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Har du nyligen blivit medlem? Notera torsdagen den 22 maj, Då ordnas en särskild 

välkomstträff för nya medlemmar på Stadsarkivet. Separat inbjudan kommer. 

 

Våren har nu kommit rekordtidigt till Stockholmsområdet och stora delar av landet. 

Tussilago, vitsippor, blåsippor och citronfjäril har naturligtvis siktats sedan länge. 

Det fina vädret lockar till uteaktiviteter. Släktforskningen får möjligen plats när det 

har blivit mörkt. Nedan finns i alla fall SSGF:s planerade aktiviteter för resten av 

terminen. 

 

Riksarkivet meddelar att dess avdelning i Arninge är stängd den 8-9 maj p.g.a. 

personalkonferens. 

 

Hänt sen sist: 

Temakvällen Skråarkiv i Sverige lockade 11 intresserade. Arkivarie Urban 

Johansson berättade skrånas historia i Sverige och kort om deras efterföljares – 

fabriks- och hantverksföreningarna – historia. 

 

Kalendariet  

 

Torsdag 8 maj - Problemlösarträff – Stadsarkivet, kl 13.00-20.00  
Problemlösarträff på Stockholms stadsarkiv i ”glasburen Ståndaren” intill forskar-

salen. Ställ frågor – få svar och tips, diskutera och byt erfarenheter om släktforskning 

under ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen föranmälan. 

 

Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. 

 

Torsdag 15 maj– Släktforskarhjälp – Stadsarkivet  
Chris Henning och någon/några av följande: Charlotte Hellberg, Eva Löfman, Olle 

Månsson och Barbro Nordlöf från SSGF finns på plats i första hand mellan kl 15 och 

18 för att hjälpa till att lösa de forskarfrågor och –problem som du har. De kan också 

finnas på plats någon timme före och efter dessa tre timmar, dock senast till kl 20 då 

arkivet stänger. 

 

På samma sätt är det den därpå följande torsdagen, dvs 22 maj men INTE Kristi 

Himmelsfärds Dag den 29 maj. 

 

Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6 

 



2 

Nyhetsbrev nr 4 2014 
StorStockholms Genealogiska Förening, Anderstorpsvägen 16, 171 54  SOLNA 

info@ssgf.org; www.ssgf.org 

Förortsgrupperna 
 

Obs! Även medlemmar som bor utanför de förorter där det finns SSGF-

grupper är välkomna till respektive grupps möten. Kontakta gruppens 

kontaktperson först. 

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
 

För aktuellt program kontakta Marianne Strömberg, kontaktinfo nedan. 

Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10 

(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) marianne.stromberg@akzonobel.com eller 

marianne.stromberg@bredband.net. 

Västerortsgruppen 
 

Tisdag 6 maj - Brott och Straff - kl 19-21 
 Marianne Strömberg berättar lite om brott och straff genom tiderna samt informerar om 

användbara sökbara databaser. 

 

Möteslokal: Ritstiftet, Ångermannagatan 180, Vällingby Centrum 

 

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

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

 

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

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

mejla till info@ssgf.org.   

 

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. 
 
 

Stockholms stadsarkiv 
Stadsarkivets program finns som vanligt på: 
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-om-

arkiv/Program/ 
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Stockholm för drygt 40 år sedan 

 

 
 

Essingeleden i vänstertrafik. Vy söderut mot Nybohov och vattenreservoaren. 

Observera att endast halva leden används. Stockholm, cirka 1967. 
(Foto: Pär-Erik Nordin) 

 


