
STUDIEBESÖK	  
Lördagen	  den	  26	  april	  2014	  

Klockan	  11.00	  
	  

Välkomna	  till	  ett	  studiebesök	  på	  Arbetarrörelsens	  Arkiv	  och	  Bibliotek.	  
Gesällskapet	  bjuder	  på	  en	  lättare	  lunch.	  	  
	  
Sista	  lördagen	  i	  månaden	  har	  arkivet	  öppet	  och	  vi	  planerar	  att	  vara	  där	  klockan	  11.	  På	  
arkivets	  hemsida	  http://www.arbark.se/	  finns	  det	  information	  och	  karta	  hur	  man	  tar	  
sig	  dit.	  
	  
1987	  överlät	  Bokbindare-‐Gesällskapet	  sin	  samling	  av	  böcker	  och	  handlingar	  till	  
Arbetarrörelsens	  Arkiv	  och	  Bibliotek.	  Lena	  D	  och	  jag	  har	  gått	  igenom	  arkivets	  listor	  och	  
valt	  ut	  de	  handlingar	  som	  vi	  tror	  kan	  vara	  av	  intresse	  för	  oss.	  Bosse	  A	  inleder	  med	  att	  
berätta	  lite	  om	  arkivets	  historia.	  

Kommunikationer från Stockholm 

• Pendeltåg: pendeltåg 36 från Stockholms central mot Södertälje hamn/Östertälje. 
OBS! Norra/bakre utgången från perrongen mot viadukten. 

• Buss: Tunnelbana med röda linjen till Masmo, blåbuss 172 mot Skarpnäck. Hållplats 
Hälsovägen. 800 meter till oss. 

• Alternativ resrutt: Närmsta busshållplats, Kvarnängsvägen. 500 meter till oss. Buss 
704 från Fruängens tunnelbanestation. Alternativt buss 713 från Tumba station eller 
Tullinge station. 

Kommunikationer till Stockholm 

• Pendeltåg: pendeltåg 36 från Flemingsberg mot Stockholm Central. 
• Alternativ resrutt: Närmsta busshållplats, Kvarnängsvägen. 500 meter till oss. Buss 

704 mot Fruängen eller buss 713 mot Tumba station. 
• Buss: Blåbuss 172, från Hälsovägen mot Skarpnäck. Stig av i Masmo, för anslutning 

till röda tunnelbanelinjen 

Vill	  man	  ha	  sällskap,	  föreslår	  jag	  (om	  SL:s	  tidtabeller	  står	  sig)	  att	  de	  som	  finner	  det	  
praktiskt,	  ses	  på	  Centralstationen	  den	  26	  april	  och	  tar	  pendeltåg	  36	  mot	  Södertälje	  
klockan	  10.16.	  Då	  är	  vi	  i	  Flemingsberg	  10.35.	  Därifrån	  promenerar	  vi	  de	  800	  meterna	  till	  
Arbetarrörelsens	  arkiv.	  Vill	  man	  något	  minska	  gångavståndet	  går	  buss	  704	  mot	  
Björnkulla	  klockan	  10.40och	  då	  stiger	  man	  av	  vid	  Kvarnängsvägen	  och	  går	  ca	  350	  meter	  
till	  Elektronvägen	  2.	  

För	  att	  vi	  ska	  veta	  hur	  många	  som	  kommer,	  anmäl	  er	  till	  mig,	  Lisa	  RB	  senast	  den	  16	  april	  
genom	  e-‐post;	  lisarombe@gmail.com	  eller	  SMS	  eller	  samtal	  till	  073	  035	  3649.	  Moatjéer	  
självklart	  välkomna.	  

Väl	  mött,	  	  

Lisa	  RB	  

	  




