
 

 

 
 
 
Bästa Colliandersläktingar! 
 
Äntligen ser det ut som om pandemin går mot sitt slut och allt fler av oss blir vaccinerade.  
 
Vi fick ju skjuta upp vårt 50-årsjubileum och hade tänkt att vi istället skulle ha ett 51-
årsjubileum i höst. Styrelsen bestämde dock under våren att vi väntar ännu ett år så att allt 
blir stabilare och vi hinner se hur vaccinen verkar även om det uppstår fler mutationer. Vi 
siktar nu istället på ett 52-årsjubileum nästa höst! 
 
Liksom att mycket annat gått på sparlåga i vår värld har verksamheten i vår släktförening i 
princip stått stilla med ett undantag och det gäller släktforskningen. Den nya DNA-tekniken 
innebär mycket ny vetskap och kunskap och ni kan i bifogade brev från vår 
släktforskningsansvarige Fredrik Krook läsa om det senaste som man kommit fram till vad 
gäller Colliandrarnas släktskap med varandra. Vi vill i samband med denna nya fakta 
framhålla vår uppfattning om att alla som heter Colliander eller är intresserade av släkten 
Colliander är välkomna att vara med i vår släktförening. 
Om det är någon som är mer nyfiken på detta med släktforskning får ni gärna kontakta oss 
via vår hemsida, se nedan. 
 
Vi har beslutat att vi inte tar ut någon medlemsavgift (200 kr/år) för 2021. Det innebär att ni 
som får detta utskick fortfarande är registrerade som medlemmar i föreningen. Det går 
fortfarande att bli ständig medlem för 1500 kr och till sin medlemsavgift kan man ansluta 
familjemedlemmar boende på samma adress. Använd då vårt plusgiro 354993-8 och 
meddela ewa.m.colliander@gmail.com så lägger hon till de personerna i 
medlemsregistret. 
 
Besök gärna vår hemsida på www.colliander.org där nyheter från släktforskningen 
publiceras. Lösenordet till ättlingsregistret och andra låsta sidor är fortfarande ”tre män 
från kullen”. Sen finns vi också på Facebook i gruppen ”Colliandersläkten” -. 
 
Och glöm inte att höra av er till Ann Colliander Ringberger, ann.cr@telia.com och tipsa om 
redan eller blivande medlemmars jämna bemärkelsedagar från 50 år och uppåt så 
kommer ett gratulationsbrev att skickas per post från släktföreningen.  
 
 
 
Med önskan om en fin sommar! Håll i och håll ut!! 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen      
Björn EW Colliander, Carina Colliander Holst, Gösta Colliander, Marco Trevisani, 
Margareta Colliander Trevisani, Fredrik Krook, Ing-Marie Yang, Mia Colliander och Ann 
Colliander Ringberger. 
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