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Hejsan alla 258 Radioveteraner. 

 

 

Nu har det ju börjat komma ljus både uppifrån 

och från slutet av tunneln. Somliga (om än få) 

medlemmar har rapporterat att dom fått sina 

vaccinsprutor och även om farten inte är särskilt 

imponerande så dröjer det säkert inte alltför 

länge tills alla vi ”gamlingar” är vaccinerade. 

 
Tyvärr gäller ju fortfarande regeln om max 8 

personer i samma sällskap, så vi kan fortfarande 

inte arrangera några möten i närtid, men vi kan 

definitivt börja planera våra aktiviteter för tiden 

lite längre fram. 

 
Vi räknar med att kunna samla styrelsen (med 

färska sprutmärken) någon gång under April 

månad, och då skall vi gå igenom tänkbara 

aktiviteter. 

 
Viktigast av dessa är förstås ett mycket försenat 

årsmöte, men dessutom har vi ju vissa andra 

aktiviteter som vi tvingades stryka våren 2020, 

nämligen Slussenbesök, utflykt till Rosendals 

slott och filmförevisning hos Anders Hanser. 

 
Vi för redan diskussioner med Glaze (vår vanliga 

mötesrestaurant) om att arrangera ett ovanligt 

påkostat årsmöte, preliminärt i September.  

 
Förutom ovanstående visade sig ju promenader 

(2 st i Hagaparken) vara populära och ofarliga, 

så vi tittar nu på erbjudanden från en professio-

nell guide. Så fort regeln om max 8 personer tas 

bort skulle detta kunna vara en av de första 

aktiviteterna i år. Kika gärna på hans hemsida 

och kom med förslag om lämpliga val. 

 
www.frescatiutbildning.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill redan nu passa på att påminna om att årets 

medlemsavgift skall betalas snart, nämligen 

senast 31/3. Många har redan betalat, till de 

övriga kommer en liten separat påminnelse, för 

vi vet att sådana småutgifter är svåra att hålla 

reda på!! 

Plusgiro 602 6019-7 och 150:- är det som gäller. 

 

 

15/3:     Vi längtar efter att ses igen 
 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif  

Margareta, Pieter, Olle och Sören. 

 
Nästa Medlemsblad räknar vi med att kunna 

skicka ut under maj månad  

 
PS1. Ni har väl inte glömt att använda vår alldeles 

egna facebook-grupp för att läsa och skriva små 

meddelanden från/till våra medlemmar: 
 

facebook.com/groups/radioveteraner 

 

PS2. Kommer ni månne ihåg när en ”smartphone” 

såg ut så här?? Det var visst inte i går……….: 
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