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Gå också in på www.ssgf.org eller Rötters kalendarium www.genealogi.se för 
att få information om nytillkomna eller ändrade program. 

 

Släktforskardagarna i Falköping, 21-23 augusti 
Se programmet på http://fsffalbygden.se 

Torsdagen den 3 september – Höststart, 18.00-20.00 
SSGF inleder höstens programverksamhet med en informations- och fråge-
träff på Stockholms stadsarkiv. Nya och gamla medlemmar och andra in-
tresserade är välkomna. Ingen anmälan. 

Onsdagen den 9 september – 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. 

Boka via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 
(kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida. 

Torsdagen den 17 september – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00 
Vi träffas för att diskutera, ge varandra tips och råd samt sporra varandra till 
vidare forskning. Vi talar om och visar hur man kan använda cd och internet 
i sökandet. 
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com, 
08-604 28 37 (kväll/helg). 

Helgen 19-20 september – Behandling av digitala bilder 
Vi kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar eftersom kursen är fulltecknad. 

Onsdagen den 23 september – 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. 

Boka via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 
(kväll/helg) eller på formuläret på vår hemsida. 
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Förortsgrupperna 

Västerortsgruppen 

Onsdagen den 9 september – Norra begravningsplatsen, 17.00-19.00 
Visning på Norra begravningsplatsen där vi tittar på ”kändisgravar” och 
pratar om gravskick m m. Anmäl i förväg till Eva eller Ulla. 

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

Solnagruppen 

Tisdagen den 15 september – Valloner, 19.00 
Någon från Sällskapet Vallonättlingar berättar om vallonerna och släkt-
forskningen omkring dem och demonstrerar vallonskivan. 

Kontaktpersoner: Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28 
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11, 0706 903804 
Möteslokal: Wiboms väg 10, två trappor ner. Till Wiboms väg åker du tun-
nelbana eller buss nr 113 till Västra Skogen. 

Tyresö–Haninge–Ältagruppen 
Höstens program är ännu inte fastställt. 

Kontaktperson: Marianne Strömberg,: 08-503 04 102 (arbetet), 
0708 120510 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) 
mail: marianne.stromberg@tso.akzonobel.com eller marian-
ne.stromberg@bredband.net. 
Möteslokal: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö. 

 


