Kära porslinsmuseivänner!
Tiden går och föreningen består! Vi är tacksamma för att ni så troget
sätter in årsavgiften trots att porslinsmuseet ännu inte är öppnat!
Nationalmuseum låter meddela, att man håller fast vid att öppna framåt
sommaren detta år. Hur stor del av museet som då är klart är osäkert. Vi
får höra mer om renoveringen av Torkhuset från Fredrik Nornvall, Värmdö
kommun, på årsmötet.

Årsmöte 2019
Förutom årsmötesförhandlingar blir det också
ett program som ännu inte är helt klart.
Kommer i nästa utskick!
Boka redan nu datumet!

19 mars kl. 18.00
Plats: Gustavsgården i Gustavsberg

Vi har ett gediget program för er under året som vi hoppas verkar intressant!

Två visningar på Nationalmuseum:

”Nyfiken på Nationalmuseum
- den nyrenoverade byggnaden”
12 februari kl. 17.30

”Nyfiken på design”
6 mars kl. 17.00
”Först till kvarn” gäller! Det finns 25 platser på vardera visningen. Anmäl er till
Gunilla Lindholm, gunillalindholm@bredband.net
Kostnad 100 kr per person som sätts in på vårt plusgiro 443 44 60-4. Eftersom
visningarna är så attraktiva vill vi betona att de är till för medlemmar. Vill ni ta med
en vän som inte är med är det bara för den att bli medlem i föreningen (125 kr)…

Höstresa till Gotland
Vi planerar en tredagars resa till Gotland i september! Där finns mycket att se i
keramisk väg och vi jobbar på detta program men vill redan nu gärna
ha intresseanmälningar för att kunna planera vidare.
Hör av er till Ursula Malmström Nehm i styrelsen per mejl eller telefon:
ursula.nehm@swipnet.se eller 0707 386949.

Visningar i Gustavsbergs Hamn
Eftersom Värmdö kommun har planer på att sälja flera av sina byggnader bl.a. i
hamnen, tänkte vi tillsammans med Gustavsbergs Vänner ordna vandringar då vi
berättar om några av de äldsta byggnaderna. Planerade datum är: lördag 16 mars
kl. 14-15 och söndag 17 mars kl.14-15. Samling vid Porslinsmuseet. Gratis! Även
icke medlemmar är välkomna! I kommande utskick får ni information om eventuella
vandringar i april!

Medlemsavgift för 2019
Medlemsavgiften är oförändrad och kostar 125 kr per år, familj 200 kr,
studerande 50 kr.
Betala till plusgiro 4434460-4 senast 28 februari för att få ta del av nästa
utskick. Kontakta kassör Inger Hasselberg för att kontrollera om du
betalat årsavgiften.

Senaste nytt från vänföreningen finns på
www.porslinsmuseetsvanner.se
eller på Facebook: Porslinsmuseets vänner

Styrelsen
Ordförande

Marianne Landqvist
0703-975865
marianne.landqvist@comhem.se

Vice ordf.

Gunilla Lindholm
0703-662843
gunillalindholm@bredband.net

Sekreterare

Roine Fredriksson
073-800 9412
roinefredriksson@gmail.com

Kassör

Inger Hasselberg
070-766 71 86
inger.hasselberg@gmail.com

Ledamöter
Mats Björkman
070-245 51 55
mats.bjorkman@telia.com
Petter Eklund
073-703 26 43
petter@pettereklund.com
Maria Grunditz
maria@ggarkitekter.se

070-722 51 71

Ursula Malmström-Nehm 070-738 69 49
ursula.nehm@swipnet.se
Johan von Seth
0706-612061
johan.vonseth@telia.com
Medlemsfrågor: info@porslinsmuseetsvanner.se

Anmäl din mejladress till
roinefredriksson@gmail.com
för att få aktuell information och vänföreningens
nyhetsbrev

