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Så var det åter höst och vardagen har kommit in i sin vanliga lunk igen. Eller lunk och 

lunk, tiden snarare springer iväg… Snart är det jul och jullunch, men dessförinnan ska 

vi hinna med många trevliga aktiviteter. Visste ni förresten att vår förening är en 40-

årsjubilar i år…?! 

   

Meddelande från kassören 

I förra utskicket berättade vi att det saknades en hel del medlemsavgifter för år 2014. Många 

av er som fick påminnelsen har svarat, men fortfarande fattas avgifter eller uppgifter om 

utträde från en del medlemmar. Hör du till dem får du i detta utskick med en särskild 

påminnelse. Det är lätt att glömma, och man kan naturligtvis gå ur föreningen när man vill. 

Det är dock bra om vi får reda på det, så kan vi avbryta utskick och annat.  

 

Enkät 

Antalet anmälningar till de anordnade utflykterna har sjunkit, vi har t o m fått ställa in en del 

aktiviteter p g a får lågt deltagarantal. Delvis därför, och delvis för att styrelsen helt enkelt vill 

veta vad medlemmarna tycker om föreningens aktiviteter, kommer det här med en enkät, som 

du väldigt gärna får svara på.  

Sänd tillbaka den besvarade enkäten i det portofria svarskuvertet,  

helst före den sista oktober!  

Vi ser fram mot just ditt svar! 

 

Kommande aktiviteter: 

 

Terracom i Kaknästornet 

Torsdag 16 oktober kl 15.00 
Vi får under max en timme en guidning av den teknikansvarige vid Terracom i Kaknästornet. 

Maxantal 15 pers. Vid fler anmälningar delas gruppen och besöket utsträckes i tid.   

Därefter kan den som så önskar äta middag eller ta en fika i restaurangen. (Detta står var och 

för själv) 

Samling: Vid tornets fot.  

Så tar du dig till Kaknästornet: Buss 69 från Sergels torg.  

Anmälan till Stig Svennander senast 9 oktober.  

Helst via mejl stig.svennander@swipnet.se  alternativt sms till tel 073-8030953. 

OBS! Vid anmälan ska du uppge namn, telefonnummer och personnummer enligt önskemål 

från arrangören Terracom.  

mailto:stig.svennander@swipnet.se
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Pubafton 

Torsdag 6 november kl 17.00 

Buss 323 går från Brommaplan 16.35 

Anmälan till Stig Svennander senast 30 oktober. 

Helst via mejl stig.svennander@swipnet.se  alternativt sms till tel 073-8030953. 

OBS! Vid anmälan ska namn och personnummer uppges. Glöm ej ta med leg! 

 

Följ med på ett besök på Nobelmuseet i höst! 

Välkommen till en guidad visning på Nobelmuseet torsdagen den 20 november kl 13.30. Ett 

besök där ger Dig kunskap och information om Nobelpriset och Nobelpristagarna från 1901 

fram till våra dagar. Vill du veta mera om vad museet kan erbjuda innan du bestämmer dig, gå 

in på www.nobelmuseum.se.  

Museet ligger i en av Stockholms vackraste 1700-talsbyggnader och adressen dit är  

Börshuset, Stortorget 2 i Gamla stan. (T-bana till station Gamla stan, ta buss 43, 2, 55 eller 76 

till Slottsbacken eller ta buss 3 eller 53 till hållplats Riddarhustorget). 

I museet finns också möjlighet att äta något på Bistron före eller efter besöket och att besöka 

butiken.  

Först till kvarn gäller. Gruppantalet bör ej överstiga 25 personer. Inträdesavgiften är 70 

kronor. Betalas enskilt. 

 

Anmälan sker senast den 10 november till Carin W Rylander på  070-4668135 (samtal eller 

sms) eller skicka e-mail till carin.rylander@telia.com. 

 

 

 

Snille och Smak – Guidat studiebesök på Svenska Akademien i början av 2015 

 

Svenska Akademien är en kulturinstitution grundad 1786 av Gustaf III med uppgift att främja 

svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i 

litteratur. 

Vi har fått möjlighet att besöka Svenska Akademien tisdagen den 3 februari kl 1700. Vi blir 

mottagna och guidade av kansliansvarig för Svenska Akademien tillika verksamhetsansvarig 

för Nobelbiblioteket, Odd Zschiedrich. Han kommer att under en timme ge oss en inblick i 

vad akademien är idag, dess historia, berätta om litteraturen, hur nobelpristagarna i litteratur 

utses och hur ledamöterna väljs in i akademien och om biblioteket. Om du vill veta mera före 

besöket gå in på www.svenskaakademien.se för mera information. 

Besöket varar alltså en timme. Det finns inga hissar, bara trappor. 

Adressen dit är Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm. 

Först till kvarn gäller även denna gång. Gruppantalet får ej överstiga 30 personer. 

Anmälan sker senast den 10 januari till Carin W Rylander på 070-4668135  (samtal eller sms) 

eller skicka e-mail till carin.rylander@telia.com. 
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Årets jullunch 

Årets jullunch kommer äga rum onsdag 17 december. Mer information om den kommer i 

nästa nummer av FRA VET Info. Den som så önskar kan redan nu anmäla sig till Åsa 

Ljungqvist på tel 08-4714949 (må – to) eller mejl asa.ljungqvist@fra.se. (Uppge namn och 

även personnummer vid anmälan. ) 

 

40-årsjubileum!!! 
Vi har hittat uppgifter om att föreningen grundades 1974 och sålunda fyller 40 år i år! 

Jubilaren kommer uppmärksammas den 13 november, em. Mer information om detta i nästa 

utskick, men boka in datumet redan nu. 

 

Å´ så glöm inte att kika in på hemsidan www.fravet.se för uppdateringar och info om det allra 

senaste, reportage från utflykter och lite annat smått och gott…!  
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