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 Förebyggande Cirkeln består av tre delar 
Hälsovård   Uppvärmning – QiGong – mental träning. 
  
Cirkelledare: Sven Svedberg 0730-47 47 28 
                      Startar fredagen den 28 september 
               Fredagar kl 10 – 12 i Solna. 
                      Byggnads Stockholm-Gotlands lokaler 

 
Anmälan till:       Byggnads 
                      Byggettan Stockholm Studieutskott 
       
 



  
 
Landskaps-   Vi läser om STOCKHOLM 
cirkel Cirkelledare: Inger Ki 
                 Mobilen:  076-309 93 12 
                           Startar torsdagen den 13 september 
 Torsdagar kl 10 – 12 i Hyresgästlokalen, 

Magnus Ladulåsgatan 22, Södermalm 
 

                  



  
 

Viktigt inför EU- valet 201 9 för Sverige  
                Cirkelledare: Bernt Lundberg 
                  Mobilen:  070-743 19 56 
Vi diskuterar hur vi ska kunna påverka EU och den svenska 
politiken i rätt riktning. Startar torsdagen den 27 september 
därefter varannan torsdag kl: 17.00 i hyresgästlokalen 
på Magnus Ladulåsgatan 22, Södermalm. 
     
                                                                                                                 
 

 

Pensions-      
cirkel  Vi lär oss mer om vårt pensionssystem och     

vad vi kan göra för att förbättra det. 
Cirkelledare: Leif Jansson. 
                      Startar torsdagen den 20 september 
               Torsdagar kl 12 – 14 i Hyresgästlokalen,   
                      Magnus Ladulåsgatan 22, Södermalm. 



 

 

 
Stads-   Byggnader i Stockholm 
vandringen     Cirkelledare Berth Schmidt  
                           Startar onsdagen den 12 september   
  kl. 13.00  
                           Cirkeln kommer att besöka olika platser 
                           i Stockholm. Kontakta Berth Schmidt på 
                           08-650 40 26 
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STUDIECIRKEL 

                  
VVS-Historia, start torsdagen den 13 september 

2018. kl: 10.00        Anmälan till Rolf Levin 070-262 72 44 
Plats: Archemedesväg 1 OBS: hållplats Karlsbodavägen 

Bilparkering finns, använd P-skiva.                                                      
Buss 112 mellan Alvik-Spånga station.                                            
Buss 152 mellan Liljeholmen-Bromma flygplats.                              
Buss 509 mellan Brommaplan och Danderyds sjukhus.             
Tvärbanan mellan Alvik-Solna station.  

 Rolf.levin@me.com  

mailto:Rolf.levin@me.com


 
Skytteholmvägen 2 
 
MUSIKQVIST med Lasse Zackrisson 
Måndag 17 september kl: 18:00 har ni chansen att tävla i korsord om musik. 
Lasse Zackrisson leder oss genom musiken och ställer frågorna till korsordet. I 
potten finns skivor att vinna. 
Biljettpris 100 kr Fika och spelbricka ingår. 
 
Fredag 21 september 13.00 
Att återvända till livet 
Jovan och Dina Rajs upplevde var för sig som barn den nazistiska förföljelsen 
av judar och levde åratal dolda i fruktan för livet medan släktingar och vänner 
mördades. Jovan hamnade dock några år i koncentrationsläger. Sådana upp-
levelser sätter outplånliga spår. I boken Att återvända till livet berättar Jovan 
och Dina Rajs om hur de bildat familj och tillsammans lyckats skapa en 
meningsfull tillvaro i Sverige, han som professor, hon som arkitekt. 

 
Biljettpris 50 kr, fika ingår.       
 
Måndag 1 oktober 18.00 
Det goda samtalet - Möt Björn von Sydow 
Herta Fischer gästas av Björn von Sydow i kvällens goda samtal. Han är 
ordförande för Försvars-beredningen. Han har suttit i riksdagen i 20 år och är 
ursprungligen från Solna. Kom och ställ frågor! 
Fri entré. Fika finns till försäljning innan samtalet. 
 
