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Detta är det sista nyhetsbrevet för våren. Det är tillbaka igen i slutet av 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 levt och verkat. 

Redaktör’n har tänkt åka ned till Godegård och Kristberg för att försöka hitta 

platserna – torpen - där några av hans anor har levt och verkat. 

 

Håll som vanligt utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på vår 

webbplats www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program på 

Stockholms stadsarkiv, i Arninge och i Solna. 

SSGF på Facebook 

SSGF har en Facebook- grupp: Släktforskarna SSGF. Där informeras om aktiviteter 

och annat som händer inom SSGF Alla medlemmar och andra släktforsknings-

intresserade är välkomna att bli medlemmar i gruppen. 

Höstens program 

Av höstens program är det nu redan klart att det blir tre ”onsdagskvällar” på 

Arninge. Den första är preliminärt den 25 september.  

 

SSGF:s stöd till släktforskare på Stockholms stadsarkiv gör nu uppehåll och 

återupptas i sedvanlig omfattning från och med den 5 september. Under 

juni/juli/augusti kommer det sporadiskt att finnas någon från SSGF där för att hjälpa 

släktforskare med problem i forskningen. 

 

En handskriftskurs är planerad till i höst. Mer detaljer kommer senare. En 

soldatforskningskurs på Krigsarkivet, nu på kvällstid, är också planerad. 

 

Övriga aktiviteter och mer detaljer om ovanstående presenteras i kommande 

nyhetsbrev och AnRopet samt naturligtvis i kalendariet. 

 

Världens längsta bokbord i Stockholm 18 augusti 

Även i år deltar SSGF med ett bokbord i detta evenemang. Det blir mellan kl 11 och 

18 någonstans på Drottninggatan. 

Släktforskardagarna i Köping 23-25 augusti 

Årets tema för Släktforskardagarna är Bergslagen och järnet.  

Traditionsenligt deltar SSGF med egen monter.  

Gå in på www.sfd2013.se och läs mer om vad som bjuds på där. 

http://www.genealogi.se/kalendarium/search.php?search=stockholm
http://www.ssgf.org/
http://www.sfd2013.se/
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Förortsgrupperna 

Västerortsgruppen 
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla 

Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@outlook.com 

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. 

 

Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny 

förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGF:s internetsajt www.ssgf.org eller 

mejla till info@ssgf.org   

 

 

 

 

 
Vy från Skeppsholmen i juni 2010                      Foto: Pär-Erik Nordin 
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