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Hejsan alla Radioveteraner. 

 

Då var det väl äntligen slut på den tröttsamma 

semestern och vi får återgå till våra intressanta 

arbeten igen. 

Nejvisst nej – vi har ju gått och blivit 

pensionärer, då gäller visst helt andra 

rutiner…… 

 

Och apropå pensionär kan vi berätta att vår 

äldste medlem (hedersmedlemmen Bertil 

Forsberg) passade på att fylla 99 år i början av 

augusti. 

Det kan man verkligen kalla veteran, och från 

klubben uppvaktades han med en stor bukett och 

en låda chokladguldpengar (han var ju RVK’s 

kassör under klubbens första 18 år!). 

                       

                          
 

 

Samtliga styrelsemedlemmar har ju kortfattat 

presenterat sig i de senaste medlemsbladen, med 

undantag för vår Webmaster Tore Nilsson. Han 

flyttade ner till Varberg (Bästkusten??) redan på 

våren 2009. Vi har fortsatt vårt goda samarbete, 

men det är ju tråkigt att vi inte kan träffa honom 

så ofta. 
 

Tore var anställd på Ericsson mellan 1975 och 

2003, då han i likhet med många av oss andra 

fick ett erbjudande om avtalspension. Så här 

beskriver han sin karriär: 

1975 blev jag anställd på SONAB (stadsföretag) 

som kundanpassare av Åkeriradiosystem.  

 

 

Företaget köptes senare upp av SRA.  1980 

flyttade jag till Kista och fick jobb som slut- 

provare på produktionen av radiolänk, ATC, truppradio, 

etc. 1982 började jag på Central-service, reparation av  

Marinradio, polisradio,  MTD, NMT, GSM, Radiobas 

stationer, TC309, TC549, etc. 1990 jobbade jag som 

metodtekniker och skrev serviceinstruktioner, FCO, SA, 

för fältet.  Dom sista 6 åren jobbade jag som projektledare 

och assisterande produktledare för den nord/syd -

amerikanska marknaden med site solutions. 
 

Tore har varit otroligt aktiv i olika idrotter, främst  

simning 1960 – 1980: mest känt är väl att han har hela 11 

Paralympiska medaljer i simning (bl.a. 6 GULD och 4 

WR), men han har också ett stort antal guldmedaljer 36 

SIM-SM och 15 guld i Nordiska simtävlingar samt 25 

guld i Internatio-nella simtävlingar. 

1976: lag-SM-guld i Friidrott 4 x 100 m rullstol. 

(1980 – 2000) Rullstolsbasketboll: 21 mästerskaps-

medaljer 7-SM guld, 1-VM guld (1982), 7 guld 

internationella turneringar utanför norden.  

Han är nu för tiden mycket aktiv i olika lokala 

handikappföreningars styrelser och fyller ut tiden med att 

spela dragspel och hålla föreläsningar. 
 

Nu går vi över till aktuella arrangemang för de närmaste 

månaderna, och då ser det ut så här: 

 

 

Besök Katarina Brandstation onsdag 25 sept 13.00 

(adress: Tjärhovsgatan 7-9 på Söder). 

Besöket 24 sept är fullbokat så vi kör ett extra besök. 

Brandstationen öppnar sina portar och sitt fina museum 

för alla som är intresserade av brandkårens arbete och 

utrustning i dag och förr i tiden. 

Kaffe och bullar serveras. 

Visningen beräknas ta drygt en timme, och max 20 

deltagare är välkomna.  

Visningen är gratis för medlemmar. Om det finns plats 

för ickemedlemmar betalar de 50 kronor till Olle vid 

entrén. 

Anmälan till Leif Lasson senast den 17:e september  per 

mail leif.lasson@glocalnet.net eller tfn 070-5440397. 

  



 

Ericssondagen på Gröna Lund lördag 28 sept 

Detta är ju inte ”vår” aktivitet, men pensionärer 

från klubben är ytterst välkomna, med eller utan 

barnbarn!! Gröna Lund har denna dag öppet 

mellan 11.00 och 19.00, och biljetter (max 7 per 

pensionär) köps för 150 kr per person på plats. 

 

 

Höstfesten tisdag 22 oktober  15.00, 

Göranterrassen 

denna ”andra 30-årsfest” kommer att äga rum i 

den populära lokal där vi hade vårt årsmöte, 

nämligen Göranterrassen på Sankt Göransplan 1 

(mitt emot huvudingången till S:t Görans 

sjukhus). 
 

På matsedeln står en god landgång med öl eller 

vin, och för att fira blir det även denna gång ett 

glas bubbel vid ankomsten och en kaka till 

kaffet. Kostnaden är helt subventionerad av 

klubben. 

Anmälan till Ulla Knutsson senast 11 okt per 

mail  90knutsson@telia.com eller 070-3788829. 

 

 

Fredagen 22 nov klockan 11.00 på Anders 

Hansers biograf på Kommendörsgatan 28. 

 

Programmet Stockholms skärgård – likt vinden 

far min längtan 20 minuter, samt Drömmen om 

Serengeti 60 minuter blir enligt Anders en 

oförglömlig upplevelse och en högst ovanlig 

kombination.  Först en skön skildring av vår 

härliga skärgård och sedan djurlivet i och histo-

rien om den världsberömda nationalparken….. 

 

Visningen kostar 100kr för medlemmar, 160 för 

gäster (betalas på plats). I priset ingår även ett 

glas vin eller alkoholfri dryck. 

Minantal 30 och maxantal 40 personer. 

Först till kvarn gäller. Anmälan senast 14 nov  

per mail till leif.lasson@glocalnet.net eller till 

tfn 070-5440397. 

 

Måndagen 2 december  12.00 jullunch på Blå 

Porten, (Djurgårdsvägen 64 - vid Liljevalchs 

konsthall).  Kostnad 395:- men medlem erhåller 

en subvention med 100:- .  

 

 

 

Glögg och kaffe ingår, men övriga drycker betalas 

separat. Betalning sker på plats, då även subventionen 

utbetalas. 
 

Anmälan skall ske senast 24 november till 

agneta.oholm@ swipnet.se  Du får gärna ta med dig en 

vän, men då gäller det högre priset. 

Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder, detta kan 

göras utan kostnad fram till 25 nov, sedan gäller fullt pris. 

 

 

 

Vi avslutar med en liten rapport från veckans besök på 

Friends Arena. Det blev ju alltså 2 grupper som gick runt, 

och bilden visar hur vi väntade på AIK’s ankomst – vi 

hade naturligtvis utmanat dem på match, men det blev 

vinst för RVK på walk over…………. 

Nu planerar vi förstås för motsvarande besök hos Tele2 

Arena (troligen till våren) så att vi kan slå DIF också!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kista 2013-08-30  

Agneta,  Bosse,  Hans,  Helene, Kerstin,  Leif, Olle,  

Tore och  Ulla  

 

Nästa Medlemsblad planerar vi att skicka ut  28/11 2013. 

Passa även på att bekanta dig med vår nya (kompletterande) 

hemsida, med adress       

www.radiobolagetsveteranklubb.com  

Webb address: www.radiobolagetsveteranklubb.se    E-post: info@radiobolagetsveteranklubb.se    
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