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Medlemsblad No 1  2020 

 

Hejsan alla 268 Radioveteraner. 

 

Vi har ju ”redan” kört igång året med ett besök i 

Riksdagshuset, och nu har Olle även fixat ett 

andra besök till Stigberget den 12-e mars 

13.00. (den första visningen blev snabbt 

fullbokad).Alla detaljer (utom det nya datumet) 

hittar ni lätt i Medlemsblad nr 4 2019, som ju 

ligger enkelt tillgänglig på vår hemsida. 

Sedan kör vi igång året med nya färska 

aktiviteter, varav nedanstående förstås är den i 

särklass mest populära: 

Årsmöte med middag torsdag den 2 april 

klockan 16.00 

Årsmötet äger rum på Restaurang Glaze, som 

ligger i markplan i Kista Science Tower, 

Färögatan 33, Kista. 

Vi startar årsmötet med ett glas mousserande vin, 

därefter följer vårt snabba officiella möte med 

sedvanlig agenda. Vi kommer att maila ut 

årsmötesdokumenten i förväg till dem som 

anmält sig. Efter årsmötet serveras som vanligt 

en måltid som klubben bjuder på. Öl/vin till 

maten betalas av var och en. Betalning sker med 

kort (restaurangen tar inte emot kontanter). 

Anmälan till årsmötet senast torsdag den 19 mars 

till margareta.ahlqvist@telia.com (helst) eller per 

SMS till 070-375 2675. 

Vid anmälan vänligen ange eventuell allergi, 

överkänslighet eller annat önskemål om mat. 

Eftersom det uppstått missförstånd vid anmälan 

till tidigare höst-och årsfester, observera att alla 

får en bekräftelse på anmälan inom några dagar. 

Om du INTE fått någon bekräftelse inom en 

vecka efter anmälan, var vänlig hör av dig till 

Margareta. Om du inte fått någon bekräftelse, 

kan vi tyvärr inte garantera att du får någon mat i 

samband med årsmötet. Vi vill också informera 

om att RVK får betala för det antal gäster vi 

meddelat ska komma, vilket görs veckan innan 

årsmötet. 

 

Förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 

senast den 19 mars. Valberedningen (Börje 

Blomroos 08-369723 och Conny Dahlfors 070-

8655170) ser alltid gärna förslag till nya krafter i 

styrelsen. Totalt 5 styrelsemedlemmar skall 

omväljas eller ersättas. 

 

 

 

Hallå alla Stockholmare, välkomna till 

Anders Hanser’s Stockholm på biograf Grand            

(Sveavägen 45) onsdagen den 15 april 11.00 

Nu har vi fått Anders att göra ett program med 

tre olika Stockholmsfilmer, nämligen 

Stolta stad (ny film om Stockholm på 1700-

talet) 

Från Klara till City (från 50- och 60-talet) 

Östermalm (på 60-talet, med kommentarer 

1999 av fotografen Lennart af Petersen) 

Vi har däremot misslyckats med att arrangera 

detta tillsammans med Ericsson Seniorer, så 

därför kommer Anders att tillåta även andra 

personer eller grupper att närvara. 

Familjemedlemmar och vänner är mycket välkom-

na, kostnaden för föreställningen är 125 kronor för 

medlem och 175 kronor för icke medlem. 
 

         Anmälan i första hand per mail till Leif,  

lassonleif@gmail.com eller med SMS till     

070 5440397 samt betalning till vårt plusgiro 

602 6019-7 senast  måndagen 6 april. 
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Studiebesök Slussen onsdagen den 6:e maj 

2020 kl 15 (blir vi fler än 20 personer finns 

platser torsdagen den 7:e maj kl 15) 

Adress: Södermalmstorg 4, 

Utställningslokalen 

Slussen är efter över 80 år utsliten och behöver 

rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt 

ska området anpassas för att möta behoven hos 

dagens och morgondagens stockholmare. 

I månadsskiftet februari-mars kommer tex 

Huvudbron, den så kallade Guldbron till 

Stockholm och läggs på plats. Det och mycket 

mer är på gång, utgrävningar, ny sluss, nya 

kommunikationsleder. 
 

Kom med på ett studiebesök för att lyssna på 
Anna-Karin Hughes Cambry som kommer att 
berätta mer. Mötet tar ca en och en halv timme. 

Vi ses på Södermalmstorg 4 kl 14.45. 

Visningen är gratis och medföljare accepteras i 

mån av plats. 

Anmälan önskas snarast – dock  senast den 28 

april 2020 
Anmälan gäller den 6:e maj, Informera mig 

om ni kan även de 7:e maj! 

Till: Elisabeth 

Mail: elisabeth.ernowpatay@gmail.com 

SMS: 0707889508 

 

 

 

 

 

Vårutflykt till Rosendals Slott tisdag den 2 

juni med visning kl. 12.30 och 14.00 

Rosendals Slott var ett lustslott dit medlemmar 

av kungafamiljen under 1800-talet åkte när de 

vill komma bort från det formella hovlivet i stan. 

Till stor del står slottet än i dag som det gjorde 

under Karl Johans tid, vilket gör Rosendal till ett 

unikt dokument över den svenska empirstilen, 

även kallad Karl Johan-stil. Till slottet hör också 

en mycket fin park som är väl värd att besöka 

före eller efter guidningen. Det finns också 

möjlighet att äta lunch eller ta en fika på 

Rosendals Trädgårdskafé. 

Vi har bokat två 45 minuters guidade visningar 

av slottet med maximalt 20 deltagare vardera. 

Varje besökare betalar inträde med 100 kronor 

till RVK, medan klubben står för den guidade 

visningen. 

Adressen är Rosendalsvägen 49. Lämpligen tar 

man spårvagnen (7:an) eller buss till 

Djurgårdsbron och en promenad på cirka 1 km 

till slottet. Det finns sedan september 2019 även 

ny bro, Folke Bernadottes bro, från Norra 

Djurgården. Då blir det en promenad från 

Källhagen (buss 69) på cirka 500 m till slottet. 

Anmälan senast tisdag den 26 maj 

till pieter.visser.sth@gmail.com (eller SMS till 

076 044 92 44). Ange vilken tidpunkt som 

passar dig bäst. Betalning efter bekräftelse 

om deltagande till plusgiro 602 6019-7 

 

Kista 2020-02-12 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif  

Margareta, Pieter, Olle och Sören. 

 
Nästa Medlemsblad beräknas komma ut i 

mitten av maj  
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