
 
OBS! Hotellbokningar och betalning för dessa sker direkt till hotellet. 

 
Kuvertpriser  

 
Vuxna      500 SEK 
Ungdom 11-17 år  200 SEK (vuxenmeny exkl. vin) 
Barn under 11 år       0 SEK (barnmeny) 

 
 
 

 
 
Föreningens bakgrund 
 
Göranssonska släktföreningen bildades den 20 januari 1958 i syfte 
att ”stärka känslan av samhörighet mellan konsul Göran Fredrik 
Göranssons ättlingar”. Förutom konsulns födelsedag, var det då 100 
år sedan han lyckades framställa stål med hjälp av Bessemer-
metoden, något som senare lade grunden för Sandvikens Jernverks 
AB (numera Sandvik AB - www.sandvik.com) och även staden 
Sandviken i Gästrikland (www.sandviken.se).  

Medlemskap i föreningen är öppet för såväl konsulns 
ättlingar som deras makar och sambor, vilket i dagsläget är närmare 
500 personer. Sammankomster bestående av en till två dagars 
aktiviteter med avslutade middag hålls vartannat år och förläggs 
ömsom till Sandviken (s.k. ordinarie släktmöte), ömsom till annan 
plats med anknytning till släkten. Den årliga medlemsavgiften på 
för närvarande 150 kr används för att subventionera dessa träffar. 
Ett släktråd bestående av tolv personer valda på fyra år, tre från var 
och en av de fyra släktgrenarna, ombesörjer föreningens 
angelägenheter.  

Ytterligare information (bilder, historik, protokoll, stadgar 
m.m.) finns på föreningens hemsida www.konsuln.unicom.se 

Göranssonska  
Släktföreningen 

 

 
 
 

Inbjudan till släktmöte i Sandviken den 7-9 
september 2012 



Program till släktmöte i 
Sandviken den 7-9 september 2012 

 
Vid släktmötet på Sigridsgården kommer bland annat ett nytt släktråd att 
väljas. De som önskar sitta i släktrådet kontaktar antingen Clas Hjorth eller 
någon annan ledamot i släktrådet 

 
 

PROGRAM 
 
Fredagen den 7 september 
Ett informellt program ordnas på kvällen för de som önskar delta. 
 
Lördagen den 8 september 
 
10.00  Samling vid Sandviks huvudkontor 
 
10.15  Sandviks huvudkontor 
Vi kommer att få en kort presentation av Sandvik och därefter se en film  
om Sandviks utveckling från den första lyckade blåsningen 1858 till dagens 
moderna och högteknologiska företag med kontor och verksamheter över 
hela världen.  
 
12.30  Kransnedläggning vid den Göranssonska familjegraven,  

Gamla kyrkogården i Sandviken 
 
13.00 Lunch i Sigridsgården, Linnévägen 14 
 
 
14.00  Släktmöte i Sigridsgården 
Ett alternativt program för barn och ungdomar kommer att 
genomföras på Högbo Brukshotell. 
 

18.30  Fotografering, drink och middag på Högbo Brukshotell 
Vuxen meny: Trerättersmiddag med vatten, öl och vin. 
Ungdomsmeny: Som vuxenmeny men utan öl och vin 
Barnmeny: Anpassad till barn 
 
Söndagen den 9 september 
 
8.30  Gemensam frukost på Högbo Brukshotell 
 
 
Boende 
Fördelningen av de reserverade plasterna sker enligt 
principen ”först-till-kvarn”. Nedan priser gäller för 
bokningar gjorda senast den 7 juli.  
 
Antal  Typ Pris  
7   4-bäddsstugor         2245 kr/natt 
25   Dubbelrum                               1645 kr/natt 
10   Enkelrum                                 1645 kr/natt  
 
Bokningar göras antingen via hotellets hemsida 
www.hogbobrukshotell.se eller på telefon 026-24 52 00, ange alltid 
bokningsnummer: DE 789. Adressen till hotellet är Hans Hiertas väg 
20, 811 22 Sandviken 
 
 
Anmälan 

 
Anmälan görs genom inbetalning av aktuellt antal kuvertavgifter på 
plusgiro 70 48 66-3, Göranssonska Släktföreningen. Glöm ej att ange 
för vilka personer anmälan avser. Sista anmälningsdag är den 4 
augusti. Eventuella frågor/önskemål besvaras av Clas Hjorth 
070/324 34 14. 

 


