INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE
SÖNDAGEN DEN 28 JANUARI
Kära vänner i R-R/B-sektionen,
Jul och Nyår har nyss passerat – och så sent som på nyårsafton genomfördes den
traditionella Sylvesterträffen, denna gång i lite ny tappning. Ett drygt 30-tal personer
träffades på Långholmens Värdshus för frukost och därefter en organiserad tur genom
innerstaden – vägen gick från Södermalm över Gamla Stan, vidare till Vasagatan, Olof Palmes
Gata, Sveavägen, Kungsgatan, Birger Jarlsgatan och slutligen vidare längs Strandvägen till
Diplomatstaden och den traditionella samlingen vid Engelska Kyrkan – där Ingrid och Åke
Andersson samt Pelle Höglund till allas glädje var på plats med sitt bord och serverade glögg,
kaffe och pepparkakor.
Nu börjar 2018 års program med Årsmöte – som vanligt sista söndagen i januari. Vi har fått
smak för Långholmen och förlägger mötet till den anrika Carlshälls Gård – som ligger på öns
nordvästra del. Alla har säkert sett den från Essingeleden där den ligger väl synlig med sin
lanternin och vackra terrasser mot Mälaren. Vi kommer att vara i den västra flygeln från
1877, då huset ägdes av ”brännvinskungen” L.O. Smith som byggde till en stor musik- och
biljardsalong. Det är en spektakulär och mycket tidstypisk stor festsal.

Vi börjar kl. 12.00 med mingel och ett glas bubbel. Kl. 12.30 börjar vi förhandlingarna som
beräknas ta en dryg halvtimme. Årsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse kommer att skickas ut till medlemmarna i förväg och kommer även att finnas
tillgängliga vid mötet.
Efter årsmötesförhandlingarna fortsätter vi med lunch. Till kaffet kommer Johan Haage – vår
välkände stockholmskännare – att berätta och visa bilder om Långholmen.
Carlshälls Gård ligger inte helt i närheten av allmänna kommunikationer. Se karta. Det är lätt
att ta sig dit med bil, det finns en parkering intill gården. För den som åker kommunalt
rekommenderar vi en titt i SL:s Reseplanerare. Det är drygt 800 meter från Långholmsbron
till gården.

Anmälan till ahkrrb@gmail.com senast den 22 januari.
Välkomna till årsmötet och ett nytt år med R-R/B-sektionen!
Styrelsen