Fredag 12 oktober 13.00 
Året var 1918 - Krig, hungerupplopp, revolution, rösträtt och 
demokrati 
För hundra år sedan inträffade en rad stora och avgörande händelser. Redan 1917 
blev ett mycket dramatiskt och händelserikt år med hungerkravaller, 
demonstrationer, rösträttskrav och en rysk revolution i två etapper, dels i mars och 
sedan i november. Nästa år, 1918, blev om möjligt ännu mer dramatiskt, det 
fasansfulla första världskriget tog slut, arbetarkvinnorna i Stockholm 
demonstrerade för kvinnlig rösträtt och i december beslöts att införa allmän och 
lika rösträtt. Göran Eriksson, ordförande i PRO Kultur, berättar om händelserna 
under de oroliga åren. 
Biljettpris 50 kr, fika ingår.  
I samarbete med ABF och Seniorakademin. 



Ge plats för kunskap  
För ABF Stockholm har bildning alltid varit i fokus. I över 100 år har 
Stockholmare tagit del av dessa kurser, med nyvunna praktiska och teoretiska 
färdigheter som resultat.  

ABF Stockholm ordnar kurser i konst och hantverk, scenkonst och musik, 
litteratur, politik och historia, media och kommunikation, föreningsliv, hälsa och 
välmående samt 24 olika språk. Låt dig handledas av våra kunniga och uppskattade 
kursledare. Och passa på att ha kul under tiden! 

Höstens kurser på ABF Stockholm är som vanligt många, varierande, 
högkvalitativa och inspirerande. Vad sägs till exempel om att börja prata franska, 
persiska eller tigrinja, ägna tid åt hantverk eller diskutera litteratur? 

Du kan också ringa på 08-453 41 00 eller mejla info.stockholm@abf.se så hjälper de 
dig att hitta rätt. 

    
 

Föreningsutbildningar 
ABF i hela landet erbjuder föreningsutbildningar med olika inriktning. Vad behöver 
just din förening?  Vi kan erbjuda vanliga funktionsutbildningar där just funktionen 
ordförande, kassör, sekreterare eller studieorganisatör är i fokus. Vi erbjuder också 
andra utbildningar inom till exempel idéutveckling, kommunikation, konflikthantering 
eller arrangörskap 

KALLIGRAFI   
Lär dig skriva vackert!  
Du kan göra personliga gratulationskort eller kanske din favoritdikt som en tavla.  
Du får lära dig skrivteknik, bokstavsdekoration, layout och materialkännedom. 
Grundmaterial ingår i avgiften. OBS! Säg till vid anmälan om du är vänsterhänt.  
Startdatum onsdag den 19 september Tid: 17.30-19.00    Antal tillfällen 5 ggr.     
Plats: ABF-Huset  Lediga platser: 12 st.       

 -Byggettan 30% av cirkelavgiften (inte av litteraturkostnaden) efter 
kursens avslutning. Avgift: 1 085 kr 
Anmälan sker direkt till kursanmälan ABF. Telefon: 08-453 41 00 eller 453 41 80  
Men också för kännedom till Studieutskottet                    

              

mailto:info.stockholm@abf.se
http://www.kurser.se/Sections/InformationRequests/GoToInstituteWebSite.aspx?InstituteID=2115
http://www.kurser.se/Sections/InformationRequests/GoToInstituteWebSite.aspx?InstituteID=2115�


  Startdatum   
Onsdagen den 12 september 2018, Kl: 15.00-17.30 Antal tillfällen 5, 
endast 9 lediga platser. 

