
 

 

Radiobolagets Veteranklubb (RVK) 
Medlemsblad No 4  2014 

 

Hejsan alla Radioveteraner. 

 

 

Vi vill börja med att berätta att styrelsen har gjort 

en framställan till Stockholms Stad om att döpa om 

den lilla parken mellan Ericsson och f.d Rifa i Kista 

till Åke Lundqvists Park. Vi anser definitivt att 

Åkes stora roll i utvecklingen av mobiltelefoni 

motiverar en dylik hedersbetygelse. Svaret beräknas 

komma in under 4-e kvartalet i år. 

 

Sedan tänkte vi vara ofina nog att redan i början av 

bladet informera om att det drar ihop sig till den 

årliga betalningen av medlemsavgiften. Det drog ut 

alldeles väldigt på betalningarna för 2014, så vi vill 

se din inbetalning för 2015 redan i slutet av novem-

ber, dvs i klartext senast 2014-11-28. 

Såväl årsavgift som plusgirokonto är oförändrade: 

150:- till plusgirokonto 602 60 19 -7, och som 

vanligt: Kom ihåg att skriva ditt namn!! 

      

Nu över till de aktiviteter som ligger i närtid: 

 

Studiebesök på Tele2 Arena tisdag 18/11 13.00 

Samling vid SkyView på Ericsson Globe 12.45. 

 

Redan vid vårt besök på Friends Arena förra året 

var alla överens om att vi så snart som möjligt ville 

få möjligheten att jämföra med Tele2 Arena.  

Vi har legat på om att få göra detta besök, man har 

givit oss alla möjliga orsaker för att skjuta upp det, 

men nu är vi på gång. 

Det blir en knapp timmes visning med guide, och vi 

kommer förstås att få se att antal intressanta delar 

av Arenan. Publikrekordet hittills har varit 37.000 

personer, men i vårt fall gäller max 40 personer. 

Klubben sponsrar besöket för medlemmar. 

 

För dom som vill se lite mer går det förstås att (före 

eller efter besöket) antingen ta en tur med SkyView 

eller själv undersöka plan 1 på Arenan, där det finns 

mängder med intressanta lokaler (restaurang, 

bowling, bangolf m.m. m.m.). 

 

 

 

Anmälan senast tisdagen 11 nov till Leif Lasson, 

leif.lasson@glocalnet.net eller tfn 0705162635  (Hans 

Öhlund) 

 

http://www.tele2arena.se/ 

 

 

Julbord på Blå Porten måndag den 1/12  12.00 

 

Vi har undersökt olika alternativ, men kommit fram till 

att Blå Porten är det julbord som passar oss bäst, så: 

Vi startar med glögg och därefter blir det julbord. 

Pris 395 kr, glögg och kaffe ingår, men övriga drycker 

betalas separat.. En subvention i form av 150 kr i 

kontanter får Du som är medlem av Helene. 

 

Anmälan senast 25/11 t. agneta.oholm@swipnet.se  

(tel 08/7612440 i nödfall) 

Färdväg; spårvagn nr 7, stannar utanför Blå Porten 

(Djurgårdsvägen 64 - vid Liljevalchs konsthall) 

 

http://www.blaporten.nu/ 

 

 

Besök hos Opus Dei torsdag den 15/1  2015  13.00 

Adressen är Valhallavägen 68.  

 

Har du läst Da Vinci koden? Då kanske du minns den 

katolska organisationen Opus Dei? 

Nu får vi lära oss vad denna organisation gör i Sverige 

och i världen och vad de står för, vilket ger en annan 

bild än den som ges i boken. 

Det blir presentation, möjlighet till frågor och lite 

musik, samt rundvandring i huset, studenthemmet 

Ateneum. Besöket tar ca 2 timmar. För de som vill går 

vi på något konditori efteråt. 

Besöket är kostnadsfritt, men vi kommer att från 

föreningen lämna en donation till Opus Deis projekt. 

Max 45 personer, icke-medlemmar i mån av plats. 

 

Anmälan senast 31 december till Kerstin Ljung-

blom kerstin.ljungblom@telia.com (helst) eller 0762-

389715 

 

http://www.opusdei.org/sv-se/ 

  

mailto:leif.lasson@glocalnet.net
http://www.blaporten.nu/


 

Studiebesök i Stockholms Stadsarkiv  

tisdagen den 24/2 2015, 14.00 

Adressen är Kungsklippan 6 och ligger på 

Kungsholmen nära centralstationen. 

 

Vi får en intressant presentation av vad stadsarkivet 

har att erbjuda den som är intresserad av sin 

historia. Där finns handlingar från 1400-talet och 

framåt. Arkivet är en viktig källa för de som forskar 

på sin släkt eller vill titta på hur det hus man bor i 

såg ut förr. Stockholms bygglovsritningar, som är 

unika, omfattar åren 1713 till1978 och har utsetts 

till världsminne av Unescos Världsminnesprogram.  

Här finns även Rotemansarkivet som under åren 

1878 till 1926 utgjorde folkbokföringsregister för 

alla Stockholmare. Här finns även arkiv som 

omfattar rättsväsende, skråväsendet, sjukvård, 

fattigvård, skolor, passhandlingar, medeltida 

dokument mm.  

Kanske är man speciellt intresserad av något 

gammalt rättsfall eller så vill man få kopior på sitt 

skolbetyg. Materialet förvaras i det sju våningar 

djupa bergrummet under Kungsklippan och är en 

guldgruva för bl.a. släktforskare. 

 

Besöket tar ca 1 ½ timme och vi får vara ca 20 

personer. 

 

Anmälan senast 9 februari till Bo Berglund  
bo.ja.berglundx@gmail.com (helst) eller  

076-102 99 00 

 
 

http://www.ssa.stockholm.se/ 

 

 

 

Vi avslutar detta Medlemsblad med lite goda råd 

från Västkusten: 

 

Information från vår webmaster Tore Nilsson 

 

Hej medlemmar, det är jag som i huvudsak sköter 

hemsidan. Hoppas att ni är nöjda med den. 

Jag sitter med i Kommunala Handikapprådet här i 

Varberg. Jag tror att många av er kanske använder 

hjälpmedel eller skulle behöva ett. I dag så finns det  

så många bra hemsidor att hitta information om 

hjälpmedel och tillgänglighet. Ett bra exempel är 

Hjälpmedelsinstitutet HI.     www.hi.se 

 

 

HI första sida är lätt att förstå. Man kan få hjälp med 

till exempel att ringa med hjälp av datorn, (öppna 

 www.hi.se  sök ”att ringa med datorn”) och får då upp 

ett instruktions dokument hur man går till väga. Samt 

mycket mycket mer. 

 
Om man vill gå ut på något evenemang, fik, museum, 

restaurang, etc. i Stockholm och vill veta detaljer om 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 

kan man gå in på nedanstående hemsida: 

 

http://entre.stockholm.se/ 

 

där man sedan anger namn och/eller adress på lokalen 

man vill besöka. 

 

Hör gärna av er till mig om ni har frågor  

 /Tore  (070 5822871) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kista 2014-10-28  

Agneta,  Bosse,  Hans,  Helene,  Kerstin,  

Leif,  Olle,  Tore  och  Ulla  
 

 

Nästa Medlemsblad planerar vi att skicka ut 21/1 2015. 

 

Observera att vår gamla hemsida nu är stängd, samt att 

vi har fått ny mailadress (se nedan) 

 

 

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