
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  BANKGIRO 223-7352 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

VECKOSLUTSTRÄFF MED 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  

26 maj - 28 maj 2017  Nora stadshotell, Nora 
http://www.norastadshotell.se/ 

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 28 april 2017 under adress: 

SGS, c/o Anders Gezelius, Skatkullevägen 22, 430 82 DONSÖ 
 

PROGRAM 

Fredag 26 maj 

18.00 Enklare middag  

20.00 Egna bilder (Styrelsemöte) 
 

Lördag 27 maj  

07.00- Frukost 

08.30 -09.15 Gruvhjonet – den kvinnliga gruvarbetaren som klättrade på långa stegar ner i 

gruvan och bildade borrlag med sin man. My Rådmark, till vardags sjukgymnast 

och poet, framför sin egen berättelse om gruvhjonets liv.  

 Sedan berättar Anita Maria Karlsson kort om bergshanteringens historia 

09.30-10.15 Från Kunming till Calcutta – Berättelse om en SGS-resa Bodil Einarsson 

10.15-10.45 Kaffe 

10.45-11.30 ORICA - ett globalt sprängmedelsföretag. Tidigare Nitro Nobel.  

 Lars-Göran Rohlén, Säkerhetschef och Sr. Tekniker med 36 år i företaget.  

11.30-12.00 Styrelsen informerar 

12.00-12.30 Årsmötesförhandlingar 

12.30 Lunch 

13.30-17.00 Utflykter i grupp 

Guidad stadsvandring i trästaden Nora. Besök på Götlinska gården, Vagnslidret, 

Bryggeriet mm. Eftermiddagskaffe på hotellet 

18.30 Middag 

20.00 Lite lyx på lördagskvällen, Anita König, skådespelare, gestaltar fru Wedberg, gift 

med brukspatron Anders Wedberg. Hon hade tolv dussin underkjolar och vit 

brysselmatta med rosenbuketter och var en godhjärtad välgörare 

Senare Egna bilder (Styrelsemöte) 
 

Söndag 28 maj 

07.00- Frukost 

08.30-09.15 Det vilda Paraguay – Rapport från en SGS-resa Ewa Knutson  

09.30-10.00 Bolivia – en kommande SGS-resa presenteras av Andreas Ekblad från TagAlong 

10.00-10.30 Kaffe 

10.30-11.15 Barnmorska inom UNFPA i Södra Sudan, världens yngsta land. 

Eva Morssing idag barnmorska på Karlskoga lasarett berättar om sitt arbete som 

barnmorska i Södra Sudan 2012 

11.30-12.15 Noras deckardrottning Maria Lang. Vi får besök tack vare Magdalena Persson, 

bl a Noraguide, som t o m inrett ett litet hus på sin tomt med Maria Lang-nostalgi 

12.30 Avslutande Lunch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  BANKGIRO 223-7352 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

VIKTIGT OM TRÄFFEN I NORA! 

Att ha en träff i en så liten och fin stad som Nora gör förutsättningarna lite speciella. Vi har två huvudalternativ och ett 

spännande alternativ för övernattning om vi skulle bli många. I första hand Nora stadshotell där vi också har våra 

möteslokaler och så det annorlunda vandrarhemmet, Nora tåghem. Om dessa inte räcker till har vi platser på det vackra 

Åkerby Herrgård som ligger en knapp mil från Nora centrum.  Först till kvarn gäller naturligtvis i första hand, men vi hoppas 

på allas solidaritet och ber er som har möjlighet till egen transport att vara beredda att bo på Åkerby Herrgård om det 

behövs. Ange det i anmälan! Läs noga igenom de olika alternativen så att du förstår utgångspunkter och förutsättningar. Med 

all sannolikhet kommer inte alla att kunna få plats på sitt förstahandsval. Vi kan inte garantera att alla får plats! Vi kommer 

att använda följande alternativ: 

Nora Stadshotell 

http://www.norastadshotell.se/ 

Här har vi våra möteslokaler och det största antalet sängar och här äter vi alla våra måltider (utom frukost) och umgås 

naturligtvis. 

