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Hej alla Radioveteraner. 

 

 
Vi har just avnjutit vårens härligaste RVK-möte, 

dvs årsmötet med efterföljande middag. 

Exakt 100 glada medlemmar samlades för att 

ganska snabbt klara av den formella delen och 

sedan till 100%  njuta av den gamla Rifa-

restaurangens oerhört smakliga buffe´. 

 

Från mötet kan rapporteras att en liten justering 

gjordes av stadgarna, såtillvida att mandatperioden 

för styrelsemedlemmarna ökades från ett till två 

år. 

Årsavgiften beslutades ligga kvar på nuvarande 

nivå, dvs 150 kronor per år. 

 

Samtliga tidigare styrelsemedlemmar omvaldes av 

mötet, och dessutom invaldes en ny suppleant, 

nämligen Pieter Visser. Pieter berättar följande om 

sig själv: 

 

Jag är en något annorlunda Radioveteran som 

under 26 år på Ericsson med dotterbolag faktiskt 

aldrig jobbat med mobiltelefonsystem. Mina 

erfarenheter från Ericsson är mest produkt-

ledning, försäljning och säljsupport, främst för 

mobildata (Mobitex), dataapplikationer (LBS 

och MIEP), mobiltelefoner (GSM Pro) och 

”computer peripherals” (5 år på gamla Facit). 

Det har varit många produkter och bolag, allt 

från LME, Facit och ERA till ECS och EIP, 

men också CSNA och BMUM på EAB. 

 

Under drygt 25 år har jag även varit CF kontakt 

och satt bl. a. med i förhandlings delegationen 

vid neddragningarna i början av 2000 talet och 

2009. Jag har fortfarande ett bra kontaktnät 

inom EAB. 

 

Sen 2009 är jag en ganska ung avgångs-

pensionär men kommer i år att bli en ”riktig 

pensionär” och ser fram mot nya utmaningar 

inom Radioveteranerna. Vi ses därute på nya 

äventyr. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har vi 3 RVK-aktiviteter kvar innan 

sommaren, men den första (Tekniska Museet 

14/4) är fullbokad, så följande två finns att välja: 
 

KLUBBEN BJUDER PÅ VÅRKRYSSNING 
 

Tisdagen 19 maj lägger M/S Vindhem ut klockan 

13.30 från sin plats nedanför Kungliga Slottet 
(Skeppsbron 101 vid Slottstrappan) för en 2 timmars 

lång sightseeingtur med guide. 
 

Denna tur är helt reserverad för medlemmarna i 

Radiobolagets Veteranklubb med gäster, och under 

färden serveras en måltid med två olika matalterna-

tiv, nämligen 

 Räkor, bröd, smör och aioli 

 Ceasarsallad med kyckling 

Diverse måltidsdrycker finns förstås att avnjuta till 

maten, och följande gäller: 

Klubben bjuder medlemmarna på färden inklusive 

mat (värde 249 kr), medan gästerna får betala  

denna kostnad ombord. Måltidsdryckerna betalar  

var och en separat ombord på båten. 

 

Anmälan, med uppgift om val av räkor eller kyck- 

ling samt ev glutenfritt till Agneta Öholm  senast  

30 april per mail  agneta.oholm@swipnet.se (helst) 

eller telefon 08-7612440. 

OBS: Samling sker vid båten klockan 12.45 för 

avprickning och utdelning av måltidskuponger. 
 

 

Torsdagen den 11 juni klockan 13.00. Besök 

hos Svea Hovrätt i Wrangelska Palatset på 

Riddarholmen 

För er som vill veta mer om hur en hovrätt 

fungerade förr i tiden (från 1600-talet) och vad 

dess uppgift är idag är detta ett mycket 

intressant besök. Kanske skulle det också kittla 

lite att få sitta på den åklagades bänk? 
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Hovrätten är inhyst i det Wrangelska palatset. 

Det har sitt ursprung från 1530-talet och åren 

1697 -1754 var palatset residens för kungahuset. 

Även byggnadens historia får vi ta del av. 

Visningen  beräknas ta 1 till 1,5 tim. Max 30 

personer kan deltaga, först till kvarn…….. 

Visningen är gratis för alla deltagare.    

Vi samlas utanför Wrangelska Palatset på 

Birger Jarls torg på Riddarholmen.  

Om intresse finns kan vi ta en fika efter 

visningen. 

Anmälan senast den 4 juni till Olle 

Hellström. I första hand på mail 

olov.hellstrom@telia.com  eller tfn 0858012546 

(tala in ett meddelande) 

 

Besök med visning och öl-provning på 

Nynäshamns Ångbryggeri onsdagen den  

26 augusti  klockan 11.00 

Adressen är:  

Lövlundsvägen 4, 149 30 Nynäshamn 

Vi få höra historien om hur bryggeriet kom till 

och vad som hänt på vägen från entusiastiska 

hembryggare till drivna hantverksbryggare. Vi 

får lukta på humle och smaka på malt och se hur 

de brygger öl – från maltkross till flaskfyllning. 

I jäs- och lagringsrummet ser vi hur man lagrar 

ölen i väntan på tappning på flaska eller fat. 

I den fina visningspuben får vi också smaka på 

flera av bryggeriets olika ölsorter beroende på 

säsong – allt från härliga ”Bedarö Bitter” och 

traditionella ”Landsort Lager”, till den 

sammetslena ”Sotholmen Stout” och 

humlearomatiska ”Ålö Ale”. Har vi riktig tur 

kan det också finnas specialbrygder som endast 

finns i begränsad upplaga. 

 

 

 

Samling vid bryggeriet som ligger 500m från 

Nynäshamns pendeltågsstation. 

Besöket tar ca 2,5 timme och vi kan vara max 

40 personer.  

Kostnad 100:-/ medlem att inbetalas på plusgiro 

602 60 19-7 före 1 augusti 

Kom ihåg att ange namn och evenemang på 

inbetalningen.  

(Ordinarie pris är 245:- som klubben betalar)  

 

Anmälan senast 1 augusti till Bo Berglund    
per mail till  bo.ja.berglundx@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kista 2015-04-07 

Agneta,  Bosse,  Hans,  Helene,  Kerstin,  

Leif,  Pieter, Olle,  Tore och Ulla  
 

Nästa Medlemsblad kommer efter 

sommaruppehållet  
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