
 

Årsmöte - kallelse 

11 mars 2017  

Nu är det dags att summera 2016 och bestämma planer för 2017 

Vi ses på ett nytt spännande ställe: Polisrestaurangen i Sörentorp! 

OBS! Polisrestaurangen ligger på Polisvägen 11, hus 5, blå skylt ”Restaurang”, 300 m in till höger 
från busshlp Sörentorp 

Program 

14 00 Samling vid Polishögskolans huvudentré (busshållplats Sörentorp). 

14 00-15 00 Guidad visning av Sörentorps-området, natur och bebyggelse, Henrik Waldenström 

15 00 Kaffe och kaka i Polisrestaurangen  

15 30 Årsmöte 

16 45 Föredrag: Omvandlingen av Järvafältet, 1:e intendent Thomas Roth, Armémusum  

17 45 drink och mingel 

18 15 Middag med kaffe och kaka.  Kostnad 175 kr. Var och en beställer och betalar för annan 
dryck än vatten 

Anmäl Dig genom att betala 175 kr till pg 4470729-7 med namn eller email till 
anne.murray43@gmail.com så snart som möjligt och senast den 3 mars så att vi kan planera och 

beställa. Du får kaffe, kaka, välkomstdrink, middag plus både föredrag och trivsam samvaro för denna 
slant. Kom gärna flera medlemmar från er förening! 

Vägbeskrivning 

Buss 607 13:52 från Sollentuna station söderut eller från Karolinska sjukhuset norrut 13:47.  
Buss 178 13:43 från Danderyds sjukhus söderut via Bergshamra eller, också söderut, 13:48 från 
Helenelunds station 
Buss 515 från Odenplan 13:28 (mot Sundbyberg) kan du byta till 607:an vid Haga Norra. 
Bil: Parkera vid Rådan, gångväg 20 minuter (stig längs med stranden, ta höger på Kanslivägen, följ 
Sköntorpsstigen, ta höger på Polisvägen – då kan Du komma när Du vill). Alt. parkera vid Södra grindarna 
på Sörentorpsvägen kl 13 45, gångväg 400 m (meddela Anne Murray detta 0703-226206) 
Färdtjänst: busshpl Sörentorp 
Cykel: från Ulriksdals slott/Slottsträdgård/Rådan, ta strandvägen till Kanslivägen (jfr bil) 
 

Hemfärd: vi avslutar och följer er till busshållplats Sörentorp respektive parkering 
607 mot Sollentuna 20:28 mot Karolinska sjukhuset, Odenplan och Danderyds sjukhus 20:30 
178 mot Helenlunds station 20:37 
 

Richard Murray 
ordförande  

(som kan nås på 0768-016897 om något problem uppstår) 
 



PS Handlingar till årsmötet kommer att skickas ut senast 14 dagar före årsmötet.  Motioner tillställs 
styrelsen senast tre veckor före årsmötet, dvs. senast den 18 februari..  

OBS! Kolla er förenings kontaktpersoner och förtroendevalda på 
http://www.ekoparken.org/2forbund/2medlem.htm. Skicka ändringar till anne.murray43@gmail.com 
eller ring 0703 22 62 06. Kolla också att er förening betalt medlemsavgiften för 2016! 

Karta:https://www.hitta.se/kartan!~59.39270,17.99649,16z/tr!i=DICzKTiA/search!q=Polisv%C3%A4gen%20
11%20A%2C%20Solna!b=59.38875:17.98275,59.39665:18.01022!sg=true!t=combined 
 

 