Lär dig använda dator och internet - enkelt och säkert. PROsIT 
fungerar för alla, oavsett förkunskaper! För att vara en del av 
samhället, och underlätta vardagen, är det bra att ha kunskap om 
datorer och om internet. Cirkeln ger dig grundläggande kunskaper om 
vilken teknik som finns och hur du använder den säkert och effektivt. 
Målet är kanske att lära sig göra bankärenden på nätet, att kunna 
prata med barnbarnen via Skype, lyssna på streamad musik eller starta 
en blogg. Pris för dig som PRO-medlem 895:- Ordinarie pris 1865:-  

 -Byggettan betalar 50 % av cirkelavgiften (inte av 
litteraturkostnaden) efter kursens avslutning.                
Materialkostnad tillkommer med 160:-                                                                      
Plats: ABF-Huset Sveavägen 41  Cirkelledare Anders Lindberg 

     Anmälan sker direkt till kursanmälan ABF. 
    Telefon: 08-453 41 00 eller 453 41 80. 
Släkt- Forskning I den här kursen lär du dig att leta efter dina 
rötter i det förflutna. Teori, metodik och praktik lärs ut på 
sammankomsterna, praktisk forskning utförs även via nätet på egen dator 
hemma. Material Vi samarbetar med Arkiv Digital och för det krävs att du 
har en e-post adress. Abonnemangsavgift till Arkiv digital tillkommer med 
150 kr om du inte redan har det.                                                                              
Startdatum Tisdag den 18 september 2018 Tidpunkt 09:30–12:00 
Antal tillfällen 8 ggr Antal lediga platser: 12 st Pris: 1545 kr 
Plats: ABF-Huset Sveavägen 41   Cirkelledare: Anita Järvenpää      
Cirkeln: går via ABF men anmälan sker till PRO-Byggettan                     

http://www.kurser.se/Sections/InformationRequests/GoToInstituteWebSite.aspx?InstituteID=2115
http://www.kurser.se/Sections/InformationRequests/GoToInstituteWebSite.aspx?InstituteID=2115�


      Engelska      
Du som är intresserad av att läsa nybörjarkurs i engelska  
kan gå någon av ABF:s cirklar. 
PRO-Byggettan 50% av cirkelavgiften (inte av 
litteraturkostnaden) efter kursens avslutning. 
Anmälan sker direkt till kursanmälan ABF.  
Telefon: 08-453 41 00 eller 453 41 80                                                   
 
 

I Per Anders Fogelströms Stockholm 
Lördag 22 september 2018 Kl:13.00                                                          
Per Anders Fogelströms terrass, Fjällgatan 30 

         KOSTNAD 120 KR 

En vandring i historiska kvarter 
En vandring i gamla historiska kvarter från Fjällgatan till Mosebacke. Om 
Per Anders Fogelströms engagemang i stockholmarna och deras stad under 
fyra sekler. Här får man möta författaren, samhällsdebattören och 
humanisten Fogelström i kvarteren där han levde och verkade. 

Ledare: Ciceron Ulf Bagge. 

Mötesplats: Per Anders Fogelströms Terrass, Fjällgatan 30. 
    

http://www.kurser.se/Sections/InformationRequests/GoToInstituteWebSite.aspx?InstituteID=2115
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Stadsvandring med ciceron Ulf Bagge 
Söndag 21 oktober 2018 Kl:13.00 Nytorget 1 

 
Bergsprängargränd med låg träbebyggelse, 1926. 

Mina drömmars stad 
En vandring till klassiska platser i Per Anders Fogelströms 
Stockholmsromaner under ledning av ciceron Ulf Bagge. Under vandringen 
besöker vi gården vid Nytorget där Henning och Lotten träffades.  

Längre ned får vi höra historien om Malongen, den gamla textilfabriken 
som sedan blev skola. Vi går till malmgården där bibelkvinnorna höll till och 
därefter upp till Bersgsprängargränd.Vandringen avslutas vid Sofia kyrka 
där vi kan se stiftelsehuset som Fogelström växte upp i.Det är ingen 
ansträngande vandring och barnvagn är inget hinder på cirka 1,5 tim. 

