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Torsdagen 8 november, kl
STUDIEBEÖK PÅ ANT
Riksantikvarieämbetets(R
     I arkivet förvaras handl
kartor som har samband m
     Efter en kort presentati
just den gård som du är in
     På grund av säkerhetsb
enskilda studier kan du ko

Vitterhetsakademins bib
samma tid. Det blir inte tid
bokkatalogen och ett stort
     På nedre vestibulens go
riksintressanta kulturmiljö
vilken också finns beskriv
     Där har också ordnats e
tiderna (från Omberg/Tåke
     Kom i god tid så att vi 
Parkering
Det går bra att ställa bilen
(+ avgift?!) i vakten innan
Östermalm. Du har lättare
finns gångväg till vänster 

Tisdagen 13 nov kl. 19.00,
PROJEKTLEDARMÖT
Du som arbetar inom någo
arbetet. Det är en förbered
intresserade inbjuds.

Tisdagen 27 nov. kl. 19.00
FÖRENINGSMÖTE
Pågående projekt redovisa
aktiviteter, idéer för framt

Bifogad detta brev är den 

Med vänlig hälsning
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 (16.00)17.30 - 19.00.  OBS - ändrad tid
IKVARISK-TOPOGRAFISKA ARKIVET, ATA
aä) lokaler Storgatan 41, invid Historiska museet.
ingar för enskilda gårdar i mappar för varje socken. Teckningar och
ed handlingarna är mikrofotograferade, bilder finns i särskilt register.
on av arkivets organisation (kl 18.00) får du tillfälle att närmare se på
tresserad av.
estämmelser larmas Raä efter kl 19.00. Om du vill ha mer tid för
mma redan kl 16.00, då kvällsöppethållandet börjar (torsdagar).

liotek och läsesal, som ligger i direkt anslutning till ATA, är öppen
 för organiserat studiebesök där denna gång, men du har tillgång till

 referensbibliotek i läsesalen.
lv - innanför vakten - har Raä en jättekarta med landets 1700
områden. Kartan kan studeras med hjälp av en "luppförsedd" vagn, på
ning av områdena. Vilka objekt i Upplands-Bro har valts ut?
n liten utställning av Lantmäterikartorna och skiftesreformerna genom
rn området)

kan börja visningen av ATA prick 18.00.

 på Raä parkeringsplats utanför entrén om du begär parkeringstillstånd
för entrén. Men tänk på de invecklade framkörningsvägarna på
 åtkomlig parkering mitt i Narvavägen strax ovanför Djurgårdsbron; det
om Historiska museets entré.

 Kungsängens bibliotek
E.
t projekt kallas till ett möte för summering av det hittills genomförda
else för föreningsmötet tisd 27 november dit medlemmar och övriga

, Kungsängens bibliotek

s, frågor kring verksamheten diskuteras, summering av höstens
iden, bl.a. innehållet i bok 2 av Vad hände egentligen?
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