
 

 

 

 

                                             

 

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 1 år 2013 
 

Ännu ett år har gått till ända och ett nytt har tagit vid. Vi hoppas att ni är sugna på lite miniatyraktiviteter. I 

det här brevet finns inbjudan till en specialvisning på Almgrens sidenväveri i februari. I mars blir det första 

gången som Miniatyrsällskapet står för Stockholms Miniatyrmässa och alla medlemmar går in för 50 kr mot 

uppvisande av medlemskort. 

Spännande tycker vi i styrelsen.  

Föreningsstämman går av stapeln lördagen den 13 april och blir denna gång på Stockholms stadsmuseum. 

Mer detaljer om föreningsstämman kommer i nästa medlemsbrev.  

I det här brevet finns ett inbetalningskort för medlemskap år 2013 och naturligtvis hoppas vi att ni alla vill 

vara med oss även i år. Kom ihåg att ni alltid kan komma in med förslag och önskemål på aktiviteter genom 

att ringa någon av oss i styrelsen eller mejla till info@miniatysallskapet.se. Vi vill ju kunna erbjuda just det 

ni vill ha. 

 
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 

Anette Åhlstad (kassör) 0171-54 225 

Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22 

Anna Werner  08-6600401 och Weronica Löhr 073-5024020 

Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se 

e-post: info@miniatyrsallskapet.se  Pg 407 12 52-3 

 

 

 

Dockskåp& Miniatyrer 
Dockskåpshistoria på svenska av Birgitta Lindencrona 

Sätt in 210 kr (175 kr + posto) på vårt Pg 407 12 52-3 

och ange namn och adress, så kommer boken på posten. 

 
 

 

 

 

FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR DENNA AKTIVITET: Onsdagen den 23 januari  

 

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. 
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AKTIVITET I FEBRUARI 
 

Besök på K.A. Almgrens sidenväveri, Stockholm – torsdagen den 21 

februari 
 

K.A. Almgrens är det enda sidenväveriet som finns kvar i norra Europa, unikt med sina originalmaskiner 

som är 140 år gamla och är fortfarande i bruk. Som museum är detta Stockholms enda fullt bevarade 

industriminne (www.kasiden.se). Vi får en guidad visning genom väveriet och utställningen. Vi kommer att 

få se en film från 1943, som beskriver hela verksamheten. Miniatyrsällskapets medlemmar får även ett unikt 

tillfälle att kunna köpa av ”miniatyrtyget” som Almgrens vävt till Kotte Toys Guldrokokostol, som han gjort 

efter en modell från Drottningholm slott. I butiken kan man köpa andra tyger, böcker, exklusiva 

sidenprodukter och tvättvål för rengöring av siden, ull, läder och mocka.  

 

TID: Torsdagen den 21 februari kl.18.00 - ca 19.30 

PLATS: Almgrens sidenväveri, Repslagargatan 15A, Stockholm. Tunnelbanestation Slussen. 

KOSTNAD: 65 kr. 

ANTAL DELTAGARE: Max 50 personer. 

ANMÄLAN: Till Ma-Lou Mathias tfn 08-768 62 22 eller e-mail: 

ma-lou.mathias@comhem.se senast onsdagen den 6 februari. 

BETALNING: Betalning på plats.   

 

 

 

 

AKTIVITET I MARS 
 

Stockholms Miniatyrmässa - söndagen den 17 mars 
 

I år är det första gången som Miniatyrsällskapet håller i Stockholm Miniatyrmässa och det blir vår aktivitet 

för mars månad. Som medlem går du på mässan till reducerat pris. 

Titta gärna förbi vårt bord och säg vad du tycker om mässan och den nya lokalen. Är det något du saknar? 

Kom gärna med tips och förslag. 

 

TID: Söndagen den 17 mars kl.10.00-15.00. 

PLATS: Scandic Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23. Tunnelbanestation Östermalmstorg, uppgång 

Stureplan 

KOSTNAD: 50 kr, vid uppvisande av giltigt medlemskort i Miniatyrsällskapet (medlemskortet för 2012 är 

giltigt t o m april 2013). Utan medlemskort ordinarie mässpris 60 kr.  

TA MED: Giltigt medlemskortet  

ANTAL DELTAGARE: Obegränsat 

ANMÄLAN: Behövs ej, det är bara att komma. 

BETALNING: Betalning på plats. Gärna jämna pengar 
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