
 

 

Nyhetsbrev nr 3 2012 
SSGFs styrelse 
Efter SSGFs årsmöte och konstituering ser styrelsen ut så här: 
Tord Påhlman, ordförande 
Rosine Sandberg, vice ordförande 
Hannelie Hillertorp, sekreterare 
Carl Szabad, kassör, medlemsregister, bokhandel 
Chris Henning, redaktör AnRopet 
Pär-Erik Nordin, redaktör Nyhetsbrevet 
Ulf Berggren, kurser, marknadsföring, förortsgrupper  
Christer Arvas, programsamordning, framtidsfrågor, visioner 
Olle Månsson, kontakter Stockholms stadsarkiv, registrering 
Marie Söderberg, ledamot 
Karin Borgkvist Ljung, ledamot 

Mer utförliga uppgifter om styrelsen läggs efter hand ut på SSGFs webbsida 
www.ssgf.org  

Marianne Ljunggren, Marianne Thenór och Jan Appelquist som alla avböjt omval 
avtackades efter årsmötet med blommor och gåva. ”Mariannorna” Ljunggren och 
Thenór fortsätter dock våren ut som vanligt vid onsdagsforskningskvällarna i 
Arninge. 

Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på SSGFs webbsida 
www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program på 
Stockholms stadsarkiv, i Arninge och i Solna. 

SSGF på Facebook 
Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli 
medlemmar i gruppen Släktforskarna SSGF. Här informeras om aktiviteter och 
annat som händer inom SSGF. 

Onsdagen den 4 april – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00–16.00 
Välkommen till problemlösarträff på Stadsarkivet i ”glasburen Ståndaren” 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 11 april – 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. Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary 
Hedlund, clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31. 

Torsdagen den 19 april – Studiebesök, 18.00. Samling ungefär 17.45 
Tjänstemännens Arkiv och Museum i Traneberg. 
Arkivarien Björn Holmberg visar och berättar om Tjänstemännens Arkiv och 
Museum, som innehåller yrkesföreningsarkiv som Kyrkans akademikerförbund, 
jordbruksorganisationer, Journalistförbundet, olika vårdförbund, 
Tandläkarförbundet, Försvarsförbundet…  Efter anmälan får du färdbeskrivning 
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av Kristina. 
 
Anmäl senast tisdagen 10 april till Kristina Wennerlund Eriksson, 
kristina.w.eriksson@gmail.com, 073-312 15 71. 

Onsdagen den 25 april – 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. 
Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund, 
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31. 

Handskriftskurs 
Under april-maj kommer SSGF att arrangera en kurs i handskriftsläsning under 
ledning av Ulf Berggren. Den riktar sig i första hand till dem som nyligen börjat 
läsa det nygotiska alfabetet. 
Kursen omfattar fem lektioner om två gånger 45 minuter och äger rum 12/4, 14/4, 
26/4, 5/5 och 10/5. Den kostar 300 kronor. 
Anmälan sker i första hand per e-post till info@ssgf.org, eller om du inte har 
möjlighet att e-posta ring till Ulf 08-36 78 69. 

Släktforskardagarna i Gävle 25-26 augusti 
Att resa är temat för Släktforskardagarna 2012, med tåg, med hästskjuts, med båt 
eller på annat sätt. Oavsett vilket färdsätt, alltid mot ett nytt mål i vilken tid det än 
skedde. Gå in på www.sfd2012.se och läs mer om vad Gävle bjuder på. 

Förortsgrupperna 

Västerortsgruppen 

Tisdagen den 8 maj – studiebesök på Armémuseum 18.00 Obs tiden 
Studiebesök på Armémuseum – visning med fokus på Stormaktstiden och 
soldatfamiljen. Visningen tar ca en timme. Föranmälan krävs; anmäl senast den 27 
april till Eva, 070-415 36 09, eva@promediafoto.com. 

Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla 
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se

Möteslokal: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180, 
Vällingby 

Solnagruppen 
Du som är intresserad av att ställa upp som kontaktperson för solnagruppen är 
välkommen att kontakta SSGFs styrelse. Frågor besvaras av Kerstin Almroth, 
kers.almroth@telia.com eller Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se. 

Medlemmarna i Solnagruppen är välkomna till Västerortsgruppens möten, se 
ovan. 

Lidingögruppen 
Denna grupp som legat vilande en tid kan, genom vår nya sekreterare Hannelie 
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Hillertorps försorg, räkna med en nystart till hösten.  

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 

Måndagen den 16 april – Bilder och bildhantering, klockan 19.00 
Hans Bjernevik kommer och berättar och visar oss hur man tar hand om och fixar 
till sina fotografier. 

Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10 
(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) marianne.stromberg@tso akzonobel.com eller 
marianne.stromberg@bredband.net. 

Möteslokal: Akzo Nobel Car Refinishes AB, Mediavägen 1, Tyresö. Kaffe som vi 
dricker någon gång under kvällen kostar 20 kronor. 
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