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Hej igen alla Radioveteraner
Årets års- och vårfestmöte gick som vanligt av
stapeln i restaurang Micro Hof i Kista, denna
gång så tidigt som 9/3.
Totalt 111 medlemmar var närvarande, och alla
var i vanlig ordning intresserade av ett snabbt
och positivt möte.
Dagordningen följdes föredömligt av mötesordföranden Bertil Bogren, och den kanske
viktigaste punkten var den nödvändiga
omstruktureringen av styrelsen.
Kerstin Ljungblom och Tore Nilsson hade ju
bestämt sig för att avgå från sina respektive
platser i styrelsen, och deras platser/funktioner
behövde alltså ersättas.
Mötets beslut blev att Leif Lasson övertog
ordförandeklubban och Bo Berglund tog rollen
som Webbansvarig, samt att två nya styrelsemedlemmar invaldes, nämligen Elisabeth
Ernow-Patay och Sören Ahlstedt. Vi planerar att
presentera Elisabeth och Sören i kommande
medlemsblad.
Efter att ha avslutat det effektiva årsmötet
vidtog det som alla längtat efter – avnjutandet
av den fantastiska maten och drycken som
krögarna Lasse och Kalle hade låtit duka upp.
Ljudnivån i den gamla Ericssonrestaurangen
ökade dramatiskt när alla medlemmar kom
igång med historier från ”den gamla goda
tiden”…….
Men nu går vi över till kommande aktiviteter:
Besök Siaröfortet, onsdag 15 juni 09.00-15.50
Siaröfortet är strategiskt beläget på Kyrkogårdsön
mitt i Furusundsleden. Det började byggas under
första världskriget, som ett led i en modernisering
och ett nytänkande av Stockholms försvar. Efter att
ha legat övergivet sedan 1960-talet har fortet idag
restaurerats till närmast ursprungligt skick och står
öppet för besökare.
Museet erbjuder en spännande inblick i dåtidens
kustförsvar, med bl a kanoner och skyttevärn ovan

mark och allt från stridsledningscentral till kök
och logement insprängda i berget under jord.
Vi får en guidad visning på c:a 1 timme, observera att rundturen går i delvis kuperad terräng.
Restid med Waxholmsbåt från Stockholm är c:a
2 timmar enkel resa, så tidsangivelserna avser
starttid och återkomsttid från/till Strömkajen.
Det finns även möjlighet att kliva på båten i ett
senare läge (se tidtabell). Själva resan bekostas
av deltagarna, medan besöket inklusive inträde
bekostas av RVK för medlemmarna, eventuell
medföljande betalar inträdet 60 sek.
Observera: Ingen förtäring kan fås på Siarö,
men ombord på båtarna finns det servering.
Anmälan till Hans Öhlund senast 6 juni till
hans.ohlund@comhem.se eller 0705162635.
OBS: Meddela var ni tänker kliva på båten.
Besök på Tumba Bruksmuseum, torsdag 25
augusti kl. 12.30 – 14.30
Tumba pappersbruk från 1755 är ett av världens
äldsta sedelpappersbruk som fortfarande är i full
verksamhet. Vi kommer att få en guidad visning
av Bruksmuseet där vi både får se och höra om
brukets historia i olika utställningar.. Det blir
också en demonstration av hur man gör handgjort papper och det finns en utställning om
våra nyaste sedlar och deras unika säkerhetsdetaljer. Det finns även ett kafé i museet.
Ett utflyktsmål och en utflykt som är värd resan.
Plats: Sven Palmes väg 2, Tumba.
Med bil: E4 söder ut, avfart Tumba efter
Hallunda, kör väg 258 mot Hågelby, ta höger i
rondellen mot Tumba bruk och sen höger in på
Lilltumbavägen och till Sven Palmes väg 2.
Med SL: Ta pendeln till Tumba station, sedan
buss 757 en station till Tumba Bruksmuseum,
gå 150 m bakåt till museet. Pendeltåg tar c:a 30
min från Centralen och buss tar sen c:a 5 min.
Samling: 12.15 utanför museet. Max 25
personer. Kostnadsfritt för både medlemmar och
medföljande gäster ( i mån av plats).
Anmälan till Pieter Visser under perioden 14
april - 19 Augusti i första hand per mail:
pieter.visser.sth@gmail.com
eller via tel 0760 44 92 44.

Besök på Motorcykelmuseet MC CollectionHem torsdagen den 8 september 13:00
Följ med på ett besök till detta mycket
välutrustade museum i Sollentuna. Man har ca
300 MC i samlingarna varav ca 140 visas
samtidigt i utställningshallen.
Visste du att världens största MC-tillverkare låg
i det forna Sovjetunionen eller att Husqvarna
började tillverka MC i Sverige 1903 och att det
finns omkring 150 olika svenska MC-märken.
Vi får en ca timslång intressant guidning runt
bland dyrgriparna och därefter blir det enskilt
studium.
Kaffe kan efteråt inmundigas på museet av de
som så önskar.
Adress: Landsnoravägen 42, Sollentuna
Besöket är gratis för medlemmar. Medföljande,
i mån av plats, betalar 90 kr till Olov vid
besöket.
Anmälan under perioden 14 april – 31
augusti till Olov Hellström i första hand på
mail olovh.ohm@gmail.com
eller tfn 08 580 125 46 (tala in ett meddelande).
***
Våra uppmärksamma medlemmar har förstås lagt
märke till att vi för de två sistnämnda besöken har
infört även ett första datum för anmälan. Detta är
en liten test baserad på att ju medlemsbladet når
Fram till medlemmarna på olika sätt och därmed
vid olika tidpunkt.

Museet tar bara emot på onsdagar, och högst 20
personer varje visning, så vi ”chansade” på 2
visningar direkt.
Vi ber att få återkomma när vi kan ta emot era
anmälningar!!

***
Slutligen – med risk att vi blir tjatiga………….
Årsavgiften för RVK skulle ju ha varit betald per
sista januari i år.
Den 11 februari var det fortfarande 74 medlemmar
som inte hade betalat, vilket innebar att kassör och
sekreterare fick lägga ner en massa tid på att först
påminna (per mail och via snigelpost) och sedan
följa upp kontinuerligt. Slutresultatet blev att vi
den 8/3 strök de 12 medlemmar som fortfarande
inte hade betalat (och inte heller hört av sig).
Eftersom kravet från Ericsson (för att sponsra vår
verksamhet) är att alla medlemmar är betalande så
kan vi inte arrangera en massa trevliga aktiviteter
om inte alla betalar sina medlemsavgifter.
Fråga alltså: Vad behöver vi göra för att slippa att
varje år dels lägga ner en massa tid på påminnelser
och dels slippa stryka ett antal medlemmar som
inte ens orkar svara på påminnelserna.
Det bästa inkomna förslaget kommer styrelsen att
belöna med en trevlig present!!
leif.lasson@glocalnet.net ser fram mot en mängd
bra förslag från våra medlemmar.

***
Bara som en liten fingervisning runt hur det kan
gå till med våra bokningar så kan vi också berätta
om Pressbyråns museum. Detta har visat sig vara
ett mycket populärt mål för studiebesök, och vi
har de senaste 12 månaderna försökt klämma in ett
besök inom vår normala planeringstid (drygt 1
kvartal).
Vi har nu fått bita i det sura äpplet och boka in oss
på första lediga tid – kan ni gissa vad det blev??
Onsdagarna 8 och 15 mars 2017!!
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Bosse, Elisabeth, Hans, Helene,
Leif, Pieter, Olle, Sören och Ulla.
Nästa Medlemsblad beräknas komma ut
mot slutet av augusti.
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