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Hejsan alla Radioveteraner. 

 

Vi måste börja med att be om ursäkt för den 

mycket långa ”leveranstiden” per snigelpost 

för föregående Medlemsblad. Bladet som vi 

alltså lämnade för utskick 28/8 kom inte fram 

till många förrän 5/9 (och i vissa fall senare)!  

Detta är inte postens fel, utan har att göra med 

mycket invecklade rutiner inom Ericsson för 

massutskick – så vi rekommenderar än en 

gång de medlemmar som använder dator 

frekvent: 

Skicka snarast din mailadress till Leif Lasson 

leif.lasson@glocalnet.net – så kommer bladet 

garanterat snabbt fram via mail. 

 

Vi tror ändå att alla som ville komma med och 

titta på DC-3:an Daisy fick göra så, och fick 

som en extra bonus vara med och se/lyssna på 

en provstart av motorerna – en imponerande 

upplevelse. 
 

Presentationen av de nya krafterna i RVK’s  

styrelse i förra medlemsbladet resulterade i  att 

vi fick lite undringar om ”de äldre krafterna”. 

Vi följer därför upp med fler presentationer i 

detta och nästa Medlemsblad: 

 

Hans Öhlund (styrelseledamot sedan 2010) 

Han började med lärlingsutbildning till verk-

tygsmakare på Ermi AB ( Ericsson / Marconi ) 

i Ulvsunda 1961. Samtidigt som han arbetade 

som verktygsmakare läste han på kvällsskola                     

till maskiningenjör för att sedan börja på 

verktygskonstruktionskontoret.  Från kontoret                

började banan som arbetsledare på flera olika 

produktionsavsnitt.   

Sedan skedde  flytten till den nybyggda Kista 

fabriken 1975 som då hette SRA Communi-

cations, och där fortsatte jobbet som arbets-

ledare fram till utnämningen till verkstadschef 

över den mekaniska  tillverkningen.                             

Därefter flyttades mekaniken 1993 till 

Ericsson Telecom vid Telefonplan där han  

började som  produktionsledare på olika 

avdelningar.        

Efter några år så kom den populära 

outsourcingen så han flyttades från Ericsson 

1996 till Arkivator Stockholm som platschef. 

Slutade där 1997 och började på IPT 

Technologies som produktionschef fram till 

pensionen 2010 . 

Fritidsaktiviteter:   Bygga radiostyrda 

modeller, motion, huset och RVK.  

 

 

Nu övergår vi till resterande aktiviteter för året 

(och smygkikar in i början av nästa år). Vi vill 

även passa på och påminna om att alla våra 

aktiviteter  i första hand är tänkta för våra 

medlemmar, men att naturligtvis även ”icke 

medlemmar” är välkomna i mån av plats. 

Dessa betalar i så fall självkostnadspris för 

aktiviteten (kontant på plats). 

 

Besök på Stockholms Auktionsverk, 

Palermogatan 21-23, hiss 4 och 5. 

onsdagen den 7 November  kl  12-13 
 

Stockholms Auktionsverk etablerades 1674 

vilket gör det till världens idag äldsta aktiva 

auktionsföretag. Bland många kända kunder 

genom åren kan nämnas Karl XI, Gustav III,                   

Bellman och Strindberg bl.a.  

Auktionsverket har också filialer i Göteborg 

och Malmö/Köpenhamn. Det finns även en 

antikskola som utbildar ca 500 personer om 

året.                                                         

Besöket börjar med en guide som pratar om 

hur man börjar med inlämning av föremål, 

visning, auktion, och vad som händer efter  

auktionen. Sedan följer en visning av 

lokalerna. Från kl. 13 är det öppet för 

allmänheten att gå på visning till kommande 

auktion . Så ni som är intresserade att se på 

visningen kan vara med efter besöket eller om 

en kopp kaffe är mera att föredra så fins det ett 

litet kaffe på auktionsverket. 

Klubben står för besökskostnaden. 

Max 30 personer. 
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Hemsida: www.auktionsverket.se  
 

Anmälan till Hans Öhlund senast 31-a okt 

hans.ohlund@comhem.se   (070-5162635) 

 

Tisdagen 20/11 kl 13.00 Besök hos 

Frimurarorden i Baatska palatset, 

Blasieholmsgatan 6 
 

Passa på och ta del av en intressant inblick i 

Frimurarordens historia samt få information 

om ordens nuvarande verksamheter i Sverige 

och utomlands. Kanske kan vi också få en 

liten insyn i ordens ritualer. 

Vi får också en rundvandring i det vackra 

Baatska palatset med anor från 1600-talet. 
 

Visningen beräknas ta ca 1,5 tim. Vi samlas 

utanför palatsets huvudentré.  

Om intresse finns kan vi ta en fika efter 

visningen.  
 

Visningen är gratis för medlemmar. Icke 

medlemmar betalar 100 kr till Olle vid entrén. 

Max 30 personer kan deltaga 
 

Anmälan senast 6/11 till Olle Hellström.   
olov.hellstrom@telia.com (helst) eller tfn 

0858012546.  (Tala in ett meddelande). 
 

 

Eftersom förra årets julbord var en stor succe’ 

avnjuter vi även i år det traditionella julbordet 

på   
 

Blå Porten på Djurgårdsvägen 64 (vid 

Liljevalchs konsthall) torsdagen den 6/12 

klockan 12.00 
 

Glögg vid brasan i trädgården ingår 

 

Det subventionerade priset för medlemmar är 

300 sek, medföljande personer betalar 395 

sek. 
 

Anmälan och betalning senast 27/11 till  

bo.bjornspjut@telia.com, 08-7612047, med 

betalning till PG 602 60 19-7 

 

 

 

 

 

Sedan är det väl dags för egna jul- och nyårs-

pyssel ett tag, innan vi går igång igen med 

2013 års program 
 

 

Besök Operans verkstäder i Nacka, 

Kvarnholmsvägen 56,  onsdagen den 23 

januari 13.00. 
 

Visning av dekorbyggen i naturlig storlek från 

flera av Operans uppsättningar. Vidare visas 

scenografimodeller, som är tredimensionella 

skisser till teaterdekor och som scenograferna 

använder för att åskådliggöra sin vision av 

scenbilden. I verkstäderna finns också plats för 

repetitioner av föreställningar och ett stort 

kostymlager. 

Visningen betalas av klubben. Kostnad för 

icke medlemmar 100:-. 

De som önskar kan äta lunch i restaurangen 

som finns i huset. 

http://www.miloucatering.se/  

 

Buss 402 från Slussen till hållplats Gäddviken. 

Bilparkering finns. 

 

Anmälan senast 14 jan till Ulla Knutsson 

90knutsson@telia.com (070-3788829) 
Max 30 personer, så först till kvarn gäller. 

 

 

  

 

 

Kista 2012-10-17  

 

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

Olle, Tore och Ulla  

 

(Nästa Medlemsblad beräknas komma ut den 

5-e december) 
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