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Sid.2          Blomsterstigen i år  Sid.12        Cafégruppen 

Sid.3, 4      Ordföranden har ordet  Sid.13        Storlienhäfte 

Sid.4-7       Helena Nyblom  Sid.14-17   Medaljerna 

Sid.8-9       Anekdot   Sid.18        Forskargruppen 

Sid.10-11   Ninas dop 1906  Sid.19        Theodor Svedberg 
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Westerlundsällskapet och coronaviruset 
 

Inget är sig likt våren och sommaren 2020 

   En resa för att göra arbetsinsatser på Blomsterstigen i sommar är i dags-

läget helt omöjligt. 

Vi kommer att samtala med alla de kontakter vi har runt Storlien för att få 

hjälp med att se över leden för att se om något är skadat efter vintern samt 

för att sätta ut Blomsterskyltar. Skyltarna behöver även förnyas efter hur 

växtplatserna förändras. Framtagning av eventuellt nya blomsterskyltar 

görs av fjällfotografen Wille Carlsson.    

   Portalen skall ha en gästbok samt kassaskrin för bidrag. I det förlitar vi 

oss på Wille Carlsson som ställt upp i många år. Den enkla broschyren med 

kartan skall fyllas på från boden vid parkeringen.  

   Alice Bähren har slutfört framtagningen av ett 20 sidor tjockt häfte i A5-

format: "Historien bakom bänkarna". Den kommer att tryckas upp till 

försäljning under våren.  

För Storliensektionen i Westerlundsällskapet,  Leif-Åke Wiström   

----------------------------------------------------- 
 

I några av texterna här i bladet framgår varför vi valt att inte skicka ut 

något pappersutskrivet medlemsblad denna gång. 

Den som vill läsa på papper rekommenderas att ställa in kommandot 

”häftesutskrift” på sin skrivare och följa anvisningarna. 

Vill du ändå ha hjälp så finns det kontaktuppgifter på sista sidan. 

Red. 
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Våren och sommaren 2020 

 
Tårtkalas 2019         Café Ernst 2019 

 
Adressändringar, kontakta  Göran Karlin, tel 070-416 46 46 epostadress : gorkar48@hotmail.com 

Bankgiro 374-6773      Swish 1235716816     Sällskapets org.nummer är: 817605-7506 

Hemsidan :   www.westerlundsallskapet.se            epost : info@westerlundsallskapet.se 

Bokning av guidning: Anders Lundkvist, tel 070-210 14 34 info@westerlundsallskapet.se 

Medlemsbladets redaktionskommitté består av Maire Sarenhammar tel  076-632 49 34 , 

Kerstin Maurd, tel  070-714 88 05 och Kristian Lundeberg, tel  070-23 17 953. 

Ansvarig utgivare är Monica Hallgren, tel  070-663 55 42. monica.hallgren@westerlundsallskapet.se 
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