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 Hej igen alla Radioveteraner 
 

Som ni kanske har sett eller märkt har vi från i 

år fått in två nya styrelsemedlemmar, som med 

all kraft kommer att se till att nya trevliga 

aktiviteter kan genomföras. Det är Sören 

Ahlstedt och Elisabeth Ernow-Patay, och så här 

berättar dom om sig själva: 

 

Sören startade 1984 på ERA inom Inköp och 

fortsatte sedan med olika uppdrag på Marknad 

och Services innan han flyttade utomlands.  

Under 13 år vistades han bland annat i Turkiet, 

Ryssland och Kasackstan för att sälja och 

installera mobiltelefonsystem. Han gick i 

pension 2009. 

  

Fritiden ägnas framför allt åt volontära uppdrag 

i Sollentuna kommun som nämndeman, domare 

i Attunda Tingsrätt samt Friskis&Svettis.  

 

 

Elisabeth startade sin yrkesbana med att arbeta 

med projektledning inom byggsektorn, men 

kom till ERA's Anläggningsavdelning 1985. 

På Ericsson har hon haft ett antal olika 

befattningar inom ekonomi, verksamhets-

utveckling, projektledning och management. 

Hon slutade 2011 - då ansvarig för Ericsson's 

Support Center Sweden. 
 

Kan nuförtiden ägna mer tid åt hus och trädgård, 

Friskis & Svettis, Munskänkar, opera mm 

 

Men nu är det alltså dags att presentera 

höstaktiviteterna: 

 

Besök på Motorcykelmuseet MC Collection-

Hem  (påminnelse – platser finns kvar) 

torsdagen den 8 sept 13:00. 

 
Följ med på ett besök till detta mycket 

välutrustade museum i Sollentuna. Man har c:a 

300 MC i samlingarna varav c:a 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 c:a en timmes 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 senast den 3 september i första 

hand på mail  olovh.ohm@gmail.com  
eller tfn 08 580 125 46 (tala in ett meddelande). 

 

Den traditionella Ericsson-dagen på Gröna 

Lund lördagen 1 okt mellan 11.00 och 19.00 

 

Här har du chansen att tillsammans med barnbarn 

(eller barnbarnsbarn) uppleva en heldag på 

Grönan för bara 150kronor/person. 

Det räcker att informera kassapersonalen att du är 

Ericssonpensionär så får du köpa (max 7) biljetter 

vid entrén. 

 

 

En fascinerande inblick i den nya/moderna 

Ericssonvärlden måndag 3 okt 10.00 -11.30. 

Plats: Konferensrum Hilda, vid receptionen på 

Torshamnsgatan 21 i Kista 

 

Ericsson genomgår nu stora förändringar för att 

kunna anpassa sig till en allt mer konkurrerande 

marknad. 

Du är varmt välkommen till att få en inblick i vad 

som händer inom telekomvärlden såväl tekniskt 

som marknadsmässigt. 

Vår ciceron är Marknads- och Kommunikations-

direktör Helena Norrman, som även är medlem i 

ELT (Ericsson Leadership Team). 

 

Vi träffas vid receptionen klockan 09.45 

 

Anmälan till Sören Ahlstedt senast 26 sept per 

mail   soren.ahlstedt@hotmail.com 
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Onsdagen den 19 oktober klockan 16.00 dags 

för Årets Härliga Höstfest på Microhof i 

Kista 
  

Välkomna till årets höstfest som återigen går av 

stapeln på den gamla RIFA-restaurangen 

Microhof i Kista.  

Vi bjuder på lyxlandgång med vin eller öl, samt 

kaffe och kaka. Som vanligt står klubben för 

kostnaden. 

  

Anmälan senast 10 oktober till Ulla Knutsson 

90knutsson@telia.com (helst) eller 070-

3788829. 

 

 

Besök på Arlanda Flygsamlingar tisdagen 

den 15 november kl. 12.00  

Plats: Kabinvägen 7 Arlanda. 

 

På Arlanda Flygsamlingar visas Svensk civil 

luftfartshistoria från 1716 fram till i dag. 

Här finns ett 50-tal civila flygplan och 

helikoptrar från 1910-talet och framåt. 

Dessutom ingår en fin samling flygmotorer och 

fordon. 

Andra sevärdheter är modeller, vindtunnlar, 

simulatorer och dioramor. 

Här finns också ett stort arkiv med böcker, 

dokument och fotografier.  

Som kuriosa finns nospartiet från det 1991 i 

Gottröra kraschade MD-81-planet 

Dana Viking bevarat i samlingarna.  

Guidningen tar c:a 1 timme, sedan kan de som 

vill fortsätta på egen hand eller ta en fika. 

Med bil: Sväng av E4 mot Arlanda kör sedan 

väg 273 mot Almunge, ta höger på Kabinvägen 

150m sen vänster på Kabinvägen 360m till det 

gula huset. Parkeringen är gratis. 

Med tåg: Pendeltåg till Märsta och sedan buss 

(eller pendeltåg direkt ) till någon av Arlandas 

terminaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därifrån flygplatsens gula busslinje , Alfa, 

(gratis) till hållplats , C , sedan en 150 meters 

promenad på Kabinvägen till en gul byggnad. 

 

Besöket är kostnadsfritt för medlemmar.  

För icke medlemmar 100kr som betalas till 

Hans vid besöket. 

Mer info på www.arlandaflygsamlingar.se 

 

Anmälan till Hans Öhlund senast 31 oktober 

till hans.ohlund@comhem.se eller 

0705162635 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kista 2016-08-23 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene,   

Leif, Pieter, Olle, Sören och Ulla. 

  
Nästa Medlemsblad beräknas komma ut  

under november månad. 

http://www.arlandaflygsamlingar.se/

