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KÄRA GRANDIOSA MEDLEMMAR!
Som framgick av senaste Med lems
bladet upplever styrelsen ett ”kärt” 
bekymmer i och med att medlems
antalet ökat så pass kraftigt att vi har 
problem med att bereda plats för 
medlemmarna vid våra evenemang. 
För att försöka komma till rätta 
med situationen har styrelsen under 
våren tagit ett antal beslut, som i 
korthet går ut på följande:

è Antalet medlemmar begrän
sas till 750. Därefter tillämpas en 
kölista enligt turordning. 

è De tidigare medlemmar som 
inte betalt avgift för 2018 före 
den 30 juni förmodar vi inte 
längre är intresserade av fortsatt 
medlemskap och kommer därför 
att avföras från medlemslistan.”

è Medlemsavgift för aktuellt år 
skall i fortsättningen betalas före 
årsmötet, som ligger i slutet av 
januari. Om så inte skett avförs 
man från medlemsregistret och 
platsen ersätts från kölistan.

è Tillträde till aktuellt årsmöte 
har den som varit medlem året 
innan och/eller aktuellt år. 

è Medlemskort/förnyelsemärke 
hämtas vid årets första kostcirkel 
eller årsmötet, därefter i recep
tionen på Grand Hotel mot upp
visande av utskickad kvittens på 
betald avgift. 

è Endast medlemmar har till
träde till Sällskapets evenemang 
– Kostcirklar, Grandiosa cirklar, 

GrandSång, Årsmöte, Vårutflykt.

è Biljetter till GrandSång, 
Årsmöte och Vårutflykt köps 
i receptionen på Grand Ho
tel mot uppvisande av giltigt 
medlemskort. Ett medlemskort 
berättigar till inköp av en biljett. 
”Ombud” kan köpa fler biljetter 
mot uppvisande av motsvarande 
antal medlemskort.

Vi hoppas att på detta sätt få kon
takten med våra medlemmar att 
fungera så bra och friktionsfritt 
som möjligt!

Styrelsen

Höstens program 
Som första Kostcirkel i höst så åter-
kommer Lennart Engstrand och Marie 
Widén med ännu en kryddföreläsning. 
Deras rubrik blir nu “Ännu flera 
kryddor”. Datum är den 16 september 
kl 17 i Piratensalen.

GrandSång blir det den 7 oktober. 
Tema och datum för biljettsläpp kom-
mer i nästa medlemsbrev.

21 oktober kommer krögaren, 
vinkännaren, TV-profilen med mera 
Carl Jan Granqvist.

Höstens sista Kostcirkel blir den 18 
november – föredragshållarna Susanna 
Bill och Arne Berge presenterar forsk-
ningsbaserade kokboken Klok på mat.

Väl mött i höst!

Grandiosa Sällskapet är ansvarig för att behand-
lingen av lämnade personuppgifter (namn, adress, 
e-mail) sker i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR). Uppgifterna behandlas av Sällskapet, samt 
av Grand Hotel, för att kunna administrera Sällska-
pets matrikel samt för att sända ut information om 

Sällskapet och dettas och Grand Hotels aktiviteter.
Som registrerad har du efter ansökan rätt att 
kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av 
de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan 
ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den 
ska skickas till info@grandios.nu. 

… och så lite GDPR:
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Grandiosa Sällskapet ska man naturligtvis ha en del goda 

förmåner. Varje medlem (+ en gäst) kan åtnjuta följande 
mot uppvisande av giltigt medlemskort:

Grands Grandiosa räksmörgås
På ljust eller mörkt surdegsbröd och ett glas av vårt husvin.

Lilla smörgåsen Ord. pris 232 kr.  Grandiosapris: 195 kr
Stora smörgåsen Ord. pris 272 kr.  Grandiosapris: 230 kr

Boende på Grand
Gäller för släkt och vänner och ett rum per medlem.
 10 % rabatt vid bokning av rum i mån av plats.

Grand Deli
Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du 10 % rabatt på Grand Delis utbud av fär-
diglagad mat från Grandköket, inklusive bla dagens rätt, helgmeny, veckans varma 
gryta/soppa, sallader, räksmörgås etc.

17 juni
Små Dessertkockar I Köket
Kl. 10.00–16.00. Pris 495 kr/per 

elev. Dessertbuffé för medföljande: 295 
kr. Insläpp kl. 14.00.
Grands kockar bjuder in de yngsta att 
laga desserter och baka i Grand-köket. 
Upplevelsen avslutas med en gemen-
sam dessertbonanza för hela familjen. 
Från 7 år.

17–18 augusti
Grands Grandiosa 
Kräftskiva

Kl. 18.00. Pris 595 kr. Boka plats.
Kom och avnjut svenska signalkräftor, 
inhemska ostar och hembakat bröd. 
Den här kvällen dignar buffén. Spontan 
snapsvisesång uppmuntras!

AUG

18

JUN

17

AUG

17

De senaste åren har Grand haft äran att stå som 
värdhotell för inte mindre än fyra stats- eller 
så kallade officiella besök. Statsbesök är den 

högsta formen av besök mellan två länder och sker på 
statschefsnivå. I Sverige är det därför H.M. Konungen 
som bjuder in till statsbesök i Sverige. Ett eller flera 
statsråd representerar alltid vid statsbesök. Ett officiellt 
besök sker på regeringsnivå. Regeringskansliet an-
svarar för planeringen och genomförandet av besöken, 
ofta i samarbete med hovet, riksdagen, ambassader 
och myndigheter. Att man väljer att bo på Grand i des-
sa sammanhang är naturligtvis en stor ära och fjäder i 
hatten. Dessa vistelser är förenade med mycket planer-
ing och förberedelser, bland annat med inspektioner 
och förbesök från personal på utrikesdepartementet 
och SÄPO. Vi har tur att internationella storföretag 
som Tetra Pak ligger nära hotellet så att vi har någon 
att låna flaggor av!

 Vatikanstaten – oktober 2016, Påve Fransiskus kom 
till Sverige för att företräda den katolska kyrkan i ett 
gemensamt uppmärksammande av reformationens 
femhundraårsjubileum tillsammans med Lutherska 
världsförbundet. Påven själv övernattade på ett kloster 
i Igelösa men hans statssekreterare och några av hans 
kardinaler bodde på Grand.  

Kanada – februari 2017, Kanadas generalguvernör 
David Johnston tillsammans med fru Sharon Johnston 
avslutade sitt fyra dagar långa statsbesök i Sverige med 

att övernatta i Lund. Kungaparet hade i samband med 
detta dessutom en liten mottagning i Piratenfoajén.

Kroatien – mars 2017, Kroatiens president Kolinda 
Grabar-Kitarović avslutade sitt tre dagar långa Sverige-
besök, där hon bland annat diskuterade EU-sam-
arbetets framtid med Stefan Lövén, med en övernat-
tning på Grand.

FN:s säkerhetsråd – april 2018, det årliga informella 
arbetsmötet mellan FN:s generalsekreterare och säker-
hetsrådet anordnades på Dag Hammarskjölds gård 
Backåkra i Skåne den 21–22 april. Besöket inleddes 
med att flera av ambassadörerna, bland annat USAs 
FN-ambassadör Nikki Haley, besökte ESS i Lund och 
övernattade på Grand.

GRAND HOTEL
 – DÄR STORHETER MÖTS OCH SOVER GOTT!


