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Hejsan alla Radioveteraner 

 
Då har vi haft en första höstfest med våra nya 

förutsättningar, och allt fungerade alldeles utmärkt. 

God mat och trevligt sällskap är aldrig fel. 

Att vi dessutom fick titta ner på Ericsson innan 

maten var ju bara ett extra bonus…. 

 

 
 
Under det korta extra årsmöte vi hade kom vi 

dessutom överens om att bibehålla den gamla 

medlemsavgiften för 2019, så nu räknar vi med att 

samtliga betalar in 150:- till plusgiro 602 6019-7 . 

Allra senast vill vi se dessa pengar på vårt konto 

fredagen den 30 November – med namn angivet. 

 

Därmed över till våra aktiviteter i närtid, som ser ut 

som följer: 
 

Julbord på Villa Godthem, Rosendalsvägen  9 

måndagen den 3  december klockan 11.30 

 

                          
 

 

Vi startar med ett glas glögg och därefter ger vi  

oss på julbordet. 

Priset är 495 kr, glögg ingår (ej kaffe) .* 

Övriga drycker betalas separat av var och en. 
 

Det blir som vanligt en subvention på 200 kr, 

som du som är medlem får i handen av  

Helene eller Elisabeth. 

 

              

 

 
Anmälan senast den 23 nov. till Elisabeth  

Mail: elisabeth.ernowpatay@gmail.com 

SMS : 0707 88 95 08. 
 

* OBS: Betalningen av 495 kr skall vara  

RVK tillhanda senast 26 november på  

PG: 6026019-7, skriv ert namn i 

meddelandefältet. 

 

 

 
 

Studiebesök på Casino Cosmopol tisdagen 15 

januari 2019 14.00. Adress Kungsgatan 65. 
 

Här får vi en visning av lokalerna, en liten spel-

introduktion och en kakbuffe’ med kaffe eller te. 

Visning + buffe’ tar c:a 2 timmar, och därefter 

kan man förstås stanna kvar på Casinot och 

vinna (eller förlora) en väldig massa pengar. 
 

Kostnaden för inträde, visning och fika är 165 :-. 

Klubben subventionerar medlemmarna med 65:-

så efter bekräftat deltagande vill vi att ni betalar 

in 100:- till plusgiro 602 6019-7. 

Max 20 personer per grupp, vid stort intresse kan 

vi boka två visningar. 
 

OBS: Giltig legitimation krävs för besöket. 
 

www.casinocosmopol.se 
 

Anmälan och betalning senast 3/1 till Hasse 

på mail hans.ohlund@comhem.se (eller SMS 

0705162635) 
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Sambesök med Ericsson Seniorer på biografen 

Grand måndagen 28 jan 13.00 
 

Biograflokalen är ju så stor att vi utan vidare kan få 

plats med alla som önskar, så därför har vi kommit 

överens med Seniorerna att fortsättningsvis (om det 

fungerar bra) arrangera dessa besök för gemensamt 

avnjutande. Denna gång har Seniorerna bokat, och 

föreställningen är den för året nya storfilmen 

Benny Andersson och Orsa spelmän 30 år 
 

Vi får följa gruppen från starten i Hansers stuga 

i Orsa 1987 till TV-inspelningar med Moreus 

under 2017.  Det är också Kalle Moreus’ historia 

från 11-årsåldern. En mycket underhållande film. 
 

Även denna gång är familjemedlemmar och vänner 

mycket välkomna, kostnaden är 125 kronor för 

medlem och 175 kronor för icke medlem. 
 

         Anmälan till Leif,  lassonleif@gmail.com eller 

SMS 070 5440397 samt betalning till plusgiro 

602 6019-7 senast 18 januari. 

 

 

Besök hos Svenska Kraftnät onsdagen  

13 febr 13.00 

Adressen är Sturegatan 1 i Sundbyberg, nära 

pendeltåg och T-bana 
 

Varifrån vi själva får vår el vet nog var och en, 

men vem som hanterar den högre nivån, dvs hela 

det Svenska stamnätet för el står kanske mindre 

klart för oss. Nu får vi chansen att träffa den 

myndighet som ansvarar för allt inom det 

området. 
 

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i 

form av ett statligt affärsverk. Hemsida svk.se 

Regeringen har gett Svenska kraftnät uppdraget 

att underhålla och utveckla det svenska stamnätet 

för el. På stamnätets kraftledningar transporteras 

el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till 

regionala och lokala nät som för elen vidare till 

elanvändarna via lokalnäten. I varje ögonblick 

måste det vara balans mellan den el som produ-

ceras och den el som förbrukas i elsystemet. 
Därför arbetar man dygnet runt i 

kontrollrummen, där man övervakar att det alltid 

produceras lika mycket el som det förbrukas. 

Svenska Kraftnät förstärker och bygger konti-

nuerligt ut stamnätet på flera platser i landet. 
 

Vi får alltså nu möjlighet att få veta mer om 

dessa fascinerande och viktiga områden, och det 

enda du behöver göra är att snabbt anmäla dig 

till detta besök. 

Beräknad tidsåtgång är 2 timmar, maximalt antal 

besökare är 20, så först till kvarn…. 
 

        Anmälan med namn och personnummer till 

Olle, olovh.ohm@gmail.com eller 

        SMS 070 5783967 – senast 28 januari. 
 

 

 
Studiebesök hos nätmäklaren Nordnet 

onsdagen den 20 mars  kl 14.00 

Adress: Alströmergatan 39 

Låt oss tillsammans träffa och lyssna på 

Alexander Gustafsson, Nordnet’s 

investeringscoach. 

Han kommer att berätta för oss om Nordnet, 

bakgrund och utbud. 

Vi kommer att få veta bl a hur dagens 

aktiehandel går till, vilka produkter och tjänster 

som finns.  

Nordnet är idag den största nordiska nätmäklaren 

med över 700 000 kunder i de fyra nordiska 

länderna. De erbjuder digital aktie och 

fondhandel till låga avgifter och enkla verktyg.  

Nordnet kommer att bjuda på kaffe, och 

visningen är gratis. 

Anmälan senast den 10 mars 2019 

Till: Elisabeth 

Mail: elisabeth.ernowpatay@gmail.com 

SMS: 0707889508 

 

 

Kista 2018-11-07 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif  

Margareta, Pieter, Olle och Sören. 

  
Nästa Medlemsblad beräknas komma ut  

under februari månad 2019 


