Inbjudan till vandring i Norra Djurgårdsstaden 13 juni

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande.
Samling:

Den 13 juni senast kl. 10:20 T-banestation Ropsten, utgången mot Hjorthagens skola

Program: Se nästa sida. Guide är Marie Andersson, samma guide som under konstvisningen i Citybanan.
Vandringen avslutas kl. 12 med en fika eller lunch på egen bekostnad på Café’ Två Bönor.
Kostnad:

För medlem 60 kr och för medföljande 100 kr.

Anmälan: Senast den 4 maj vill vi ha Din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se. Välj Aktiviteter/
/Norra Djurgårdsstaden, fyll i uppgifterna, skrolla ner till Skicka, eller via nedanstående talong
om Du inte har internet. Minimum 20 personer. Vid överbokning (max 25 personer) gäller
kölista.
Betalning: Senast den 10 maj får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör
inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400
2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 17 maj. Det är viktigt att du vid båda
betalningssätten anger ditt namn och att det gäller Norra Djurgårdsstaden.
OBS!

Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Stig Hägnesten. Tfn 070-757 24 47.
VGV!
___________________________________________________________________________________
Jag/vi anmäler mig/oss till en vandring i Norra Djurgårdsstaden den 13 juni 2019
Medlem:__________________________

Tfn_____________________________________

Medföljande:_______________________
Anm:______________________________________________________________________________
Ja tack, jag/vi vill gärna fika/luncha på Café’ Två Bönor.

st.

(Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:
Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla)

Program för vandringen i Norra Djurgårdsstaden den 13 juni
Kl. 10:20

Samling vid T-banestation Ropsten, utgången mot Hjorthagens skola

Kl. 10:30

Vandringen startar
Hjorthagen var en av stadens första arbetarstadsdelar. Här byggdes smålägenheter för
arbetarna i Gasverket och hamnarna under 1900-talets början. Idag pågår en stor
omvandling av området till vad som ska bli Norra Djurgårdsstaden. När allt är klart
omkring år 2030 ska 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser finnas i området. Vi
börjar vandringen i Hjorthagens äldre del och tittar på arkitektur och konst innan vi
passerar Ferdinand Bobergs gamla gasklockor, vandrar längs Stockholms längsta
konstverk och tittar på den del av Norra Djurgårdsstaden som nu är färdigställd. Här
blandas modern arkitektur med avancerat miljötänkande.

Kl. 12:00

Vandringen avslutas nära Café’ Två Bönor på Husarviksgatan 14A.
De som vill kan därefter fika eller luncha där på egen bekostnad.

