
 
 
 

Inbjudan till Museets guldkorn på Stadsmuseet den 4 mars 
 

 

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande. 

Samling: Den 4 mars 2020 senast kl. 13.50 vid Stadsmuseets entré, Peter Myndes backe 2. 

Program: Följ med på en hisnande resa från en liten plats i norra Europas utkant till en urban, 
skandinavisk metropol. Genom tre våningsplan tar vi dig från stormaktsdrömmar till 
förortspunk via rännstensromantik, ölhallar och folkhemsideal i en visning av det nyligen 
renoverade Stadsmuseet med nedslag i några av de 31 utställningsrummen. En tur genom 
stadens och stockholmarnas historia från år 1527 till idag. Ni kan möta allt från ryska 
handelsmän, krogmadammer och häxanklagade kvinnor till fabriksarbetare, nattsuddare 
och bilburen ungdom. Visningen börjar kl. 14,00 och tar ca en timme. Efter visningen kan 
de som vill, fika på egen bekostnad i Stadsmuseets nyöppnade café.  

Kostnad: För medlem 50 kr, och för medföljande 50 kr. 

Anmälan:  Senast den 22 februari vill vi ha Din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se. Välj 
Aktiviteter och Stadsmuseum, skrolla ner till SKICKA. Eller sänd in nedanstående talong 
om Du inte har internet. Minimum 15 personer. Vid överbokning (max 25 personer) gäller 
kölista. 

Betalning: Senast den 23 februari får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter  
 bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto  

123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 26 februari.  
Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det  
gäller. 

 
OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren. 
Förhinder:  Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Elisabet Asker 070-885 08 15 

Jag/vi anmäler mig/oss till Stadsmuseet den 4 mars 2020. 

Medlem:__________________________ Tfn_____________________________________ 

Medföljande:_______________________ 

Jag/vi vill fika efteråt på egen bekostnad  st. 

Anm:______________________________________________________________________________ 

  (Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:  
  Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla) 
 


