
 

 

 

Inbjudan till Olle Olsson Hagalund-museum tisdag den 30 maj 2023 

kl. 11.00 och 13.00 

 

 
 

Deltagare: Medlemmar och eventuellt en medföljande. 

Samling: Tisdag 30 maj senast kl. 10:45 för första gruppen och senast kl. 12:45 för den andra 

gruppen vid Olle Olssons Hagalund-museet, Spetsgatan 2, Solna. 

Program: Vi besöker Olle Olsson Hagalund-museet i två visningsgrupper med upp till 15 

deltagare i varje. Visningen av museet varar ungefär en timme. Olle Olsson Hagalund 

(1904 – 1972) var en naivistisk konstnär och bodde hela sitt liv i det hus som hans 

morfar hade byggt 1897 i kåkstaden Hagalund i Solna.  

Kostnad: För medlem 100 kr, och för medföljande 120 kr. 

Anmälan:  Senast 10 maj vill vi ha din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se. Välj Aktivite-

ter/Olle Olsson Hagalund, fyll i dina uppgifter, kolla tfn nummer, E-postadress och 

skrolla ner till SKICKA, tryck en gång. Om du inte har internet fyller du i nedanstående 

talong. Minimum 10 personer. Vid överbokning (max 30 personer) gäller kölista. 
 

Betalning: Senast 20 maj får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter  

 bör inbetalningen ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2 eller Swish-konto  

123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast 24 maj. Det är viktigt att du vid 

båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det gäller. 

 

OBS!  Anmälan är bindande. Deltagande som avanmäls p.g.a. sjukdom anmäls snarast till 

samordnaren. Vi utgår från att Du är fullt frisk när du ska delta. 

 

Förhinder:Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Göran Tengstrand, 070-728 11 08. 

___________________________________________________________________________________________ 
Jag/vi anmäler mig/oss till Olle Olsson Hagalund-museet tisdag 30 maj. 

Medlem:__________________________ Tfn ___________________________ 

Medföljande:_______________________  

Vi kan gå både kl. 11 och kl. 13.00 men föredrar kl. 11.00 kl. 13.00  

Vi kan bara delta kl. 11.00  Vi kan bara delta kl. 13.00  

Anm:___________________________________________________________________________ 

  (Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:  

  Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla) 

 


