Nyhetsbrev PåskXtra 2014
Vad är nu detta? Jo, ett extra Nyhetsbrev från SSGF med anledning av ett par viktiga
händelser lördagen den 26 april, alltså efter påsk.

Lördag 26 april – 1) Forskardag i Huvudsta, kl 10.00-?
Lördag 26/4 har vi forskardag i Huvudsta, i förbundslokalerna på Anderstorpsvägen
16. Det blir ungefär som våra forskarkvällar i Arninge men en heldag. Vi forskar på
nätet med våra egna medhavda datorer, läsplattor e dyl. Ett antal erfarna forskare
finns på plats för att hjälpa till med frågor, tydning av gammal text o dyl. På plats har
vi också tillgång till ett antal cd-skivor och viss litteratur.
Vi börjar kl 10, äter gemensam lunch på restaurang Svea i huset ca kl 13, och forskar
sedan vidare så länge vi orkar. Det finns också möjlighet att fika på plats.
Avgift 50,- betalas vid ankomsten. I avgiften ingår forskarplats och forskningsstöd,
dock ingen lunch. Anmäl dig senast 23/4 till info@ssgf.org och meddela i anmälan
om du själv har ett abonnemang på Arkiv Digital, SVAR e dyl. Om du inte har någon
dator e dyl att ta med men ändå vill vara med, hör av dig. Det finns någon dator på
plats som också kan användas.
Plats: Anderstorpsvägen 16, i Huvudsta och nås enkelt med t-bana: blå linjen mot
Hjulsta (T10) avstigning Huvudsta och sedan 5 minuters promenad. Kommer du med
bil kan du parkera på Anderstorpsvägen, men det kostar 10 kronor i timmen, hela
dygnet alla årets dagar. Huvudsta ligger ju i Solna stad och där finns överhuvudtaget
ingen gratis parkering.

Lördag 26 april – 2) Kulturnatt Stockholm på stadsarkivet
Senare på kvällen, klockan 18 till midnatt, är det kulturnatt i Stockholm med massor
av aktiviteter på olika ställen i staden. Hela programmet har distribuerats som bilaga
till morgontidningarna men kan även läsas här. SSGF finns på plats på Stockholms
stadsarkiv, precis som på torsdagseftermiddagarna.
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OBS! På Skärtorsdagen den 17 april stänger Stockholms stadsarkiv redan klockan 14
och SSGF är INTE där denna dag.

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 Huvudsta.

Stockholms stadsarkiv
Stadsarkivets program finns som vanligt här

Till sist, men inte minst, tillönskas Nyhetsbrevets läsare Glad
Påsk med allt vad som därtill hörer!
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