
DE GAMLA URENS VÄNNER I MALMÖ 
 

Sammankomst onsdag den 23 november 2022, kl. 19.00  

Moment Hotels, Norra Vallgatan 54, Malmö. 

 

                         "Alla borde ha ett tamt tornur" 
 

                                          
                                                             G.W. Linderoths Urfabrik Stockholm år 1906 

               
Dags för årets sista föreningsmöte. Vi samlas i den vackra matsalen på Moment Hotels som ligger 

mittemot Centralstationen, strax öster om Hotel Savoy. Föredraget äger rum i intilliggande konferens-

lokal med utmärkta ljus- och akustikförhållanden.  

 

Kvällens föredragshållare är vår medlem Lars Persson som kommer att kåsera kring sina erfarenheter 

när det gäller renovering, uppsättning samt skötsel av tornursverk. Utöver ett bildspel så kommer ett 

igångsatt skyltur med tillhörande visarväxel och urtavla vara uppsatt i lokalen. Det osignerade skylturet 

liknar ett tornur i miniatyr. Vi kommer beredas möjlighet att i detalj studera urverkets funktion och var 

slitage uppstår samt på vilket vis detta kan förhindras och vilka åtgärder som krävs vid en renovering.  

 

Vid lämplig tidpunkt görs avbrott för en måltid som innefattar varmrätt, mineralvatten och kaffe á 

200:-/person. Det kommer finnas flera olika rätter att välja mellan, såväl kött- och fiskrätter samt även 

vegetariska alternativ. Maten levereras till hotellet av en restaurangkedja. Betalning av måltiden görs 

direkt till vår kassör. 

 

Hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 

 

 

 

Ps.  

1. Föreningen mejlar kallelser till de medlemmar som anmält en mejladress. Övriga erhåller kallelse per 

post men målet är att vi skall bli mer digitala framöver för att spara porto och arbete med utskicken. Ni som 

ej anmält mejladress uppmanas att kontakta Zdenek Tancibudek vars mejladress är; 

dannyblue_813@hotmail.com 

2. Nästa sammankomst äger preliminärt rum torsdag den 19 januari 2023. Kallelse med mer uppgifter 

översänds i början på januari.   

3. TID-SKRIFT Årg. 15 har manusstopp för artiklar i december 2022. Medlemmar uppmanas att bidra 

med artiklar. Kontakta Peter Borgelin som ingår i redaktionskommittén för vidare dialog; 

peter@affmak.se   

4. Hemsidan för De Gamla Urens Vänner i Malmö finns under domänen: www.dguv.se  

Varje månad publiceras ett nytt föremål under rubriken "Månadens ur". 

Ds. 

 

Föreningens adress: DGUV, c/o R. Hermansson, Västanväg 53A, 216 15 Limhamn.            

Bankgironummer: 5462-3921 Mejladress: peter@affmak.se  Hemsida; www.dguv.se    

 


