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 Hejsan alla 290 Radioveteraner 
 

Måhända kommer någon ihåg att vi förra gången 

morsade på 325 medlemmar, så det är ett sorgligt 

faktum att hela 35 medlemmar bestämde sig för 

att gå ur klubben i samband med (på grund av??) 

årets medlemsavgiftspåminnelser…… 
 

Dock kan vi ju slå fast att vi som stannar i 

klubben verkar trivas förträffligt, årsmötet 

samlade ju hela 104 glada medlemmar. 
 

 

Nu fortsätter vi med en liten test av intresset för 

firningar av olika slag, nämligen: 
 

Bubbelprovning med middag onsdagen den 

14 juni kl 18:00 
 

Plats: Eldqvarn, Häggviksvägen 4 i Sollentuna, 

ca 5 minuters promenad från Häggviks pendel-

tågstation. 

 

Låt oss ses för en trevlig middag tillsammans 

med provning av olika sorters bubblor, till 

exempel champagne. 

Vi kommer att efter en välkomstdrink med 

genomgång av de olika mousserande vinerna 

avnjuta en middag tillsammans. 

 

Du får gärna ta med dig din fru/man eller vän, 

priset är 350 kr per person. 

 

Vi har en minimigräns för att detta skall bli av. 

 

Anmälan gör du så snart som möjligt dock 

senast 21 maj till Elisabeth Ernow-Patay i första 

hand via mail elisabeth.ernowpatay@gmail.com  

eller SMS till 070-7889508. 
 

När du fått besked om att du/ni fått plats skall 

avgiften betalas in till RVK;s PlusGirokonto 

6026019-7, skriv ert namn och antal personer i 

meddelandefältet.  

Inbetalning skall ske senast den 28 maj. 

 

  

 

 

 

 

Besök hos Knäckebrödsbagaren Julius hus 

tisdagen den 30 augusti klockan 14:00 

  
Följ med på ett besök i ett högreståndshus från 

förrförra sekelskiftet. Huset ägdes av Julius 

Westerdal som började sin intressanta bana som 

fältbagare i finsk-ryska kriget 1877-1888. Med 

sina erfarenheter därifrån byggde han upp 

Öhmans spisbrödsfabrik som höll sådan kvalitet 

att han blev Kunglig Hovleverantör. Huset är 

mycket pietetsfullt restaurerat vilket resulterat i 

Stockholms läns hembygdsförenings 

Byggnadsvårdspris. Ett intressant levnadsöde 

och ett fantastiskt byggnadsminne. 

Adress: Bondegatan 21A, på Söder. 

 

Ingen kostnad för medlemmar. 150 sek per 

medföljande gäst (om det finns plats – max 20 

personer per grupp). Besöket beräknas pågå c:a 

90 minuter. 

  
Anmälan senast den 18 augusti till Sören 

Ahlstedt i första hand  via mail 

 soren.ahlstedt@hotmail.com eller per SMS till 

070-9378472   
 

 

Studiebesök hos Post Nord i Rosersberg 

onsdagen 20 september klockan 13:00 

 

PostNord är ett av Nordens största företag inom 

logistik- och kommunikationstjänster. 

Anläggningen i Rosersberg betjänar ca 800 000 

hushåll och 77 000 företag i 42 kommuner.  

Vårt besök börjar med en 30 minuters 

presentation av PostNords nya anläggning i 

Rosersberg (adress Stålgatan 9A). 

Sedan tas vi på en rundtur på ca 1,5 timme med 

avslut ca 15:30. 

  

Vi räknar med att kunna samordna transporten 

dit och hem med hjälp av deltagarnas egna bilar, 

och enda kostnaden för medlemmarna blir delad 

bensinkostnad för färden. 
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Besöket på PostNord  är bokat till 13.00, så 

färden bör påbörjas i god tid med hänsyn till 

eventuella  trafikstörningar (avståndet från 

centrala Stockholm är bara 35 km).  

