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Hejsan alla Radioveteraner. 

 

Nyaste nytt är att vi har blivit ”utkastade”…… 

Njaa, det är inte fullt så illa som det kanske låter, 

men RVK´s styrelse har under många år haft en stor 

förmån, nämligen fullständig tillgång till 

Ericssonfackens konferensrum och kopiatorer.  

Nu har Ericssons spariver gjort att facken för 

tillfället inte har några egna lokaler eller utrust-

ning, och därmed får alltså även vi klara oss med att 

utnyttja våra olika kontakter för att boka olika 

konferensrum och hitta lämpliga kopiatorer. 

Ingen stor katastrof, men bland annat en liten in-

dikation på att vi kanske inte kan räkna med att få 

skicka ut Medlemsblad på Ericssons bekostnad hur 

länge som helst. 

Därför en liten önskan till de medlemmar som har 

dator och använder e-mail, men som fortfarande får 

Medlemsbladet per snigelpost: 

Meddela aktuell mailadress till sekreteraren 

leif.lasson@glocalnet.net så får ni fortsätt-

ningsvis bladet snabbt och enkelt elektroniskt, 

och vi minskar Ericssons (och kanske snart vår 

egen) portokostnad. 

 

 

Så kör vi igång information om kommande 

aktiviteter, och börjar med en liten påminnelse om 

den stundande jullunchen, där det fortfarande finns 

några få platser kvar: 

 

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. 

 
Torsdagen 30 januari klockan 13.00. 

Besök på Åbergmuseet  
 

Vi har väl alla vuxit upp med Musse Pigg, Jan 

Långben, Pluto och Lasse Åberg. Passa på att 

återuppliva/fördjupa bekantskaperna och utöka 

kunskapsnivån genom ett guidat besök på Lasse 

Åbergs museum i Bålsta.  Museet har ett litet lunch-

kafé där den som så vill kan ta sig en fika och en bulle 

efter visningen (och/eller en lunch före…...)  

Visningen är gratis för medlemmar och kostar 80 sek 

för medföljande (Betalas till Olle på museet). 

Man kan ta sig till museet på flera sätt. 

- med bil via E18 mot Enköping, avfart 147 mot 

Bålsta.  

- Med pendeltåg mot Bålsta och sedan buss som 

stannar alldeles utanför museet eller med en 

stärkande promenad på asfalterad gångväg på 

1,6 km mellan stationen och museet. 

Detaljerad beskrivning av färdväg och promenadväg 

samt tidtabeller för tåg och buss kommer att skickas ut 

ca en vecka före besöket. 

Du som avser köra bil, meddela om du kan ta någon 

passagerare och varifrån du startar och du som gärna 

vill åka med i någon bil ange detta och varifrån du 

startar så försöker jag pyssla ihop så många som det 

går. 
 

Anmälan till Olle senast 24 januari per mail till 

olov.hellstrom@telia.com. Har du något annat du vill 

framföra så finns jag på tfn 0705783967. 

 

 

Tisdagen 11 februari klockan 17.00 

Studiebesök på Karlbergs Slott 
  
Karlbergs slott byggdes under 1630-talet av 

riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. 

Han var son till hertig Karl, sedermera Karl IX  

och halvbror till Gustav II Adolf. 

Under 1670-talet, på Magnus Gabriel De la Gardies 

tid, utbyggdes och förskönades 

slottet, till ett lustslott i barockstil. 
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Från 1688-1792 var slottet kungligt och Karl XII 

bodde här, både under ungdomsåren och 

under sin regenttid. 

Kungliga Krigsakademien inrättades här 1792 och 

skolan har sedan dess utbildat officerare 

till Försvarsmakten. 

 

Karlberg är världens äldsta krigsskola, som på 

ursprunglig plats, i obruten följd utbildat officerare. 

Karlberg utgör en grundpelare för svensk 

officersutbildning och för därigenom vidare den 

kompetens, kultur och historia som präglat 

generationer av officerare. 
  
Visningen tar en timme och trettio minuter och 

vi får vara max 30st 
 

Transport:T-bana till S:t Eriksplan, uppgång S:t 

Eriksplan/Rörstrandsgatan. Följ denna gata till 

en gångtunnel, efter den finns en bro över till 

slottet. Pendeltåg till Karlberg, gå t.v. vid 

utgången och sedan t.v. in på Rörstrandsgatan. Det 

är en promenad på 15-30 min och vi träffas vid 

vakten. 

Om du tar bilen så måste du stanna vid vakten och 

få ett tillstånd för inpassering. 

 
Anmälan senast den 27 januari till Hans Öhlund 

hans.ohlund@comhem.se  eller telefon 0705162635  

OBS: Skriv hela personnumret på anmälan, då 

platsen är ett militärt skyddsområde. 
 

Om du är utländsk medborgare så kontakta mig. 

 

Hemsida: www.forsvarsmakten.se/mhsk/Omskolan/ 

Karlbergs-slott/ 

 

 

Tisdagen 11 mars kl 13.00. Besök 

Museilägenheten Barnrikehuset 
  
Vi besöker åter en av Stockholm Stadsmuseums 

museilägenheter. Välkommen till Barnrikehuset.  

Läs mer på länken nedan:  
 

http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Utstallningar-

och-vandringar/Museilagenheter/Barnrikehuset/ 

 

Visningen börjar 13.00 för max 20 personer, så 

först till kvarn...Icke medlemmar endast i mån av 

plats. Visningen, som tar ca 1 timme, betalas av 

föreningen.  

 

Vi samlas utanför porten till Stickelbärsvägen 7.  
 

För dem som önskar, äter vi lunch kl 11.30 på 

restaurang Cypern, Valhallavägen 50.  

Berätta gärna om du äter lunch så jag vet om jag måste 

boka bord. Efteråt letar vi upp något ställe att dricka 

en kopp kaffe på för att prata om dagens visning.  

Anmälan senast 25 februari till Kerstin Ljungblom 

kerstin.ljungblom@telia.com  eller 0762-389715  

 
 

 

 

 

 

Som ni förmodligen alla har märkt så närmar sig även 

detta år sitt slut, och därmed närmar sig även den 

trevliga traditionen att varje år få betala sin 

medlemsavgift till Radiobolagets Veteranklubb. 

 

Den är fortfarande blygsamma 150 kronor, och vi 

skulle mycket gärna se en inbetalning före detta års 

slut, dvs senast 31dec 2013. 

 

Kontot är fortfarande 602 60 19 – 7 , och det är 

fortfarande viktigt att fylla i sitt namn……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kista 2013-11-14  

Agneta,  Bosse,  Hans,  Helene, Kerstin,  

Leif, Olle,  Tore och  Ulla  
 

 

Nästa Medlemsblad planerar vi att skicka ut 3/3 2014. 

 

Boka redan nu in tidpunkten för nästa årsmöte, som är 

planerat till 2014-04-01 (inget aprilskämt………..)  

 

Passa även på att bekanta dig med vår nya  hemsida, med 

adress       www.radiobolagetsveteranklubb.com 

 

 

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