
 
MEDLEMSBREV nummer 9/2021  

från Senioruniversitetet i Göteborg           

                                    

Extra, extra! 

Som du kanske noterat har vi sedan ett bra tag en rutin kring medlemsbreven, där vi  
utkommer med ett nytt i början av varje månad. Nu sticker vi emellan med ett extra.  
Förutsättningarna kring två av höstens studiebesök har nu klarlagts.  
Nedan återfinner du information om besöken i Jonsered och på Mölndals stadsmuseum. 
Vi ber om överseende med den korta framförhållningen. Vi lever ju just nu i tider, där  
verkligheten byter skepnad snart sagt stup i kvarten.  
 
Studiebesök i september 2021 
 
SiG58 och SiG59 Bruksorten Jonsered 

Guidning runt brukssamhället Jonsered. Samhället från mitten av 1800-talet är full av social historia och 
berättelser om mäns, kvinnors och barns arbete på fabriken. Vi kommer att gå runt i samhället med dess 
gamla arbetarbostäder i tegel, Sveriges första radhus med tjänstemannabostäder, kyrkan, skolan liksom 
ålderdomshemmet och barnkrubban. Dessutom visning av fabriksområdet med dess vackra tegelbyggnader 
och ett av Sveriges äldsta kraftverk. Turen kommer att främst fokusera på de som utförde det unga arbetet 
på fabriken och i hemmen och som i generationer utgjorde arbetskraften på fabriken − kvinnor och män 
som direkt efter folkskolan fick börja på fabriken oavsett kön.  
 
Pris:  140 kronor per person för guidad tur och kaffe, smörgås samt kaka 
Antal deltagare:  10 – max 20 personer 
Tid SiG58  15 september, 10.30–12.30 (avslutas med kaffe) 
Tid SiG59  16 september, 10.30–12.30 (avslutas med kaffe) 
Samling:  vid Hembygdsföreningens lokaler på William Gibsons väg 
Värd:  Renée Danielsson 
  
SiG60 Mölndals stadsmuseum 

Mölndals stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum. Med sina samlingar och basutställningar vill muséet 
berätta om människors liv och arbete ur olika perspektiv, och ge en mångfasetterad bild av Mölndals stads 
historia och nutid.  
Vi guidas av museipedagog Malin Broby genom tre utställningar: Vardagsmat, Ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv, Lindomemöbler. Under 1700-talet började hantverksskickliga bönder i Lindome snickra möbler 
som en bisyssla till jordbruket. De specialiserade sig på att tillverka stolar efter moderiktiga förlagor. 
Arbetet utfördes under enkla förhållanden ute på gårdarna och möblerna såldes till förmögna kunder i 
Göteborg. Sist tittar vi in i Öppna magasinet och dess mer än 10 000 saker som berättar om människors 
vardagsliv och arbete under 1900-talet. 
 
Pris:  85 kr per person 
Max:  20 personer 
Tid:  7 september kl. 11−12 
Plats:  Kvarnbygatan 12, Mölndal 
Värd:  Gunilla Mattsson 

 
 
 



Anmälan 
Du kan anmäla ditt intresse på https://www.folkuniversitetet.se/sig 
Möjlighet till detta finns från och med den 31/8.  
Du som inte har e-post anmäler dig på bifogad anmälningsblankett. 
 
 

Med vänlig hälsning 
 

Börje Rådesjö   Roger Palmqvist  
  Ordförande   Vice ordförande  

 
 

 

                              

 
Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: Uppgifter om 

medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används 
vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för 

uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- 
och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna 

vänligen kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen 
tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-

mailadress eller genom brev till föreningen på adress  
Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg. 

 
Kontakt 

E-mail: sig@folkuniversitetet.se 
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg 

 

 

 

https://www.folkuniversitetet.se/sig
mailto:sig@folkuniversitetet.se
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ANMÄLAN TILL AKTIVITET HÖSTEN 2021   

vid Senioruniversitetet i Göteborg (SiG) 

Senioruniversitetet i Göteborg 

Box 2542 

403 17 GÖTEBORG 

 
 

Klipp…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Var vänlig texta! 

 

SiG:nr__________________Ämne_______________________________________________________________________________ 

 

Namn______________________________________________________________________________________________________ 

 

Personnummer (obligatoriskt)___________________________________________________________________________________ 

 

Adress (även postnummer) _____________________________________________________________________________________

  

Telefon och ev.  

e-postadress_________________________________________________________________________________________________ 

 

Datum och underskrift_________________________________________________________________________________________

  

 

Klipp……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Var vänlig texta! 

 

SiG:nr__________________Ämne_______________________________________________________________________________ 

 

Namn______________________________________________________________________________________________________ 

 

Personnummer (obligatoriskt)___________________________________________________________________________________ 

 

Adress (även postnummer) _____________________________________________________________________________________ 

 

Telefon och ev  

e-postadress___________________________________________________________________________________________________ 

 

Datum och underskrift_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Klipp……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Var vänlig texta! 

 

SiG:nr__________________Ämne______________________________________________________________________________ 

 

Namn_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Personnummer (obligatoriskt)__________________________________________________________________________________ 

 

Adress (även postnummer______________________________________________________________________________________ 

 

Telefon och ev e-postadress____________________________________________________________________________________ 

 

Datum och underskrift________________________________________________________________________________________ 


