NYHETSBREV maj 2018
Klicka här för att avregistrera din adress

NOBEL CENTER
Domen från Mark och miljödomstolen kring planerna för Nobel Center på
Blasieholmen i Stockholm innebär att rätten stoppar planerna och gör bedömningen
att Stockholms stads detaljplan medför skada på den riksintressanta kulturmiljön.
Stockholms läns hembygdsförbund är en av de parter som varit kritiska till
detaljplanerna och vi är naturligtvis nöjda med rättens beslut. Rätten har bedömt att
områdets status som riksintressant kulturmiljö har vägt tyngre än ett enskilt
byggintresse.

GDPR
Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och vi vet att det är många
som tycker det är krångligt och känner sig osäkra på hur man ska göra. På
förbundets hemsida finns det en länk till hur vi handerar GDPR, kanske kan det vara
till hjälp när ni i föreningen ska anpassa er till den nya förordningen. Säkert kommer
det mer information om detta allt efter att vi lär oss mer. Och ni som får det här
nyhetsbrevet vet väl om att ni när som helst kan avregistrera er genom att klicka på
länken högst upp.

ORDFÖRANDETRÄFFAR I HÖST

BOKA IN DEN 10 SEPTEMBER

Vi vill gärna fortsätta med traditionen
ordförandeträffar eftersom det är
angeläget att delge varandra
information om vad som är på gång i

Då har du möjlighet att förena nytta med
nöje och delta i en kryssning med Viking
Line. Tillsammans med studieförbundet
Sensus arrangerar vi en utbildningsresa

länet, stärka rörelsen genom
kunskapsutveckling och dela
erfarenheter. Vi hoppas därför att du
har möjlighet att komma till någon av

med fokus på förenings och
demokratiutveckling. När alla detaljer
fallit på plats så kommer det en inbjudan
till alla föreningar. Boka gärna din plats

höstens träffar som kommer att ske i
Norrtälje den 26 september, i

innan midsommar.

Stockholms stad den 2 oktober och i
Södertäje den 4 oktober. Inbjudan med
mer information om innehållet skickas
längre fram.

RIKSSTÄMMA I KALMAR
Den 2527 maj bjuder Kalmar
Hembygdsförbund in till stämma och
temat är Demokrati. Det blir aktiviteter
på Kalmar läns museum, stämmo
förhandlingar på Calmar stadshotell och
fest på Kalmar slott.

HEMBYGDSKRYSSNING MED
BIRKA 1617 SEPTEMBER
Succén är tillbaka –
skärgårdskryssning med
hembygdstema, fylld av spännande
berättelser och historia. Kapten Göran
Sjödin är ciceron och guidar oss
genom hembygden i skärgården. Via
högtalare inomhus på Terrassen och
ute på däck lyssnar vi till kapten och
farledsexperten Göran Sjödin
Med på kryssningen finns också

representanter från Hembygds
förbundet. Vid kryssningens start
bjuds det på bubbel i Club Maritim och
vi får lyssna på Mariana Brus den
första och enda kvinnliga fyrmästaren i
Sverige på Understens fyrplats.
Under kvällen berättar Göran Sjödin
anekdoter om bygden från Österåker
upp till Furusundsleden ungefär
mellan 19.30 och 20.15. För att hinna
lyssna föreslår vi den tidiga
middagssittningen kl 17.30.
På måndag efter frukost fortsätter
guidningen genom Rödlöga,
Svartlöga, Kallskär och norra yttre
skärgården. Vidare förbi Möja,
Runmarö, Djurö/Vindö, Värmdö,
Resarö, Rindö och Tynningö.
Under kryssningen kan du kombinera
både nytta och nöje och också ta del
av allt som alltid följer med en
kryssning med Birka: underhållning,
god mat och taxfreeshopping.
Boka på birka.se
eller på tel 08702 72 00.
Ange rabattkoden
”EVEHEMBYGD”.
Pris 505 kr/person. I priset ingår
välkomstdrink, middag
(kryssningsmeny eller smörgåsbord)
och del i hytt Cabin Ekonomi.

TIPSA
Vi vill naturligtvis att så många som
möjligt av våra medlemmar ska veta vad
som är på gång inom förbundet. Så
informera gärna dina föreningskollegor
om att nyhetsbrevet finns och be dem
anmäla sig till
info@stockholmshembygd.se
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