
 

Välkomna till höstaktiviteter 2017 för PFF:are i Stockholmsområdet 

 
 

Onsdagen 13 september 

Heldag 

 Heldagsutflykt och studiebesök på Roland Svenssons museum 
på Möja. Roland Svensson, målare och författare som skildrat den 

svenska skärgården. 

Mötesplats: Sollenkroka brygga c:a kl. 10.59. Gå direkt till båten 

så står jag där. 

Kostnad 50 kr, som sätts in på plusgiro 158971-2 efter besked 

om plats. Max 25 personer. 

Anmälan till gunnel.bridell@glocalnet.net  

eller tfn: 070-747 90 53 senast 1 sept. 

Buss 434 avgår från Slussen till Sollenkroka brygga kl.09.48 

och är framme vid Sollenkroka brygga kl.10.59. 
Waxholmsbåten avgår kl.11.00. Enligt uppgift från SL ska båten 

invänta bussen. Båten går till Ramsmora brygga på Möja. Där 

inleder vi med lunch på Wikströms Fisk. Lunchen betalas på plats 

c:a 150-200 kr. Därefter får vi en guidad visning på museet. 

Båt tillbaka avgår kl. 16.05 och är vid Slussen strax efter kl.19.00 

 

Torsdagen 12 oktober 

Kl. 14.00 

 Nyfiken på de nya pendeltågsstationerna: Stockholm City och 

Stockholm Odenplan. Vi går utmed perrongerna och tittar på 

konst. Samling kl.14 vid nedgången till Odenplans 

pendeltågsstation med giltigt färdbevis.  

Gå gärna in på nätet innan och läs om: ”konsten i Citybanan” 

(Trafikverket) Ingen föranmälan. 

 

 

Torsdagen 26 oktober 

Kl.14.00 
 Visning av Apotekarsocietetens Farmacihistoriska museum 

Wallingatan 26 A. Max 30 personer.  
Observera att museet inte är handikappanpassat och att 

besöket innebär att man måste gå i trappor. 

Visningen kostar 100 kr som betalas in på vårt plusgiro  
158971-2 efter bekräftelse om plats. 

Anmälan till kegunnarlundberg@gmail.com senast 10 okt. 

 

 

Onsdagen 8 november 

Kl.14.00 
 Vi träffas i Bistron, Bonniers Konsthall, Torsgatan 19,  

för social samvaro och någon förtäring. Ej föranmälan. 

 

 

Torsdagen 23 november 

Kl.17.00 
 Vinprovning i vinprovarrummet, Åsögatan 106. 

Claes Wirseen guidar oss bland röda viner. 

Ta med 4 glas på fot, Max 23 personer. 

Kostnad 250 kr, som sätts in på plusgiro 158971-2 snarast 
efter besked om plats. 

Anmälan till Alice Hörnell, alice.hornell@gmail.com  eller 

tfn: 070-606 32 14 senast 1 nov. 
 

 

mailto:gunnel.bridell@glocalnet.net
mailto:kegunnarlundberg@gmail.com
mailto:alice.hornell@gmail.com

