
 

Kära Colliandersläktingar! 

Den 8 oktober i år deltog 30 deltagare vid släktmötet i Uppsala. och vi fick då äntligen ha ett 50-
årsjubileum för vår förening som bildades 1970, men som vi på grund av covidutbrottet fick 
vänta till nu med att fira. 

På vår hemsida www.colliander.org finns nu protokoll från mötet och bilder från begivenheten. 
Där publiceras också nyheter och det senaste från släktforskningen efterhand. 
Lösenordet till ättlingsregistret och andra låsta sidor är fortfarande ” ”. Där 
kommer också information om släktforskningsverktyget Webtrees läggas upp till vilket man själv 
kan skapa ett lösenord. 
Vi finns också på Facebook i gruppen ”Colliandersläkten” ☺. 

Fredrik Krook har gjort ett jättearbete med släktforskningen även detta år och arbetet med 
föreningens gedigna arkivmaterial fortlöper. Om man har frågor om släktskap går det utmärkt att 
fråga Fredrik. Mejla till denna gemensamma föreningsadress som vi har skapat, 
slaktforeningen@colliander.org Bifogat kommer några rader från släktforskningsgruppen som 
förutom Fredrik även består av Ing-Marie Yang. 

Vi vill även denna gång påminna om att ni gärna får höra av er och tipsa om redan eller 
blivande medlemmars jämna bemärkelsedagar från 50 år och uppåt. Detta meddelas via vår 
nya mejladress så kommer ett gratulationsbrev att skickas per post från släktföreningen.  

Eftersom pandemin medförde begränsad verksamhet i vår förening slog vi ihop 
medlemsavgiften för 2020-2022. Det räcker alltså att man har betalat för ett av åren. Om ni inte 
kommer ihåg om ni har betalat medlemsavgifter för dessa år kan ni kontakta vår bokhållare Ewa 
Colliander ewa.m.colliander@gmail.com som har koll på transaktionerna. Från 2023 betalar 
man åter 200 kr/år för att fortsätta sitt medlemskap i föreningen, betalas till vårt plusgiro 
354993-8. Det går också att bli ständig medlem för 1500 kr.  
Till sin medlemsavgift kan man ansluta familjemedlemmar boende på samma adress. Meddela 
då Ewa så lägger vi till de personerna i medlemsregistret. Vi ber också de som eventuellt inte 
önskar kvarstå i föreningen att meddela oss detta, vi kommer då inte sända några påminnelser 
utan avföra er från medlemsregistret fr.o.m. 2023. 

Du/ni som får detta brev via vanlig postgång men har en mailadress får gärna skicka den till 
mia.colliander@live.se så kommer framtida utskick via e-post istället. 

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! 
Björn EW Colliander, Carina Colliander Holst, Gösta Colliander, Marco Trevisani, Fredrik Krook, 
Ing-Marie Yang, Mia Colliander och Ann Colliander Ringberger

Stockholm i december 2022 
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