
 

 
                                             
 
 
Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 2 år 2015 
 
Här kommer medlemsbrev nummer två. Vi skickar ut det i extra god tid eftersom vi har två 
spännande aktiviteter som vi vill att ni ska hinna med.  
Först ut är vår föreningsstämma den 18 april. För detaljer se bifogad inbjudan. Vi hoppas att 
många av er vill komma och passa på att ge oss synpunkter och önskemål på vår förening. Det 
blir också tillfälle för trevlig gemenskap. 
Nummer två är vår resa till Villa Edros den 24 maj. Det blir en heldagstur med en mängd 
upplevelser. Vi får en egen unik guidning på Villa Edros av Torhild Winnberg och Ralf 
Sandberg från Berit Bergströms minne, samt Carl-Jan Granqvist, nuvarande ägare av Villa 
Edros. Lunch serveras av Carl-Jan på hans älskade Saxå Herrgård. Bussen har 50 platser och 
om vi medlemmar inte fyller upp den så kan man få ta med en icke medlem. Resan är starkt 
subventionerad av föreningen för våra medlemmar. Missa inte detta! 
Vi vill också passa på att flagga för en spännande höstaktivitet. Det blir en tredagarskurs med 
Elga Koster från Sydafrika den 2-4 oktober. Vi kommer att få bygga ett bord med diskho som 
kan placeras både ute och inne. En mängd ”bra att ha tekniker” ingår i kursen som kommer att 
kosta runt 1600 kr. Mer information om kursen kommer i nästa medlemsbrev. 
 
Väl mött önskar Styrelsen 
 
 

VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ: 
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter 19.00 på vardagar 
Marie Källberg (sekreterare) 08- 753 14 61 
Marie Hosinsky (kassör) 070-483 98 16 
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 070-799 10 21 
Anna Werner  08-660 04 01  
Weronica Löhr 073-502 40 20 
Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se 
e-post: info@miniatyrsallskapet.se  Pg 407 12 52-3 
 

 
 
 

 

 

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AKTIVITETER 
 
Att tänka på när du anmäler dig till en kurs: 

• Din anmälan gäller först när du betalat in kursavgiften  
• Vid avbokning efter sista anmälningsdag, får du inte tillbaka kursavgiften om det 

inte finns någon annan på väntelistan som kan ta din plats  
• Kom ihåg att alltid avboka dig även om aktiviteten är gratis för det finns ofta en 

väntelista  
Tack för att du följer de här rutinerna. Det är till glädje för andra och även för kursledaren 
som förberett och införskaffat material till sina elever. 



AKTIVITET I APRIL 
 

Föreningsstämma i Miniatyrsällskapet - lördagen den 18 april  

Se separat kallelse för mer information och anmälan 
 
TID: Lördagen den 18 april kl.13.00 – ca kl.15.30 
PLATS: Kvartersgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby. Ta buss 611 från tunnelbanestation 
Danderyds sjukhus eller Mörby Centrum. Åk till Erikslund. Gå över gatan och följ 
Vallatorpsvägen fram till första husgruppen på höger sida, gula trähus. Mitt i gruppen vid 
gästparkeringen är kvartersgården. Åker du bil kan du parkera vid ICA Dragonen. Gå sedan 
Vallatorpsvägen enligt beskrivningen ovan. 
KOSTNAD: Miniatyrsällskapet bjuder. 
ANMÄLAN: se separat inbjudan 
 

 
AKTIVITET I MAJ 
 
  

Heldagsutflykt till Villa Edros utanför Filipstad- söndagen 24 maj 
 
Äntligen blir den utlovade heldagsturen till Villa Edros av. Vi åker tidig morgon från City 
Terminalen i Stockholm. Vi fikar på bussen och passar på att köpa lotter till dragningen på 
hemresan. Lunch kl.12-13 blir det på Saxå Herrgård med Carl-Jan Granqvist som värd. 
Därefter far vi vidare till Villa Edros och en specialguidning kl.14-16 i Berit Bergströms 
sommarhus som är fyllt av hennes fantastiska miniatyrer och dockskåp. Våra guider är 
Torhild Winnberg och Ralf Sandberg från Berit Bergströms minne samt Carl-Jan Granqvist. 
Eftermiddagskaffe med kaka serveras innan hemresan. 
Under hemresan drar vi de lyckliga vinnarna i lotteriet. Vi stannar till för en bensträckare och 
toalettbesök. Då kommer det att finns tillfälle att köpa kaffe/te i bussen för 10 kr koppen. 
Vid halv åtta tiden är vi åter i Stockholm efter en trevlig och händelserik dag. 
 
TID: Söndagen den 24 maj kl.07.45- ca  kl.19.30  ToR  City Terminalen  
PLATS: Start vid City Terminalen kl. 07.45.  Titta efter GATE för Håbobuss Villa Edros. 
Vi stannar till i Bålsta vid Gransätersskolan för att plocka upp medlemmar där kl. 08.50. 
KOSTNAD: 250 kr för medlemmar och i mån av plats 600 kr för icke medlemmar inklusive  

• bussresa ToR,  
• kaffebröd på utresa medtag egen dryck  
• lunch på Saxå Herrgård : Brukspatron Berggrens fiskfärs samt Hirams Värmlandstårta 

till kaffet 
• guidning på Villa Edros med kaffe och kaka  

TA MED: Dryck till utresan och småpengar till fika på hemresan  
ANTAL DELTAGARE: max 50 personer 
ANMÄLAN: Anmäl dig till Christina Ragnö på mail christina@ragno.se eller tel.08-15 40 50 
senast den 4 maj. 
BETALNING: Betalning görs på Miniatyrsällskapets konto Pg 407 12 52-3, så fort du fått en 
bekräftelse. 
 
 
 


