
 
 

Stockholm januari 2012 
 
God Fortsättning på det nya året önskas alla medlemmar! 
 
Ett händelserikt nytt år har inletts med att Riksmusei Vänner har fått en egen hemsida där 
information kommer att finnas, http://riksmuseivanner.se/. Medlemsprogrammet kommer också att 
bli webbaserat. Styrelsen arbetar med ett nytt medlemsregister, och strävar efter att enkelt kunna nå 
alla medlemmar via mejl. 
 
Riksmusei Vänner samarbetar med NRM och har ett gemensamt program.  
 
RMV har i vår en egen programpunkt den 18 april med Henrik Waldenström: 
Hur påverkas Nationalstadsparken av bebyggelsen 
Kungliga nationalstadsparken (Ekoparken) inrättades 1995 efter hård kamp av ideella krafter.  
Skyddet som nationalstadsparken har dock visat sig ha en hel del brister. Henrik Waldenström, 
idégivare till parken, tar oss med på en vårpromenad där både nationalstadsparkens värden och 
hotbilder framgår tydligt. OBS! Vandringen börjar och slutar på olika platser, så bäst är att åka 
kollektivt och lämna bilen hemma. Det blir ett picknic-stop på vägen så glöm inte matsäcken. 
Vandringen genomförs oavsett väder. Samling 17.45 framför Riksmuseet eller vid receptionen om 
vädret är kärvt. Avgång 18.00 mot Stora Skuggan där matsäck intages (ev under tak). Vandringen 
fortsätter förbi Husarviken/Norra Djurgårdsstaden, Östermalms IP, Lill-Jansskogen och slutar vid 
Östra station ca 20.30-21.00 Medtag Bra skor/kängor för Djurgårdsstigar, varma kläder för 
aprilkvällen, matsäck, sittunderlag, kikare, kamera.Välkomna! 
Mer information på http://www.nationalstadsparken.se/default.aspx 
 
Glöm inte att betala in medlemsavgiften senast 15 februari. 
Vårt pg är 971-2 Glöm inte att ange ditt namn och din adress (samt mejla din mejladress). 
Medlemsavgifter för 2012.  
Vuxen 150 kr 
Junior 50 kr 
Familj 250 kr 
Ständig medlem (fysisk person) 2250 kr   
 
Klipp ut medlemskortet nedan och använd det tillsammans med kvitto på betalning. 
 
 

 
 

     Medlemskort 2012 
 
 
 

Namn:............................................................. 
Detta är en värdehandling, uppvisas tillsammans med 
kvitto på betalning av medlemsavgiften. 

 
Var god vänd! 



 
 
En resa ”Mälaren runt” planeras 21-22 april med många intressanta stopp. 
Minst 30 deltagare krävs för att resan inte ska bli för dyr. 
Buss, lunch lördag och övernattning med frukost på hotell i Örebro ingår.  
Mer information om resan kommer tillsammans med kallelse till årsmötet. 
Pris för boende i dubbelrum 1.195:- per person. 1.475:- för boende i enkelrum. 
Anmälan till Henrik Atmer på mejl henrik@atmer.se eller på telefon 08-7683268 
Sista dag för anmälan 28 februari (hotell och bussbokning kräver detta) 
 
Efter tidigare vädjan har nu ca 15% av medlemmarna meddelat sin mejladress.  
Vi behöver ha din mejl för att lättare få ut information snabbt. Mejl är ett snabbt, arbetsbesparande 
och fram för allt en kostnadseffektiv distributionsform (0:-). Du mejlar lättast din mejladress till 
henrik@atmer.se 
 

Länkar 
 
NRM:s hemsida där programbladet bland och annat kommer att finnas. 
http://www.nrm.se/2.1286b10fdbe80efba80001.html 
 
Riksmusei Vänners sida 
http://riksmuseivanner.se/ 
 

 
 
 
Henrik Atmer 
Ordrförande RMV 