Nora Tåghem 

http://norataghem.se/ 

Ett spännande vandrarhem i form av ett stillastående nattåg med våningssängar i gammal god stil. 400 meter från 

Stadshotellet. Det är ett vandrarhem, men sänglinne och städning ingår. Frukost på Tåghemmet. 

Åkerby herrgård 

http://www.akerbyherrgard.se/  

Vacker belägen herrgård som ligger en knapp mil från Nora centrum. Frukost på herrgården. 

 

I PRISET INGÅR: 

I samtliga alternativ ingår i tillämpliga delar buffé fredag kväll, frukost, kaffe, lunch, kaffe och middag lördag samt frukost, 

kaffe och lunch söndag. I priset utan övernattning ingår alla måltider i programmet utom frukost. 

OBS! Nytt gironummer för betalning: Bankgiro 223-7352 

 

ALTERNATIV: 

 

Alt. 1: Hotell, dubbelrum, fredag – söndag 2.550 kr/person 

Alt. 2: Hotell, enkelrum, fredag – söndag 2.850 kr  

Alt. 3: Nora tåghem, dubbelrum fredag - söndag   2.200 kr/person 

Alt 4:  Deltagande utan övernattning 1.550 kr/person 

 

ANMÄLAN: 

Anmälan sker helst via SGS hemsida  

eller med bifogad anmälningsblankett. Anmälan skall vara klubbmästaren tillhanda senast 28 april 2017. 

Adress: SGS, Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

BETALNING: 

Hela deltagaravgiften insätts på SGS bankgiro 223-7352 senast 28 april 2017 

OBS! Regler för betalning/återbetalning enligt styrelsebeslut 21/5 2004: 

1. Vid avbokning senast fem dagar före träffen återbetalas hela avgiften förutom 200 kronor. 

2. Senare avbokning innebär att föreningen har rätt att tillgodogöra sig hela avgiften. 

3. Betalning som inte är kassören tillhanda före mötet debiteras en extra avgift om 100 kronor. 

Avbokning görs till klubbmästaren via e-post: stefan.travelbug@gmail.com eller telefon 0733-477724 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  BANKGIRO 223-7352 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

ANMÄLNINGSBLANKETT 

 

OBS! Gör om möjligt anmälan via SGS hemsida! 

 
Jag/vi anmäler härmed följande person(er) till SGS vårmöte i Nora 2017 

 

___________________________________________________________________________ 

Namn 1    Telefon 

___________________________________________________________________________ 

Namn 2    Telefon 

 

Anmälan avser följande alternativ: 

 

 Alternativ 1 Hotell, dubbelrum     2.550 kr/person 
 

 Alternativ 2 Hotell, enkelrum       2.850 kr 
 

 Alternativ 3 Nora Tåghem, dubbelrum 2.200 kr/person 
 

 Alternativ 4 Deltagande utan övernattning 1.550 kr/person  
 

 

Obligatoriskt val: 

 Jag accepterar annat boende om mitt val är fullt 

eller 

 Jag avstår från deltagande om mitt val är fullt 

 

 Om rummen i Nora tar slut har jag/vi bil och kan åka till Åkerby Herrgård för övernattning 

 Jag/vi deltar för första gången i en veckoslutsträff med SGS 

 

Jag vill om möjligt dela rum med: ______________________________________________________________ 

OBS! Försäkra dig om att den du vill dela rum med också är anmäld! 

 

Särskilda önskemål om kost, t.ex. vegetariskt: ____________________________________________________ 

 

 Jag visar gärna bilder under programpunkten Egna bilder om: 

(Tag med dina bilder, vi har inte möjlighet att ta kontakt med dig före mötet.) 

 

 

 Jag har diabilder    

 Jag har digitala bilder 

 

OBS! För att kunna sammanställa ett så bra program som möjligt, också för Egna bilder, vill vi gärna att du 

talar om i anmälan om du har bilder med dig – och kom ihåg, max 30 minuter per visning! 

 


