
 

 

 

Inbjudan till Villa Akleja i Vaxholm torsdag 17 augusti 2023 kl. 12.00 

 

 
 

Deltagare: Medlemmar och eventuellt en medföljande. 

Samling: Torsdag 17 augusti kl. 11:45 ses vi vid Villa Akleja, Pilvägen 5 i Vaxholm (500 m från 

hamnen). 

Program: Villa Akleja var hem åt konstnären Johan Axel Gustaf (J.A.G.) Acke och hustru Eva 

från 1901 till 1925. Sedan 2015 finns J.A.G. Ackemuseet i villan vilket ägs och drivs av 

konstexperten Claes Moser och hans hustru Sanna Evers. Vi får se Ackemuseet, höra en 

föreläsning av Claes och får kaffe, smörgås och en kaka. 

Kostnad: För medlem 300 kr, och för medföljande 400 kr. Kostnad för resa med båt, buss eller bil 

tillkommer. (Lämpliga färdalternativ med Vaxholmsbåt eller buss och avgångstider för 

dessa meddelas senare.) 

Anmälan:  Senast 27 juli vill vi ha din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se. Välj 

Aktiviteter/Villa Akleja, 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 20 personer. Vid överbokning (max 45 personer) gäller kölista. 
 

Betalning: Senast 1 augusti 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 6 augusti. 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 Villa Akleja torsdag 17 augusti. 

Medlem:__________________________ Tfn ___________________________ 

Medföljande:_______________________  

Anm:___________________________________________________________________________ 

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

  Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla) 

 


