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Hejsan alla 258 Radioveteraner. 

 

Som vi berättade i det förra Medlemsbladet hade 

vi räknat med att styrelsen skulle kunna ha årets 

första möte någon gång mot slutet av april. 

Tyvärr har ju vaccineringstakten varit lägre än vi 

förväntat oss (och regeln om att max 8 personer 

får träffas samtidigt blivit förlängd) – så vi har 

helt enkelt fått föra våra diskussioner per mail 

och telefon. 

 

Resultatet är att vi hittills har koncentrerat oss på 

två olika aktiviteter, nämligen: 

 

1) Årsmöte/höstfest preliminärt någon dag i 

September.  

2) En guidad vandring helst en dag under 

juni månad. 

 

För årsmötet har vi fått en spännande offert från 

Restaurant Glaze och diskuterar olika sätt att 

göra denna fest maximalt Coronasäker!! 

 

Den guidade vandringen har vi faktiskt ”redan” 

bokat – men där måste vi ju gardera oss för att 

genomförandet blir möjligt (alltså att regeln om 

max 8 personer försvinner…).  

Så här ser det ut: 

 

Vandring med RVK torsdag 10/6 med 

start 13.00 på Lögebodavägen 10. 
 

”Från Bellevue till Hagastaden” 

 
Följ med på en vandring från Bellevue parken 

genom den framväxande Hagastaden till de 

Norra Tornen. Detta är alltså en vandring med 

mycket stora kontraster. Tidsmässigt spänner 

vandringen över tiden från Gustav III:s 1700-tal 

till 2000-talets framväxande nya Stockholm. 

Vår guide blir Michael Karlsson, en av 

Stockholms absolut bästa guider. 

 

 

 

 

Nu har vi dock tyvärr också Coronaläget att ta 

hänsyn till. Idag gäller max 8 deltagare på en 

guidad vandring men vi hoppas förstås att antalet  

tillåtna deltagare skall öka väsentligt innan vår 

vandring. Detta innebär därför att de flesta som 

anmäler sig inledningsvis kommer att hamna på 

en väntelista. 

 

Kostnaden kommer att bli 100:- per medlem och 

160:- för medföljande (om det finns plats). 

DOCK SKALL INGEN BETALNING SKE 

FÖRRÄN BESKED KOMMER FRÅN OSS. 

 

Parkering finns det gott om inom bekvämt 

avstånd från startpunkten, nämligen dels vid 

Haga Tingshus och dels vid Haga Forum (som är 

en stängd restaurant). 

 

Anmälan sker till Leif Lasson i första hand per 

mail lassonleif@gmail.com eller per SMS till 

070 5440397. 

Senaste anmälningstid: fredagen den 21 maj. 

 

Mycket välkomna. 

 

 

Vi längtar efter att ses igen 
 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif  

Margareta, Pieter, Olle och Sören. 
 

 

PS. Ett mindre antal medlemmar har ännu inte 

betalat medlemsavgiften som skulle varit betald 

senast 31/3. Vi skickar separat ut en ytterligare 

påminnelse – självfallet kan man inte anmäla sig 

till vandringen om man inte har betalat. DS. 

 

Plusgiro 602 6019-7 och 150:- är det som gäller. 

 

 

 
 