   Nu anmäler vi oss  
Telefon: 08-453 41 00 eller 453 41 80! 
 
 

http://www.kurser.se/Sections/InformationRequests/GoToInstituteWebSite.aspx?InstituteID=2115
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BYGGNADS        
Byggettan Stockholm                         
 
Välkommen att bli medlem    
 
Ja, jag vill bli medlem i PRO- Byggettan, avgift 280 kr/år     
Jag är också medlem i nedanstående  PRO-förening 
PRO ……………………………………………………… .Då är avgiften 50 kr  
Födelsenummer ………………………………………………………………………. 

Namn ………………………………………………………………………………………….. 

Adress ……………………………………………………………………………………….. 

Postnr/ Postadress ……………………………………………..……………………                                                            

Telefon …………………………………………………     

E-post ……………………………………………………………………………………………… 

För många är det positivt att gå i pension. Men det kan vara ett stort steg att 
lämna sina arbetskamrater och den samvaro som finns på en arbetsplats. Ett 
sätt att fortsätta träffas och umgås är att bli medlem i PRO-Byggettan. Vi har 
det ganska trivsamt i vår förening med möten, resor med kulturella inslag 
och friskvård samt studieverksamhet. PRO har även många aktiviteter som 
man kan delta i på både distrikts-och riksnivå.                                                                  

Anmälan:  till Bernt Lundberg  Mobil:  070-743 19 56.           
Lundberg.bernt@gmail.com  
 eller till 
 Jan Erik Jorderud  070-777 09 46.  
 jorderud2@tele2.se   
 
Med vänlig hälsning, Bernt Lundberg. Ordf. 

mailto:Lundberg.bernt@gmail.com
mailto:jorderud2@tele2.se
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            Titta även på vår hemsida som du når via 
            www.byggnads.se/stockholm-gotland under MEDLEM. 

 sedan ytterligare ett tryck PRO-Byggettan                    
 Där hittar du vårt studieprogram mm. 
       
 Vi saknar en del E-postadresser och Mobil-nr. Styrelsen ber 
 Dig sända dessa uppgifter till bernt.lundberg@gmail.com 
                                     thore.nyman@socialdemokraterna.se 

             VÄLKOMNA        
             till våra medlemsmöten tag gärna med en vän eller anhörig  

  HÖSTENs Medlemsmöten ABF- Huset, Sveavägen 41, Palmesalen 
  tisdagar 4 september, Gästtalare, Björn von Sydow                           
   23 oktober och 20 november 2018 
 
              Byggnads           
     Byggettan Stockholm 
 

     Ordförande:  Bernt Lundberg  STOCKHOLM  Mobil: 070-743 19 56. Lundberg.bernt@gmail.com  
     Sekreterare: Inger Ki              SOLNA          Mobil: 076-309 93 12  ingerki@spray.se   
     Kassör:        Jan Erik Jorderud ÅKERSBERGA Mobil: 070-777 09 46  jorderud2@tele2.se 
                                                          

Anmäl dig till cirklarna 
genom att ringa,SMS eller maila PRO Byggettans 
Studieutskott 
Kjell-Arne Kruse    070-798 46 06      kjell.kruse@tele2.se 
Bernt Lundberg        070-743 19 56      lundberg.bernt@gmail.com 
Kenneth Hedström 072-544 24 89     hedstromkennth@telia.com 
Du kan även anmäla dig efter cirkelstarten. 

mailto:bernt.lundberg@gmail.com
mailto:thore.nyman@socialdemokraterna.se
mailto:Lundberg.bernt@gmail.com
mailto:ingerki@spray.se
mailto:jorderud2@tele2.se


 
KÖP - lotter,TRIPPELSKRAPETav PRO BYGGETTAN 

för att stödja Din förening, samtidigt som Du har chansen 
att bli MILJONÄR. 

 

 
Lotteriansvarig: Rolf Levin Mobil: 070-262 72 44 
E-post: rolf.levin@me.com 
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