
 

    PROGRAM VÅREN 2020 

 

Föreningsmöte torsdagen den 23 januari 2020, 19:00 

Plats: Salagatan 16 A i Uppsala, f d Nymans Verkstäder, Uppsala Industriminnesförenings lokal 

(korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan med ingång från S:t Olofsgatan) 

Mötesprogram: 

1. Inger Sjöberg berättar om sin faster Anna-Lisa Thomson 

2. Kaffe och meddelanden från styrelsen 

3. Visning och diskussion om medhavda UE-föremål 

I våra skåp sätter vi in föremål av Anna-Lisa Thomson. 

Anmälan senast tisdagen den 21 januari. 

 

Antikmässa på Fyrishov i Uppsala den 1 - 2 februari 2020 

Föreningen deltar med en utställning där vi visar keramik av Mari Simmulson och svarar på 

frågor kring besökarnas medförda UE-föremål. 

 

Årsmöte tisdagen den 24 mars 2020, 19:00 

Plats: Salagatan 16 A i Uppsala, f d Nymans Verkstäder, Uppsala Industriminnesförenings lokal 

(korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan med ingång från S:t Olofsgatan) 

Mötesprogram: 

1. Årsmötesförhandlingar. Dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och bokslut 

för verksamhetsåret 2019 skickas ut innan mötet 

2. Jessica Jefferyd och Kent Strömberg berättar om sitt UE-samlande och sin relation till 

Hjördis Oldfors 

 

3. Kaffe och meddelanden från styrelsen, föreningen bjuder på kaffe och tårta 

4. Visning och diskussion om medhavda UE-föremål 

I våra skåp sätter vi in föremål av Hjördis Oldfors. 

Anmälan senast söndagen den 22 mars. 



 

 

 

Föreningsmöte tisdagen den 21 april 2020, 19:00 

Plats: Salagatan 16 A i Uppsala, f d Nymans Verkstäder, Uppsala Industriminnesförenings lokal 

(korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan med ingång från S:t Olofsgatan) 

Mötesprogram: 

1. Markus Dimdal berättarom ”Rörstrand på utställningarna” 

2. Kaffe och meddelanden från styrelsen 

3. Visning och diskussion om medhavda UE-föremål 

I våra skåp sätter vi in jugendkeramik från UE eller Rörstrand. 

Anmälan senast söndagen den 19 april. 

 

Utflykt/studieresa preliminärt lördagen den 9 maj 2020  

Program: 

      Bussresa till Nittsjö keramik i Rättvik och Carl Larsson-gården i Sundborn 

 

 

 

Avgift för deltagande i föreningsmöte är 30 kr. Kaffe eller te med kaffebröd ingår.  

Anmälan om deltagande i föreningsmöte görs till Ann-Kristin Lindgren, per e-post ann-

kristin@upsala-ekebysallskapet.se eller per telefon/SMS 073-345 48 21. Bekräftelse på anmälan via 

e-post/SMS skickas inom några dagar. 

Program med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår hemsida www.upsala-

ekebysallskapet.se och eventuella ändringar meddelas via e-post.   

Om du har e-postadress, meddela den till Ann-Kristin på ovanstående adress, så kan vi nå dig med 

ändringar och annan information. 

 

Välkomna!  

Styrelsen 
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