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Hej alla Radioveteraner. 

 
Nytt år igen – går dom snabbare och snabbare 

eller är det bara som man inbillar sig? 

 

Vi fortsätter dock oförtrutet att komma med 

förslag till aktiviteter som passar, och hoppas att 

även 2015 skall innehålla sådant som många 

medlemmar uppskattar. 

 

Först kommer en liten rapport om vår strävan att 

hylla vår bortgångne grundare Åke Lundqvist. Vi 

gick ju under oktober månad in med ett önskemål 

till Stockholms stad om att döpa om den lilla 

parken utanför ”gamla Ericsson Radio” i Kista till 

Åke Lundqvists Park. 

Vi fick tyvärr avslag, med följande 2 förklaringar: 

1) Parken har hetat Grönlandsparken sedan 

1975 och namnet är alltså starkt 

hävdvunnet. 

2) Om en plats skall döpas om efter en person 

bör man vänta minst 3-5 år efter personens 

död. 

Det torde alltså vara mycket svårt att genomföra 

detta namnbyte, vi får väl fundera vidare. 
 

 

Besök hos Post- och telestyrelsen onsdagen 

den 4 februari kl. 13-15 

  

Följ med på ett unikt besök hos Post- och 

telestyrelsen www.pts.se  

  

Vi får en genomgång av PTS uppdrag och de 

viktigaste frågorna 2015 och de för alla hög-

aktuella frågorna kring integritet, mobiltäckning 

och radiotillsyn samt säkerhet. 

Men även konsumentfrågor och it för personer 

med funktionsnedsättningar och nummer- och 

adressfrågor. 

  

Vi samlas i PTS reception Valhallavägen 117, 

senast 12.40 föranmälan och inskrivning. 

PTS vill ha en deltagarlista i förväg. 

  

Anmälan senast 1 februari till Kerstin 

Ljungblom  kerstin.ljungblom@telia.com  

(helst) eller 0762-389715. 

 

Studiebesök i Stockholms Stadsarkiv  

tisdagen den 24 februari 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. NÅGRA PLATSER KVAR! 
 

Anmälan senast 9 februari till Bo Berglund  

bo.ja.berglundx@telia.com  (helst) eller  

076-103 99 00 
 

www.ssa.stockholm.se/   

 

 
Anders Hansers biograf tisdagen 10 mars 

13.00. Fortfarande Kommendörsgatan 28. 

Storsatsningen ”Gudomliga Indien”. 
 

Många av er har säkert hört att Anders Hanser 

riskerar att behöva stänga ner sin biografverk-

samhet till våren, på grund av en 50%-ig hyres-

höjning. Han jobbar febrilt på en lösning, och vi 

håller förstås tummarna för att han skall lyckas. 

Gudomliga Indien är den sista delen i hans 

Asien-trilogi, där vi tidigare har avnjutit Röd sol 

över Kina och Sven Hedin & Sidenvägen. 
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Visningen kostar 100kr för medlemmar, 160 för 

gäster (betalas på plats). I priset ingår även ett 

glas vin eller alkoholfri dryck. 

Minantal 30 och maxantal 40 personer. 

Först till kvarn gäller. Anmälan senast 3 mars  

per mail till leif.lasson@glocalnet.net (eller till 

tfn 070-5440397). 
 

www.hanser.se  

 

 

Årsmöte med middag onsdag 25 mars med 

start 16.00 på restaurang Micro Hof, 

Isafjordsgatan 16. 

  

Vi startar som vanligt årsmötet enligt nedan: 

  

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.  Motioner 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9.  Val av styrelse 

10. Val av revisorer 

11. Val av valberedning 

12. Fastställande av medlemsavgift 

13. Övriga frågor 

14. Mötet avslutas 
 

Och därefter serveras det diverse välsmakande  

maträtter och drycker. 

  

Anmälan senast 9 mars till Ulla Knutsson 

90knutsson@telia.com  (eller telefon 070-

3788829). Årsmötet är avgiftsfritt för våra 

medlemmar, men om Du efter anmälan får 

förhinder måste vi insistera på att du berättar 

detta för Ulla (eller annan styrelsemedlem) så 

att vi i möjligaste mån undviker onödiga 

kostnader för klubben. 

  

Förslag till årsmötet skall vara styrelsen 

tillhanda senast 10 mars. Valberedningen 

(Börje Blomroos 08-369723 och Conny 

Dahlfors 070-8655170) ser alltid gärna förslag 

på nya styrelsemedlemmar. 

Besök på Tekniska museet tisdagen den 14 

april 13.00   
                                                                                                

Vi samlas i Museets huvudentré vid museivägen 

7 Gärdet. 

Vi börjar guidningen med en utställning som 

heter Digital Revolution och som handlar om 

utvecklingen av radio, tv och telefon från vår 

ungdoms tid till dagens digitala prylar.             

Det är otroligt hur fort tekniken har gått och 

man undrar hur framtiden kommer att se ut men 

spännande är det. 

Visningen tar ca 1 timme och vi får hörlurar så 

att alla kan höra guiden. 
 

Sedan fortsätter vi med att besöka originalet av 

LM Ericssons minnesrum där får vi se 

telefonerande änglar i taket och telefoner i 

stolsryggar och på gardiner. Överallt telefoner i 

det magnifika rum som Lars Magnus Ericsson 

1903 lät bygga för sammanträden och represen-

tation. 

Denna visning tar ca 30 minuter. Vi kommer att 

delas in i två grupper så att en grupp går på 

visning medan resten kan ta en fika paus eller 
besöka andra delar av museet och sedan skiftar 

vi.  

Max 30 deltagare. Först till kvarn… 

Klubben subventionerar de två visningarna. 

Resväg. Buss 69 från Sergels torg till 

Museiparken.            

Anmälan senast den 31 mars till Hans Öhlund.                               

hans.ohlund@comhem.se   (eller tlnr  070-

5162635) 

 
www.tekniskamuseet.se  

 

www.ericssonhistory.com/ericsson/panorama/  

 

 

Kista 2015-01-21 

Agneta,  Bosse,  Hans,  Helene,  Kerstin,  

Leif,  Olle,  Tore och Ulla  
 

Nästa Medlemsblad planerar vi att skicka ut  

8 april 2015. 
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