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Detta är det sista nyhetsbrevet för våren. Det är tillbaka igen i augusti till en höst full 
med nya möten, kurser och studiebesök. Ha en skön sommar. Ett tips för sommaren 
är att leta upp de platser där anorna har levat och verkat. 
 
Håll som vanligt utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna 
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. Där informeras om aktiviteter och 
annat som händer inom SSGF. 

Höstens program 
Av höstens program är det nu redan klart att ”onsdagkvällarna” i Arninge börjar den 
12 september och fortsätter sedan som vanligt varannan onsdag till och med den 5 
december 2012. 
 
Vi kommer som vanligt att ha några temakvällar på torsdagar, på Stockholms 
stadsarkiv eller i Huvudsta. 
 
Dessutom kommer de månatliga dagträffarna på Stockholms stadsarkiv att flyttas 
från första onsdagen till första torsdagen i varje månad. De startar torsdag den 6 
september.  
 
Övriga aktiviteter presenteras i kommande nyhetsbrev och naturligtvis i kalendariet. 
 
Världens längsta bokbord i Stockholm 19 augusti 
Även i år deltar SSGF i detta evenemang. Kl 11-18 denna söndag delar vi plats på 
Drottninggatan med Genealogiska Föreningen.   

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. Traditionsenligt deltar SSGF med egen monter.  
Gå in på www.sfd2012.se och läs mer om vad Gävle bjuder på. 

Förortsgrupperna 

Västerortsgruppen 
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla 
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se
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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 längre tid kan genom vår sekreterare Hannelie 
Hillertorps försorg, räkna med en nystart till hösten. 

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
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. 
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