
 

 

Radiobolagets Veteranklubb (RVK) 
Medlemsblad No 4  2015 

 

 

  Hej alla (nuvarande och blivande) 

            Radioveteraner 

 

Vadan då denna inledning?? 

 

Jo – Ericsson har just skickat oss en lista över 

c:a 160 anställda (boende i Stor-Stockholmsre-

gionen) som under år 2015 har gått eller går i 

pension (ålders- respektive avgångs-). 

Tillsammans med detta blad får alla dessa ett 

erbjudande att komma med i vår trevliga klubb 

och utnyttja det faktum att dom nu får/fått tid att 

vara med på alla våra aktiviteter. 

Hjärtligt välkomna till RVK alla 160 alltså……. 

 

Och därmed börjar vi förstås berätta om våra 

planerade aktiviteter för ett antal månader 

framöver: 

 

Ni har väl inte glömt att: 

 

Den 28 oktober klockan 16.00 är det dags för 

Årets Härliga Höstfest på Microhof i Kista 
  

Välkomna till årets höstfest som återigen går av 

stapeln på den gamla RIFA-restaurangen 

Microhof i Kista.  

Vi bjuder på lyxlandgång med vin eller öl, samt 

kaffe och kaka. Som vanligt står klubben för 

kostnaden. 

  

Anmälan snarast till Ulla Knutsson (som har 

några få platser kvar) 90knutsson@telia.com 

(helst) eller 070-3788829. 

 
 
Besök Ericsson Studio (Grönlandsgången 6) 

torsdag den 19 november kl 13.00 

Missa inte möjligheten att besöka Ericsson 

Studio för att se vad Ericsson erbjuder idag och 

med en spännande inblick i vad framtiden kan 

innehålla i form av trådlös uppkoppling. 

Vi blir guidade i ca 1 timme så det är viktigt att 

vara på plats i tid. 

Max 30 personer kan vi vara. 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan senast 13 november  
till Bo Berglund på 

bo.ja.berglundx@telia.com 

Kan du inte skicka mail går det bra att skicka 

SMS till 076 103 99 00 

 

 

Julbord på Blå Porten måndag 7 december 

klockan 12.00 
Även i år har vi bokat vårt julbord på Blå Porten. 

Adressen är Djurgårdsvägen 64 - vid Liljevalchs 

konsthall.  

Vi startar med ett glas glögg och därefter ger vi 

oss på julbordet. 

Priset i år är 395 kr och glögg och kaffe ingår. 

Övriga drycker betalas separat. Liksom förra året 

blir det en subvention. I år blir det 200 kr, som Du  

som är medlem får av Helene eller Pieter efter 

betald nota. 

 

Anmälan senast 2 december till Pieter Visser på 

e-mail pieter.visser.sth@gmail.com Kan du inte 

skicka mail går det bra att ringa/skicka SMS till 

telefon 0760 44 92 44 

 

 
Studiebesök på Arlanda flygplats  

tisdagen 19 januari 2016  klockan 13.00 

 

Arlanda hanterar ju över 22 miljoner resenärer 

varje år, så där är det aldrig tyst och stilla. 

Vi har bokat in oss för en guidad visning enligt 

ovan, men innehållet i visningen bestäms i hög 

grad av våra egna önskemål. Det handlar förstås i 

första hand om vad som händer bakom kulisserna 

från incheckning till  take-off, men om vi vill se 

extra noga på något visst område (som vi av säker- 

hetsskäl får besöka) så kan guidningen koncentre-

ras åt det hållet. 

Från de som är intresserade av denna visning vill 

vi alltså ha synpunkter och önskemål på förhand. 

Tidsåtgång c:a 1,5 timmar, max 30 personer. 
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Vi träffas vid informationsdisken i ankomsthallen 

i terminal 5 en kvart före visningen. 

Smartaste (dvs billigaste) sättet att ta sig dit är 

med hjälp av pendeln till Märsta och sedan buss 

583 till Arlanda. 

 

Både synpunkter/önskemål och anmälningar skall 

ske till Leif Lasson (leif.lasson@glocalnet.net), de 

förstnämnda snarast och anmälningarna senast 

fredag den 8 januari. 

Klubben står för visningskostnaderna. 

 
Besök hos Knäckebrödsbagaren Julius hus  

tisdagen den 23 februari 2016 klockan 14:00  

 

Följ med på ett besök i ett högreståndshus från 

förrförra sekelskiftet. Huset ägdes av Julius 

Westerdal som började sin intressanta bana som 

fältbagare i finsk-ryska kriget 1877-1888. Med 

sina erfarenheter därifrån byggde han upp 

Öhmans spisbrödsfabrik som höll sådan kvalitet 

att han blev Kunglig Hovleverantör. Huset är 

mycket pietetsfullt restaurerat vilket resulterat i 

Stockholms läns hembygdsförenings 

Byggnadsvårdspris. Ett intressant levnadsöde 

och ett fantastiskt byggnadsminne. 

Adress: Bondegatan 21A, på Söder.  

Ingen kostnad för medlemmar. 150 sek per 

medföljande gäst (om det finns plats – max 20 

personer per grupp) 

 

Anmälan senast den 12 februari till Olle 

Hellström i första hand  på mail: 

olovh.ohm@gmail.com eller på tfn 08-

58012546. (spela in ett meddelande)  

 
Ett litet tips från vår kassör: 

 
Det går alldeles utmärkt att redan nu betala in 

medlemsavgiften för år 2016, så slipper ni tänka 

varje vecka på den detaljen!! 

Den ”formella” anmodan att betala kommer med 

nästa medlemsblad, och tidsgränsen för betalning 

blir 29/1 2016, men varför vänta?? 
 

PLUSGIROKONTO  602 60 19 – 7 
 

Avgift 150:- (vilket ger ytterligare 200:-  i ren 

subvention från Ericsson). 
 

OBS: Glöm inte skriva namnet på medlemmen  

 

 

Lite nostalgi: 

 

För 35 år sedan (i SRA-NYTT nr 1 1980) 

skrevs följande inledning på en artikel. Det är 

garanterat en viss skillnad mot vad vi kommer att 

få se i Ericsson Studio!! 

För den som vill veta mer ligger nu hela artikeln 

på vår hemsida (Startsida – Historik) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kista 2015-10-23 

Agneta,  Bosse,  Hans,  Helene,  Kerstin,  

Leif,  Pieter, Olle,  Tore och Ulla  
 

Nästa Medlemsblad beräknas komma ut 18 januari 
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