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Hejsan alla Radioveteraner. 

 

 
 

Här ser ni en bild från vår 30-årsfest, med Per 

Åkerberg och 3 av våra 4 hedersmedlemmar 

(Bertil Forsberg, Erland Forsen och Botvid 

Floser) . Jag kan lova att det pratades minnen från 

den gamla goda tiden…. 

Vår fest (som ju för första gången tilldrog sig på 

GöranTerrassen) hade samlat 107 glada med-

lemmar som avnjöt varandras sällskap, en härlig 

Italiensk buffe, lite sprattelvatten samt ett stort 

gratislotteri. Stämningen var på topp. 

 

Vid det relativt snabbt avklarade årsmötet som 

föregick festen omvaldes nästan hela styrelsen. 

Undantaget var Bo Björnspjut, som efter många 

år som kassör och researrangör nu valt att lägga 

om kurs och gå ur styrelsen. Bo avtackades och 

utsågs för sina långvariga och mycket goda 

insatser i styrelsen  till Hedersmedlem. 

 

Till ny styrelseledamot (som dessutom övertar 

kassörsjobbet) utsågs Helene Klang Toivonen, 

som här berättar lite om sig själv: 

 

Jag började 1969 på Alströmergatan 14 på 

Svenska Radio AB. Gick i avtalspension  

31 juli 2011, efter halvårsbokslutet. 

Har jobbat till största delen med ekonomi med 

Försvarets rambeställningar men även med 

rapportering, löner, assets, lagerredovisning samt 

leverantörs- och kundreskontra. Har även jobbat 

som teknikadministratör samt haft lite sekreterar-

arbete.  

Jag gillar siffror och avstämningar. På lediga 

stunder läser jag böcker för att uppehålla mina  

 

 

 

språkkunskaper och jag gillar långpromenader 

mm. Jag är mycket förtjust i katter. 

 

Nu över till våra aktiviteter direkt efter den 

förhoppningsvis långa och sköna sommaren: 

 

Studiebesök Friends Arena onsdag 28/8 12.00 

Vi får en guidad visning som för oss bakom 

kulisserna i denna imponerande arena. Förutom 

att studera själva arenan får vi titta in i loger, 

omklädningsrum och TV-studio.  

Rundturen tar c:a 45 minuter, och startar från 

huvudentrén (Entré A). Max 20 personer får plats 

i visningsgruppen, och visningen är gratis för 

medlemmar. När det inte pågår stora konserter 

eller liknade finns det gott om parkering. 
 

http://friendsarena.se/ 
 

Till skillnad mot FRA-besöket kan vi här boka 

ytterligare ett besök om intresset blir stort. 

 

Anmälan senast 19 aug till Leif Lasson per mail 

leif.lasson@glocalnet.net  eller 070-5440397 

 

 

Besök Katarina Brandstation tisdag 24/9 13.00 

(adress: Tjärhovsgatan 7-9 på Söder). 

Brandstationen öppnar sina portar och sitt fina 

museum för alla som är intresserade av brandkå-

rens arbete och utrustning i dag och förr i tiden. 

Kaffe och bullar serveras. 

Visningen beräknas ta drygt en timme, och max 

20 deltagare (per visning) är välkomna. Vid stort 

intresse kan vi tänkas arrangera två visningar. 

Visningen är gratis för medlemmar. Om det finns 
plats för ickemedlemmar betalar de 50 kronor till 

Olle vid entrén. 

Anmälan till Olle Hellström fram till den 3:e 

september på mail  olov.hellstrom@telia.com, 

eller tfn 0858012546, eller till Leif Lasson fram 

till den 17:e september (senast) på mail 

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

  

mailto:leif.lasson@glocalnet.net
mailto:olov.hellstrom@telia.com
mailto:leif.lasson@glocalnet.net


 

 

Visning av Baltic Queen måndag 7/10 12.00 

Vi får en guidad visning av Tallinks fartyg Baltic 

Queen i Värtahamnen.  Fartyget är ett av Tallinks 

senaste, byggt år 2009. Kaffe och smörgås 

serveras ombord. Antal platser är maximerat till 

50. Anhöriga är hjärtligt välkomna. Ingen kostnad 

utgår för visningen. 

Parkering finns i närheten. 

  
http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/baltic-queen 

Tunnelbana - Åk röd linje mot Ropsten, kliv av 

vid Gärdets station. Ca 500 m gångavstånd ner till 

terminalen, följ skyltarna mot Värtahamnen.  

Buss nr 76 går till Värtahamnen, kliv av vid 

stationen Färjeterminalen. Du kan även åka blå 

buss nr 1 från Centralstation till Gärdet. Ca 500 m 

gångavstånd ner till terminalen, följ skyltarna mot 

Värtahamnen. 

Anmälan senast den 18 september till Ulla 

Knutsson. OBS! Födelsenummer (personnummer 

utan de sista 4 siffrorna) måste uppges. 

90knutsson@telia.com eller 070-378 88 29 

 

 

Hösten kommer förstås även att innehålla den 

traditionella Ericssondagen på Gröna Lund, och i 

år kommer den att gå av stapeln lördagen 28 

september. Vi återkommer med mer information 

om detta evenemang när vi kommer lite närmare i 

tiden. 

 

 

Mot slutet av oktober har vi sedan tänkt oss den 

traditionella höstträffen, och dagsnoteringen är att 

den kommer att gå av stapeln i samma lokal som 

vi invigde för årsmötet, dvs GöranTerrassen. 

Vi ser mycket gärna synpunkter och förslag från 

medlemmarna beträffande både platsen för mötet 

och eventuell underhållning under detsamma… 

Maila eller ring till någon i styrelsen (eller 

använd nedanstående mailadress). 

 

 

 

 

 

 
 

Avslutningsvis kommer här en liten solskens-

historia som startade under 30-årsfesten (eller 

egentligen för 50 år sedan….) 

     
1963 samlades nämligen ett tappert gäng från 

SRA (avdelning Uh – teknikutveckling  länkar) 

för att ta en gruppbild nere vid Karlbergskanalen 

     
2013 (50 år senare) samlades samma gäng för att 

avnjuta en god lunch och minnas ”forntiden”. En 

person hade försvunnit på vägen, men de övriga 

är alltså (från vänster): Leif Lasson, Bo Bergström, 

Åke Hansell, Per Åkerberg och Rolf Wedberg 

 

 

 

Till sist tillönskar vi samtliga medlemmar en 

riktigt skön och avkopplande sommar, låtsas helt 

enkelt att ni har semester!! 

 

Kista 2013-05-30  

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

Olle,  Tore och  Ulla  

 

Nästa Medlemsblad planerar vi att skicka ut  30/8 

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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