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Hejsan alla 258 Radioveteraner. 

 

 

Nu börjar det faktiskt kännas ”som vanligt” igen, 

vilken lycka att åter kunna träffa släktingar och 

vänner och bara tänka på att se till att inte hamna 

i samlingar med helt okända människor. 

 

Även andra aktiviteter har ju kunnat påbörjas, så 

vi i styrelsen har satt ihop ett första program för 

hösten – och det är väl lika bra att vi kör igång. 

 

Vi förutsätter naturligtvis att samtliga som 

anmäler sig dels har betalat medlemsavgiften 

och dels har tagit 2 sprutor mot Corona. 

 

 

Vandring torsdag 9 september 11.00-12.30 

genom Hjorthagen-Norra Djurgårdstaden 

 

Upplev hur denna del av Stockholm, Stockholms 

första industriförort, med hamn, gasverk och 

elproduktion och med arbetarbostäder som 

Tegeltravarna, Långkorven och Abessinien 

förändrats fram till nu. 

Hur gick det till närområdet gick från en del av 

”Lortsverige” till den nya Djurgårdsstadens 

miljöprofil och ultramoderna arkitektur. 

Pris: 100 sek för medlem och 160 sek för 

medföljande. 

Startplats: Korsningen Jägarmästargatan - 

Skogvaktargatan i Hjorthagen. 

Anmälan sker till Leif Lasson i första hand per 

mail lassonleif@gmail.com eller per SMS till 

070 5440397. 

Senaste anmälningsdag: Fredagen den 3/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte med middag onsdag den 22 

september 2021 klockan 16.00-18:00 

Årsmötet/Höstfesten äger rum på Restaurang 

Glaze - maximalt coronasäker! 

Restaurang Glaze ligger i markplan i Kista 

Science Tower, Färögatan 33, Kista. 

 

Vi startar med ett glas mousserande vin, därefter 

följer vårt snabba officiella möte med sedvanlig 

agenda. Vi kommer att maila ut årsmötesdoku-

menten i förväg till dem som anmält sig. 

 

Efter årsmötet serveras en extra påkostad måltid, 

med både förrätt, delikatesstallrik och dessert 

med kaffe, inkl. ett glas vin alternativt öl till 

maten, som klubben bjuder på. Baren är öppen 

för merförsäljning, betalning sker med kort 

(restaurangen tar inte emot kontanter). 

 

Anmälan till årsmötet senast onsdag den 8/9 

helst per mail, till margareta.ahlqvist@telia.com 

eller per SMS till 070-375 2675. 

 

Vid anmälan vänligen ange eventuell allergi, 

överkänslighet eller annat önskemål av mat. 

 
Eftersom det uppstått missförstånd vid anmälan 

till tidigare års-och höstfester, observera att alla 

får en bekräftelse på anmälan inom några dagar. 

Om du INTE fått någon bekräftelse inom en 

vecka efter anmälan, hör av dig till Margareta. 

Om du inte fått någon bekräftelse, kan vi tyvärr 

inte garantera att du får någon mat/dryck i 

samband med årsmötet. Vi vill också informera 

om att RVK får betala för det antal gäster vi 

meddelat ska komma, vilket görs veckan innan 

årsmötet. 
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************************************* 

Förslag till årsmötet skall vara styrelsen 

tillhanda senast den 23 augusti.  

Valberedningen (Börje Blomroos 08-

369723 och Conny Dahlfors 070-8655170) 

ser alltid gärna förslag till nya krafter i 

styrelsen. Samtliga 9  styrelsemedlemmar 

skall, på grund av den långa tiden sedan 

senaste årsmötet, omväljas eller ersättas. 

 

 

 

Hallå alla Stockholmare, välkomna till 

Anders Hanser’s Stockholm på biograf Grand 

(Sveavägen 45) fredagen den 22 oktober. 

Tidpunkt 11.00 – c:a 12.45 

Nu har vi fått Anders att återskapa det program 

med tre olika Stockholmsfilmer som vi skulle 

fått se i april 2020, nämligen 

Stolta stad (ny film om Stockholm på 1700-talet) 

Från Klara till City (från 50- och 60-talet) 

Östermalm (på 60-talet, med kommentarer 1999 

av fotografen Lennart af Petersen) 

Denna gång arrangerar vi detta tillsammans med 

Ericsson Seniorer, så det blir bara Ericsson-

pensionärer (med egna inbjudna) i lokalen. 

Anders följer självfallet Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer, så varannan stol är det som 

gäller. 

Skulle antalet anmälda från båda klubbarna bli 

relativt litet så kan föreställningen eventuellt 

flyttas till biografen Zita (Birger Jarlsgatan 37), 

men detta kommer i så fall att i god tid meddelas 

till alla anmälda. 

 

 

Familjemedlemmar och vänner är mycket 

välkomna, kostnaden för föreställningen är 100 

kronor för medlem och 175 kronor för icke 

medlem. Anmälan i första hand per mail till Leif, 

lassonleif@gmail.com eller med SMS till 070 

5440397 samt betalning till vårt plusgiro 602 

6019-7 senast måndagen 11/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser verkligen fram mot att få träffas igen 

 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif  

Margareta, Pieter, Olle och Sören. 

 
Nästa medlemsblad planeras till oktober 
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