Antalet är begränsat till 30 personer 

  

Anmälan senast den 1 september till Hans 

Öhlund hans.ohlund@comhem.se 

eller  tel 0705162635,    och meddela om du kan 

ta egen bil och hur många passagerare du kan ta, 

samt varifrån du startar färden. Observera att 

besöket kan innehålla lite längre förflyttningar 

till fots!! 

 

Heldagsbesöket på Flygvapenmuseum i 

Linköping torsdag den 11 maj 2017 
 

Det finns fortfarande några få platser kvar till 

visningen av flygvapenmuseet (inkl lunchen). 

OBS: Resan till/från Linköping bokas 

individuellt. 
Mer info om besöket finns i Medlemsbladet från 

2017-02-09 eller på RVKs hemsida, men här 

kommer huvuddragen: 

  

 Vi åker med lyxbuss ( bus4you ) men med 

individuell bokning. Var och en får alltså själv 

boka bussresan enligt information nedan, men vi 

träffas ombord på bussen och får tid att umgås 

även där. Bussen har fri wifi och sköna 

skinnfåtöljer så man kan också ta med dator eller 

en bok att läsa. 
 

Bussen avgår från Stockholm Cityterminalen 

(Klarabergsviadukten 70). Vi tar lunch när vi 

kommer fram i Linköping (Calle C) och får en 

guidad tur på flygvapenmuseet. Hemresa  sker 

sedan på eftermiddagen. Bussresorna betalas 

individuellt, inträdet är gratis och klubben bjuder 

på enklare lunch och en guidad tur i museet.  

Låter det intressant? Anmäl omedelbart intresse 

till Pieter (SMS: 0760 44 92 44 mail: 

pieter.visser.sth@gmail.com) så att vi kan se om 

vi uppnår maximalt antal besökare som guiden 

klarar av. Kom ihåg att boka bussbiljetterna 

själva enligt reseinfo nedan. 
 

Reseinfo finns på  www.nettbuss.se 

Lunchen serveras på restaurangen invid museet 

och visningen börjar 14.00.  

 

Lite info om Anders Hanser och hans biograf 

 
Under mer än tio års tid har många av våra 

medlemmar varit på besök hos Anders minst en 

gång per år, och då fått avnjuta hans fantastiska 

fotokompositioner och videofilmer. 

 

På senare tid har dock kostnaderna för lokalen 

skjutit i höjden, och till råga på allt skall ett större 

stambyte göras, så april 2017 har varit sista 

månaden för visningar i egen lokal. 

Så här säger dock Anders på sin hemsida: 

 

”När vi insett att vi inte behöver  egen komplicerad 

visningsteknik längre, var valet att flytta enkelt.  

Vi kan nu visa våra program på en vanlig digital 

biograf. De står i regel tomma på dagtid medan det 

är trångt hos oss. Så läste vi om biografen Capitol, 

som skulle  byggas upp vid S:t Eriksplan och tog 

kontakt med de ansvariga. Vi har nu ett första avtal 

och räknar med att kunna visa våra program där för 

grupper på dagtid i höst. På S:t Eriksgatan 82 

kommer våra program att visas och Capitol ligger 

mycket nära S:t Eriksplans tunnelbanestation så det 

blir enklare för alla att komma dit  
 

Så här säger man på Capitols hemsida: 
 

”Biografen riktar sig mot en vuxen publik som 

letar efter såväl god film som en angenäm 

filmupplevelse utöver det vanliga. Biografen 

kommer bland annat att erbjuda mat och dryck i sin 

bistro och även i biografsalongerna.” 

 

Vi kan alltså se fram mot många fler år med hans 

fantastiska foto- och videokonst, en första inbjudan 

kommer så fort allt är klart (ännu finns inget datum 

spikat för detta). 

 

 

 

 

 

Kista 2017-04-26 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene,   

Leif, Pieter, Olle, Sören och Ulla. 

  
Nästa Medlemsblad beräknas komma ut  

under augusti månad  
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