
 

 

Radiobolagets Veteranklubb (RVK) 
Medlemsblad No 3  2014 

 

Hejsan alla Radioveteraner. 

 

Vi har just passerat en milstolpe i klubbens historia, 

för första gången har vi nu en 100-åring som 

medlem i klubben!! Han är alltså född i augusti 

1914. 
 

Dom flesta av er vet väl vem det är, men för säker-

hets skull berättar vi att det är hedersmedlemmen 

Bertil Forsberg som ju var RVK´s kassör under 

klubbens första 18 år (vem slår det???). 
 

Eftersom Bertil sedan mycket länge har ett stort 

intresse för vatten och båtliv inbjöd vi honom (och 

ytterligare 3 hedersmedlemmar) till en lunch på 

cafe´ Blockhusporten – där man sitter så nära 

vattnet man kan komma utan att vara ombord på en 

båt. 

 

 

        
 

 

Som synes fick han även en liten ”guldpåse” som 

innehöll flytande vara – det är definitivt inte lätt att 

hitta presenter till 100-åringar….. 

Bertil vill gärna framföra ett hjärtligt tack till alla i 

klubben för uppvaktningen. 

 

 

 

 

Vi vill sedan börja med att informera om att Ericsson 

 i vanlig ordning reserverar hela Gröna Lund för sina 

anställda och pensionärer (med barn, barnbarn, 

barnbarnsbarn). 
 

Lördagen den 27 september klockan 11.00-19.00 
 

Max 7 personer per anställd/pensionär, priset är 150 kr 

per person, inkluderar samtliga åkattraktioner och köps 

vid ingången. 

Gröna Lunds personal är instruerad att lita på att vi 

utan Ericsson-ID vet varifrån vi är pensionerade (!!??), 

men om någon känner sig osäker kan klubben skriva ut 

ett intyg. Kontakta i så fall leif.lasson@glocalnet.net. 

 

 

OBS: Ett fåtal platser finns ännu kvar för nedanstående 

aktivitet, men då gäller snabb anmälan!! 

 

Tisdagen den 9 september klockan 13.00 

Besök på Haga Tingshus, Annerovägen 12 

  

Välkomna till Haga Tingshus, ett 100-årigt landmärke. 

Idag huserar Hagströmerbiblioteket i regi av 

Karolinska Institutet i lokalerna. Det äldsta trycket 

som finns bevarat är från 1480-talet. En spiraltrappa  

av stål leder ner till källaren där det finns en 2,7 meter 

djup jättegryta bevarad, helt skapad av naturens 

krafter. Vi får en c:a 1 timme lång guidad visning  

som helt bekostas av klubben. 

  

Maxantal 20 personer, så först till kvarn. 

Anmälan senast 1 september till Ulla Knutsson 
90knutsson@telia.com (helst) eller 070-3788829. 

  

Resväg: Buss 59 från Sergels torg, hållplats Haga 

södra, eller buss 515 från Odenplan eller Sundbyberg, 

hållplats Haga södra. Fri parkering finns innanför 

grindarna. 
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Det finns även ett antal platser kvar till följande, 

något senare aktivitet,  kontakta gärna Hans för 

bokning av plats: 

 

Torsdagen  den 9 okt klockan 13.00 besöker vi 

Sickla-Atlas Copco  

 

Vi träffas senast 12.50 vid Stockholms läns 

museum på Järnvägsgatan 23 / Hesselmans torg. 

OBS ny plats! 

Sickla är en industrihistoriskt viktig plats. Här och 

på andra ställen i Sverige växte det moderna och 

industriella samhället fram från slutet av 1800-talet 

till 1900-talets andra hälft.  Visningen tar ca 1½ 

timme – 1:a halvan är en guidning i Sicklas 

industrihistoria ovan jord och andra halvan utgörs 

av besöket i gruvan. Klubben bjuder även på detta 

besök. 
 

Obs. Det är smala och mycket branta trappor till 

gruvgångarna och en hel del vandrande. Max 30st. 
 

Resväg. Saltsjöbanan eller buss, linje 401,403,404-

422 från Slussen. Gå av vid hållplats Sickla station 

eller Sickla bro, gå ca 200 meter. 

För dom som är intresserade kan vi ta en fika efter 

besöket.                                                                                                                                                                                                                                                     

Anmälan till Hans Öhlund senast den 29 sept  

hans.ohlund@comhem.se (eller  0705162635) 

 

Hemsida: http://sicklaovanunder.se 

 

Därefter kommer de nya aktiviteter som vi hittills 

har planerat in för hösten: 

 

Tisdagen den 28 oktober klockan 16.00 

Höstfest på Microhof i Kista 
 

Eftersom alla närvarande medlemmar verkade trivas 

bra med att återkomma till Kista på årsmötet så har 

vi kommit överens med det trevliga gänget på 

Microhof (som normalt inte arrangerar sådana här 

fester) att återkomma till dem. 

Det kommer att bjudas på en Lyxlandgång med vin 

eller öl, samt kaffe och äppelkaka. Som vanligt står 

klubben för kostnaden. 

 

Anmälan senast 20 oktober till Ulla Knutsson 
90knutsson@telia.com (helst) eller 070-3788829. 

 

  

 

Torsdagen den 6 november  klockan 13.00 

Kurs i Hjärt-Lungräddning i Kista 

  

Ärade pensionärsvänner. Nu är det dags för oss alla att 

lära oss Hjärt-Lungräddning så att vi, utan att tveka, 

kan hjälpa till om en medmänniska i vår närhet skulle 

drabbas av hjärtstillestånd.  

Vi får väl erkänna att vi och många av våra vänner nått 

en ålder då sannolikheten att drabbas av detta är större 

än tidigare. Vi behöver kunna hjälpa till. 

RVK ordnar därför  en grundkurs i Hjärt-Lungrädd-

ning där det ingår både teoretisk och praktisk 

information om vad och hur man skall göra (praktisk 

träning på dockor). Även “Hjärtstartaren” kommer att 

gås igenom. 

Kursen kommer att hållas i Ericssons lokaler i Kista. 

Exakt adress och rum meddelas deltagarna senast en 

vecka före kursen. 

Kursen är gratis för alla deltagare. 

 

Anmälan görs senast måndagen den 27:e oktober  

till Olle Hellström i första hand på 

mail olov.hellstrom@telia.com eller tfn 0858012546 

(tala in ett meddelande). 

 

 
Senare i höst räknar vi med att kunna arrangera ett 

studiebesök till Tele2 Arena, och sedan blir det förstås 

den traditionella jullunchen, men om detta ber vi att få 

återkomma i nästa blad. 

 

 

 

 

 

 

 

Kista 2014-08-28  

Agneta,  Bosse,  Hans,  Helene,  Kerstin,  

Leif,  Olle,  Tore  och  Ulla  
 

 

Nästa Medlemsblad planerar vi att skicka ut 28/10 2014. 

 

Observera att vår gamla hemsida nu är stängd, samt att 

vi har fått ny mailadress (se nedan) 

 

 

Webb address: www.radiobolagetsveteranklubb.com    E-post: info@radiobolagetsveteranklubb.com    
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