
Bästa resenär!

Vi sänder information om våra resor per brev till dig i tron att du, som deltagit i resor 
arrangerade av SKÅJ, tycker om att resa med våra museitåg till olika event.

En ny dataskyddslag (GDPR) börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den 
svenska personuppgiftslagen (PUL). 

Det är viktigt för oss på SKÅJ att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina per-
sonuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av 
data som vi sparar hos oss. Du kan läsa om det i vår integritetspolicy på vår hemsida,  
http://www.skaj.se/integritetspolicy.php.
 
Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som SKÅJ-resenär. Vi 
behöver därför några av dina personuppgifter - namn och e-postadress - för att du ska 
kunna få våra Nyhetsbrev om erbjudanden och information om kommande resor som 
intresserar dig.

När du reste med SKÅJ anförtrodde du oss en del av dina personuppgifter; namn och 
adress. Vi har använt dessa uppgifter för att sända information om våra resor per brev 
till dig. Vi vill gärna fortsätta att sända informationen, och vi vill helst sända den via 
e-mail.

Vi ber att du samtycker till att mottaga vårt Nyhetsbrev. Enklaste sättet att göra det är 
att du går in på en sida på vår webbplats:

 http://www.skaj.se/samtycke_nyhetsbrev.php
och fyller i ditt namn och din e-postadress och klickar på knappen ”Skicka beställning”.  

Om du föredrar att få Nyhetsbrev som vanlig post, kan du sända ett brev till oss där du 
anger ditt namn, din postadress samt ett medgivande att vi får sända Nyhetsbrev till 
dig. Brevet skickar du till: 

SKÅJ
Box 1135
191 21  Sollentuna
 
Med vänliga hälsningar
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg

Nyhetsbrev nr 5 2018
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28 juli – 26 aug. lörd- och söndagar (ej 29 juli):  Avresa ca
09.00, återkomst ca 00.15. Beroende på resdag. Bokn. endast
hos Opera på Skäret www.operapaskaret.se eller 0580-71100

13 + 27 okt.
Revyresa till Peter Flacks
nyskrivna revy i Brevens
Bruk.  Avresa ca 11.35,
återkomst ca 22.00.
Pris 1.395 kr för resa och
revybiljett.
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22 sept. Konstresa till Lars Lerins galleri
Sandgrund i Karlstad med guidad visning. 
Avresa ca 08.30  återkomst ca 21.30. Pris 
1.395 kr för resa och guidad visning.



1 dec:
Julbordsresa till Eskilstuna
och julmarknaden vid
Rademachersmedjorna.
Avresa ca 09.00, åter ca
18.00. Pris 1.395 kr. för
resa & julbord.

2 dec.  Julbordsresa till
Julmarknaden i Wadköping
i Örebro.  Avresa ca 09.40,
återkomst ca 18.15. Pris för
resa och julbord 1.395 kr

8 dec. Julbordsresa till Opera på Skärets med julkonsert och
julmarknad på Skäret.Avresa prel. ca 09.50 och åter ca 22.00.
Bokning Bokning endast hos Opera på Skäret tel 0580-71100.

9 dec.
Julbordsresa
till julmarknaden i Nora.
Avresa ca
10.25 åter
ca 19.30.
Pris 1.495 kr
för resa och
julbord.



                                                         OBS! Alla tågtider är preliminära.
SKÅJ • Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg • Box 35 19121 Sollentuna

Bokning av resorna på SKÅJ:s hemsida: www.skaj.se/resor. 
Resorna till Opera på Skäret som bokas på Opera på Skärets 
hemsida www.operapaskaret.se eller 0580-71100.

15 dec. Julbordsresa till julmarknaden i Avestas f.d. järnverk.
Avresa ca 08.40,  åter ca 19.00.  1.395 kr för resa och julbord.

16 dec. Julbordsresa till
Mackmyra Whiskyby inkl.
provning av Mackmyra
whisky.  Avresa ca 09.50, åter
ca 19.30. 1.695 kr inkl resa,
whiskyprovning samt julbord.
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