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Hejsan alla Radioveteraner. 

 

Oj oj oj vilken respons vi fick på aktiviteterna 

i Extrabladet den 5/2. Totalt kom det in över 

110 anmälningar,och detta känns förstås väl-

digt bra. Mindre bra känns det dock att vi inte 

lyckades dubblera FRA-besöket, utan FRA 

sammanfattade läget som: 

 

Möjligheten att besöka oss är exklusiv och 
vi tar emot ytterst få besökare som inte 
har en omedelbar anknytning till vår 
kärnverksamhet.  
Inte ens våra egna anhöriga kan besöka 
oss på vårt arbete utom vid mycket 
särskilda tillfällen (jubileumsfirande var 
tionde år).  
 

Vi får helt enkelt fortsätta att bearbeta dem, 

och i synnerhet vilar nu ansvaret tungt på de 

26 lyckliga som besöker dem 13 mars –  

SÄLJ IN OSS!! 

 

Nu över till andra kvartalets aktiviteter, och vi 

börjar då med ett förnyat besök till Ericsson 

Studio tisdag 9 april 09.00 – 10.00 

Plats: Grönlandsgången 4 

(Ericsson studios reception) 

Vi kommer att få en guidad rundvandring i 

studion på en timme. 

Antalet platser är maximerat till 40 personer. 

Visningen är kostnadsfri. 

Anmälan senast den 4 april till Bo Berglund 
bo.ja.berglundx@telia.com  eller 076-103 99 00 

 

Därefter är det dags för årsmöte med 

middag, och denna 30-årsfest kommer att äga 

rum i en för oss helt ny lokal, nämligen 

Göranterrassen på Sankt Göransplan 1 (mitt 

emot huvudingången till S:t Görans sjukhus). 

 

Räkna med en del extra händelser, bland annat 

kommer vi att lotta ut fina vinster på de (fria) 

inträdesbiljetterna. 

 

Datum för detta är onsdagen 24 april, med 

start/samling klockan 16.00  

 

Eftersom det är ett årsmöte startar vi som 

vanligt med årsmötesförhandlingar, och vårt 

förslag till dagordning ser ut som följer. 

 
 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING: 
 

1. Mötets öppnande 

 

2. Fråga om mötet är behörigt utlyst 

 

3. Val av protokollsjusterare 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse 

 

6. Revisionsrapport 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

8. Val av styrelse 

 

9. Val av revisorer 

 

10.  Val av valberedning 

 

11.  Motioner 

 

12.  Fastställande av medlemsavgift 

 

13.  Övriga frågor 

 

14. Mötet avslutas 

 

Anmälan senast 8/4 till Bo Björnspjut per 

mail bo.bjornspjut@telia.com  (eller telefon 

08-7612047), därefter (fram till 15/4) till Leif 

Lasson leif.lasson@glocalnet.net  (eller 

telefon 070-5440397) 

 

Förslag till årsmötet skall vara styrelsen 

tillhanda senast 15/4. Valberedningen ( Börje 

Blomroos 08-369723 och Conny Dahlfors 

070-8655170) ser mycket gärna förslag på nya 

styrelsemedlemmar 
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Studiebesök på Mackmyra Svensk Whisky 

och Forsbacka Bruks museum i Gävle.                                

Onsdagen den 15 Maj  ( c:a 8-16 )          
 

Vi besöker först Mackmyras whisky tillverk-

ning som grundades av 8st civilingenjörer år 

1999. Vi får en guidad visning som tar 1.5 

timme. Visningen börjar från toppen av 

destilleriet där vi följer hela processen 

uppifrån och ner. Här får du se hur det går till 

när svensk whisky tillverkas, från maltkvarn 

och mäskar till de stora kopparpannorna. Vi 

besöker sedan deras whiskylager och känner 

doften av tusentals fat. Efter besöket blir det 

lunch på Forsbacka Wärdshus som är från 

1700 talet och där vi avnjuter maten under 1 

timme och sedan en 10 minuters promenad till 

Forsbacka Bruk. Bruket är från 1500 talet och 

drevs fram till mitten av 1980 talet då 

tillverkningen lades ner. Så vi kommer att få 

se en av de få platserna i Sverige som erbjuder 

en så gammal industrimiljö som Forsbacka 

Bruk gör. Här finns det inte mindre än fyra 

rostugnar, tre masugnar och rester av flera 

valsverk bevarade. Även här har vi en guidad 

visning som tar 1.5 timme men efter det finns 

lite tid att gå på egen hand. Om man känner 

sig kaffesugen så finns det ett litet Café på 

bruket. 

Vi räknar med att kunna samordna transporten 

med hjälp av deltagarnas egna bilar, men blir 

antalet anmälda tillräckligt stort kan vi hyra en 

buss.  

Kostnaden för medlemmarna blir delad bensin 

kostnad för färden, lunchkostnad samt 100:- 

för besöket på Mackmyra. Övriga Inträden 

och guidning betalar klubben (medföljande 

betalar 200 kr/person för de två besöken)  
 

Besöket på Mackmyra är bokat till 10.00, så 

färden bör påbörjas vid 8 tiden (avståndet är 

17 mil från Västerort). Besöket på Bruket 

börjar 13.30, så hemfärden kan beräknas starta 

någon gång 15.30-16.00 
 

Anmälan senast den 24 april till Hans 

Öhlund hans.ohlund@comhem.se 

eller  tel 0705162635,                                                                                                                                                                                                                                         
och meddela om du kan ta egen bil och hur 

många passagerare du kan ta, samt varifrån du 

startar färden. Observera att båda besöken 

inkluderar många vandringar i trappor!! 

Adresser och hemsida.                                                      
 

Kolonnvägen 2 Gävle   http://www.mackmyra.se  

 

Värdshusvägen 22 Forsbacka.   

http://www.forsbackawardshus.se  

 

Stentorpsvägen 9 Forsbacka. 

http://www.forsbackabruk.se  

Besök Långholmen måndagen 3 juni 13.00 

Vi får då en guidad visning (ca 1,5 tim) av 

Långholmens fängelse. Från spinnhusets dagar 

på 1700-talet fram till nedläggningen 1975 var 

Långholmen Sveriges största fängelse. 

”Gäster” har bla varit Barbro Alving, Bild-

sköne Bengtsson, Lars Strömstedt, Jan Guillou 

m.fl. Besöket är gratis för RVK: s medlemmar, 

(även för medföljande i mån av plats). 

Lunch är bokad på Långholmens värdshus kl 

11.30 till självkostnadspris ca 100-125 :-

Anmälan till besök och lunch görs senast 24/5 

till agneta.oholm@swipnet.se . Gratis P-plats 

finns om man är gäst till Långholmens värds-

hus, anmälan görs då på hotellet, där jag kom-

mer att lämna in deltagarlista på de som vill 

äta. 

OBS: För ett mindre antal medlemmar har vi 

trots påminnelser ännu inte  hittat någon 

betalning av medlemsavgiften för år 2013. 

Vi bifogar ett nytt inbetalningskort som visar 

att avgiften fortfarande är blygsamma 150:- 

och skall betalas till  PG 602 60 19-7.  
 

Ser vi ingen inbetalning efter denna påminnel-

se kan vi bli tvingade att stryka dig ur klubben. 

Kontakta Leif Lasson vid frågetecken runt 

detta ämne. 
 

Kista 2013-03-06  

Agneta,  Bosse(x2),  Hans,  Kerstin,  Leif,  

Olle,  Tore och  Ulla  

 

Nästa Medlemsblad planerar vi att skicka ut  

30/5 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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