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ÅRSRINGARNAS Höstprogram 2018 

OBS! Anmälan sker genom e-post till bill@kth.se    

Ange i anmälan vilken Årsförening eller Årsring, som Du tillhör!!   

 

Slussens ombyggnad är väl något, som vi alla är fascinerande av. Varför byggs 

den om? Vad sker under ombyggnadstiden? Hur på verkas vi som resenärer? 

Etc. det är många frågor, som vi ställer oss och nu kommer vi att få svaret på 

mång av dessa. 

 Onsdagen den 5 september kl 1000-1130 gör vi ett studiebesök på Projekt 

Slussens informationslokal på Stadsgården 8. Vi får här en guidad visning. 

Efter besöket avser vi att intaga en gemensam lunch på Gondolen, vilket 

betingar en kostnad av 145:-, som betalas på plats. 

Besöket är kostnadsfritt, men eftersom antalet besökande är begränsat till 20 

personer, så behöver vi ha Din anmälan till besöket och eventuell lunch senast 

den 27 augusti till  bill@kth.se.  

Först till kvarn gäller! 

Mer information om Projekt Slussen får Du genom att klicka på nedanstående 

länk: 

https://vaxer.stockholm.se/projekt/slussen/?page-21-9227=4 

 

Onsdagen den 3 oktober, kl 1130-1315, är det dags att besöka den nygamla 

Biografen Capitol, Sankt Eriksgatan 82, där Anders Hanser nu har 

sina filmvisningar. 

Vi kommer här att se tre filmer, som behandlar Stockholm sedan 50-talet: 

Klara, Östermalm och Vällingby.  

 

Anmälan senast den 19 september till bill@kth.se och insättning av 

190 kr/person till bg 118-8853.  
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Onsdagen den 28 november, kl 11-12 besöker vi SVENSKA PRESSBYRÅNS 

MUSEUM. 

 

Här finns unikt material från starten 1899 som räddades då 

huvudkontoret flyttades 1960. 1932 startade världens modernaste 

vykortsfabrik med en produktion av 12 miljoner vykort per år. 

Se http://www.gamlavykort.nu/artiklar/pressbyran.htm 

 

Mer information hittar ni på 

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-ar-stans-hemligaste-

museum-med-tva-ars-kotid-for-en-

visning/repqak!bLA7H3kCMmkg2WhsoOQPQ/ 

 

Vi samlas mellan kl 10.30 och 10.45 då museet bjuder på kaffe. Kl 11 

börjar guidningen som tar mellan 1 och 1 ½ timme. Efter besöket går 

de som vill och äter en gemensam lunch på en rekommenderad 

restaurang bredvid. 

 

Adressen är Strandbergsgatan 61, relativt nära T-bana Stadshagen.  

Av utrymmesskäl är det en absolut gräns på 20 deltagare. Först till 

kvarn gäller. 

 

Anmälan till bill@kth.se senast måndagen den 19 november.  

Betala samtidigt in besöksavgiften 50 kr till vårt bg 118-8853 

och ange om ni avser följa med på lunch.  
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Onsdagen den 12 december kl 1230 är det dags för traditionell 

Jullunch, vilken i år intages på Odd Fellow, V:a Trädgårdsgatan 11 A. 

 

Anmälan senast den 5 december till bill@kth.se och insättning av 

520 kr/person till bg 118-8853.  

 

 

 

 

Väl mött hälsar 

Bill Bergman  

Klubbmästare tfn vid frågor 0702-096087 eller e-post till bill@kth.se 
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