille, Nybrogatan 60, 2 tr. Ta tunnelbanan
till Stadion, uppgång Karlavägen. Gå gärna in på borgargillets nätplats
http://web.comhem.se/borgargillet för information. Anmäl till Berit eller
Kerstin senast den 9 februari.
Kontaktpersoner: Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 eller 0706-90 38 04

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndagen den 25 januari – Studiebesök
Haninge kommunarkiv.
Bland annat kommer det att visas vilken typ av fotografier som kan finnas
på ett kommunarkiv. Troligen blir det två visningar 16.30 och 18.30. Föranmälan krävs till Marianne varvid hon meddelar tiden.
Måndagen den 16 februari – Möteslokalen, 19.00
Forskning i Finland.
Ann Clements berättar om hur det är att forska i Finland.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, telefoner: 08-503 041 02 (arbetet),
0708-12 05 10 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg)
mail: marianne.stromberg@tso.akzonobel.com eller marianne.stromberg@bredband.net.
Möteslokal: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.
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