
Radiobolagets Veteranklubb (RVK)
Medlemsblad No 3  2017

 Välkomna åter efter en skön sommar

Även om vi ”råkar” ha 52 veckors semester så 
kan det inte hjälpas att sommartiden i Sverige är 
en av de skönaste delarna av sagda semester. 
Och sedan är det ju inte så tokigt att se hur våra 
opensionerade vänner sätter igång med sina 
arbeten medan vi fortsätter vår semester, eller???

Innan vi berättar om höstens aktiviteter vill vi 
berätta om en liten nyhet på hemsidan.
Under ”aktiviteter” har vi lagt till en flik som 
heter genomförda aktiviteter. Där hittar ni en 
lista över samtliga aktiviteter (utom årsmöten 
och höstfester) som har arrangerats av RVK’s 
styrelser sedan 2006. Vi funderar även på att där 
lägga små presentationer av nyligen genomförda 
aktiviteter (se Linköpingsturen som exempel).
Vi vill ytterst gärna höra våra medlemmars 
synpunkter på detta – hör av er till vem som 
helst i styrelsen.

Men nu över till höstens program:
                           

Besök Ericsson Studio (Grönlandsgången 6) 
tisdag den 10 oktober kl 13.00 

                             

Nu har vi återigen möjligheten att besöka 
Ericsson Studio för att se vad Ericsson kommer 
att erbjuda marknaden i framtiden. Konkurrensen
inom telekom har ju hårdnat väsentligt, så hur 
skall Ericsson manövrera för att stå sig i det allt 
tuffare klimatet. Vi blir guidade i ca 1 timme så 
det är viktigt att vara på plats i tid. Ericsson 
bjuder oss på en ”eftersnacksfika” direkt efter 
visningen. Max 30 personer (medlemmar) kan vi
vara. 
Anmälan senast 1 oktober till Bo Berglund 
på bo.ja.berglund@gmail.com 
Kan du inte skicka mail går det bra att skicka
SMS till 076 103 99 00 

 

Vår vanliga höstfest kommer denna gång att 
äga rum i delvis ovana lokaler, nämligen på
ELECTRUM, Kistagången 16 i Kista.

              

Tidpunkten är onsdagen 25 oktober 16.00

ELECTRUM ligger tvärs över gatan från vårt 
”vanliga ställe” MICROHOF (som ju tyvärr har 
tvingats stänga) – och våra medlemmar med gott 
minne  kommer säkert ihåg att vi hade väldigt 
många års- och höstmöten på ELECTRUM, fram
till år 2012 då man långtidsstängde för komplett
ombyggnad,
Vi håller oss alltså kvar i Kista, och hoppas att 
detta lokalbyte skall ge positiva minnesbilder till 
många medlemmar.
Klubben bjuder som vanligt på både mat och 
dryck, nämligen en lyxlandgång med öl eller vin.
Anmälan senast 11 oktober till Ulla Knutsson
90knutsson@telia.com (helst) eller per SMS 
till 070 3788829.

Visning av Aula Medica onsdagen den 1:a 
november kl 15:15. 
Plats: Nobels väg 6 i Solna. 

Som allmänt bekant pågår en mycket omfattande
utbyggnad av Karolinska. En av de mera 
spektakulära byggnaderna är Aula Medica med 
sin triangulära form, sina inåt lutande väggar och
sin av små mångfärgade glastrianglar uppbyggda
ytterfasad. Vi får en mycket intressant 
rundvandring i och information om denna 
byggnads tillblivelse och användning där de 
årliga nobelföreläsningarna och större 
vetenskapliga symposier numera hör till 



vardagen. Byggnaden visas bara en dag på 
hösten och en på våren så passa på den 1/11.

För de som så önskar tar vi före visningen en 
fika tillsammans kl 14:30 i kaféet vid entrén.
Besöket är kostnadsfritt.

Anmälan till Aula Medica senast den 25 
oktober i första hand på mail        
olovh.ohm@gmail.com eller 
tfn 0858012546 (tala in ett meddelande)

Besök på Kungliga Operan torsdagen den 30 
november, kl. 13.00

Följ med på en visning av det fantastiska 
Operahuset mellan Kungsträdgården och Gustav 
Adolfs torg. Kungliga Operan är Sveriges 
nationalscen för opera, balett och dans. Det blir 
en guidning av både interiörer och arbetet bakom
kulisserna. Operan är ett hus i 13 våningar med 
över 1.000 rum som rymmer inte bara salong, 
foajé och restauranger, utan är också en 
arbetsplats för många av  de som planerar och 
förbereder varje operaföreställning.

Operahuset renoverades för nästa 30 år sen men 
ser fortfarande strålande ut både exteriört och 
interiört. Den pampiga ”Guldfoajén”, med 
takmålning av Carl Larsson, mäter 28 gånger 8 
meter där väggarna är klädda med guld och 
förgyllda speglar. Operahuset är ansedd som en 
av Stockholms främsta byggnader i nyklassisk 
stil.

Vi träffas torsdagen de 30 november kl. 13.00 
vid entrén på Gustav Adolfs torg 2. Det blir en 
guidad visning under cirka 1 timme. Enklast att 
ta sig till Operan är T-bana till Östermalms torg, 
uppgång Gallerian. Det är svårt att hitta P-platser
i närheten så kollektivtrafiken rekommenderas.

Max antal personer för guidningen är 30 
personer. Klubben står för kostnaden för 
medlemmarna, medföljande vänner och anhöriga
(i mån av plats) betalar 150 kronor. 

Anmälan till Operabesöket 
senast den 27/10 till Pieter Visser 
på mail pieter.visser.sth@gmail.com 
eller med SMS till 0760 44 92 44.

Kista 2017-08-29
Bosse, Elisabeth, Hans, Helene,  
Leif, Pieter, Olle, Sören och Ulla.
 
Nästa Medlemsblad beräknas komma ut 
under november månad 
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