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20 maj 2020 

Kära Porslinsmuseums vänner! 
Denna vår har präglats av inställda aktiviteter, så 

också för oss i Porslinsmuseets vänner. Vi 
informerade i tidigare utskick om förhandsvisningen 

den 4 juni och museets öppnande den 6 juni, men 
dessa är inställda. 

Ta hand om er och varandra! 

 

Museet öppnar i sommar 
Vi kan nu komma med den glada nyheten att Porslinsmuseet och 
utställningen med Lisa Larson öppnar i mitten av juni. Exakt datum är 
ännu inte bestämt. Så snart vi får ny information kommer vi att 
meddela detta. 

Porslinets dag den 6 september och andra aktiviteter i hamnen i 
sommar förbereds som bäst. Där deltar museet aktivt i planeringen. 

Under hösten hoppas vi ändå kunna genomföra våra planerade 
program: årsmötet, vandringen i porslinskvarteren, besöken på 
Artipelag, Porslinsfabriken och Villeroy & Boch. Information om dessa 
kommer att skickas ut i god tid. 

Följ den fortsatta utvecklingen på vår hemsida 
www.porslinsmuseetsvanner.se 

Medlemskort för inträde till 
porslinsmuseet 

Det är nu bestämt att Gustavsbergs porslinsmuseum kommer att ha en 
inträdesavgift. Ordinarie entré blir 80 kronor, seniorer och studenter 
betalar 60 kronor. Museet tar inte emot kontanter, endast kortbetalning 
gäller. 

Medlemmar i Gustavsbergs porslinsmuseums vänner har fri entré vid 
uppvisande av medlemskort. Du kan betala avgiften senast 5 juni så 
skickar vi ett medlemskort till dig omgående. 
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Bänkinsamlingen 
Vi fortsätter under hela sommaren att samla in pengar till fler bänkar till 
museet.  
Du kan bidra genom att sätta in pengar på föreningens plusgirokonto 
4434460-4. Märk inbetalningen ”Bänk” och ditt namn. Du bestämmer 
själv hur mycket du vill skänka. 

 

 

Senaste nytt från vänföreningen finns på 
www.porslinsmuseetsvanner.se 

eller på Facebook: Porslinsmuseets vänner 
Anmäl din mejladress till roinefredriksson@gmail.com för att få 
aktuell information och vänföreningens nyhetsbrev. 
Medlemsfrågor: mejla till info@porslinsmuseetsvanner.se 

Styrelsen 

Ordförande  Gunilla Lindholm  070-366 28 43 
 gunillalindholm123@gmail.com 

Vice ordf. Maria Grunditz 070-722 51 71 
 maria@ggarkitekter.se 

Sekreterare  Roine Fredriksson  073-800 94 12
 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  

 Ursula Malmström Nehm 070-738 69 49 
 ursula.m.nehm@gmail.com 

 Johan von Seth 070-661 20 61 
 johan.vonseth@telia.com 

 Carola Stuart 070-308 89 64 
 carola.stuart@columbusforlag.se 

 Sarah Westerling 070-316 34 27 
 sarah@westerling.se 


