Nyhetsbrev nr 9 2008

SSGF önskar alla sina medlemmar en God Jul och Gott nytt år 2009!
Det här är årets sista nyhetsbrev, men i mitten av januari kommer vi
tillbaka och informerar om vårens möten och studiebesök.
Från och med detta brev har vi en punkt Nytt från Stadsarkivet, där
vi meddelar nyheter eller ändringar på stadsarkivets webbplats,
www.ssa.stockholm.se.
Gå också in på www.ssgf.org eller Rötters kalendarium
www.genealogi.se för att få information om t.ex. nytillkomna eller
ändrade program.
Vårens arningeträffar äger rum följande onsdagar:
21 januari
4 och 18 februari
4 och 18 mars
1, 15 och 29 april
6 maj.
Anmälan görs på formuläret på SSGFs webbsida.

25 år med SSGF
Det skall firas
25.000 kr står på spel
SSGF: styrelse har beslutat dela ut högst 25.000 kr till väl meriterade
släktforskare som gjort något positivt för stockholmsforskningen.
Ansök eller nominera kandidater till detta specialtillfälle. I ansökan eller
nominering skall framgå en motivation för varför just denna person är väl
meriterad och vad personen gjort som är positivt för stockholmsforskningen.
Styrelsen kommer att utse den eller de som får dela på dessa pengar. Endast
enskilda personer kan ansöka eller nomineras. Sista dag för ansökan eller
nominering är den 15 februari 2009.
Högtidligt utdelande av priset kommer att ske på släktforskningens dag i
mars 2009.
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Program för januari
Torsdagen den 15 januari – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi träffas för att diskutera, byta erfarenhet och ge varandra tips.
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com, 08-604
28 37 (kväll/helg).
Onsdagen den 21 januari – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Välkommen till Riksarkivets depå i Arninge, där vi hjälper dig att komma
vidare i din forskning med råd och dåd!
Boka via Isa Kilsbo, isa@kilsbo.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09
och Ulla Björklund, 070 510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com
Träffplats: Bostadsrättsföreningens Ritstiftets möteslokal,
Ångermannagatan 180, Vällingby.
Tid: klockan 19.00 om inte annan tid meddelas.

Solnagruppen
Tisdagen den 20 januari – Studiebesök på GF, kl 18.00
Helena Nordbäck berättar om Genealogiska Föreningen och visar de unika
samlingar av arkiv, böcker, register, tidningar, tidskrifter m.m. som finns i
de nya lokalerna i Huvudsta. Adressen är Anderstorpsvägen 16. Antalet
deltagare är begränsat så anmäl er snarast till Berit eller Kerstin.
Solnagruppens medlemmar har företräde den här gången. För er som inte är
medlemmar i GF kostar besöket 20 kronor.
Kontaktpersoner:
Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28;
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndagen den 26 januari 2009 kl 19.00 – Ringar på vattnet
Kerstin Olsson berättar hur hon har gjort sin släktbok "Ringar på vattnet".
Träffplats: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, telefoner: 08-503 04 102 (arbetet),
0708 120510 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg)
mail: marianne.stromberg@tso.akzonobel.com eller
marianne.stromberg@bredband.net.
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Vi söker ny webbredaktör!
Framtidens webb i dina händer
Du får frihet att skapa och bygga vår nya interaktiva webbplats.
Du får innehållet skickat till dig, men du bestämmer hur det ska presenteras.
Eftersom vi arbetar ideellt, kan vi inte ställa krav, men det är bra om du kan
ge någon timme eller två i veckan, eller hur många du vill.
Är du intresserad kontakta Kerstin Almroth 08-828711,
kers.almroth@telia.com eller Mats Ahlgren, 070 793 72 31

Nytt från Stadsarkivet
Allmänna barnhusets rullor
Möjligheterna att söka i Allmänna barnhusets rullor har förbättrats.
Sök på namn eller nummer på barnhusbarnen – sök bland 66 000 bilder.
Följ länken
www.ssa.stockholm.se/sv/Anvand-arkiven/Sokvagar/Allmanna-barnhuset/
Stadsingenjörens kontor
Delar av tre intressanta serier ur Stadsingenjörens kontor har digitaliserats
och finns tillgängliga på stadsarkivets webbplats:
Detaljkartor eller församlingsritningar
Äldre bygglovsansökningar
Holms tomtbok
Följ länken
http://www.ssa.stockholm.se/sv/Anvand-arkiven/Vara-arkiv/Kart--ochritningsarkivet/Stadsingenjorskontoret/
Register till mantalsuppgifter
SSA har publicerat fler poster i registren till mantalsuppgifter. Det material
som publicerats är året 1882 och det innehåller 123 000 poster.
Följ länken
www.ssa.stockholm.se/register-till-mantalsbocker
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