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Hejsan alla 253 Radioveteraner. 

 

Då har vi äntligen (efter nästa 2, 5 års uppehåll) 

åter kunnat ha ett årsmöte i klubben.  

65 glada medlemmar träffades på Glaze och 

avnjöt en härlig 3-rätters måltid med vin eller öl. 

Själva den formella delen av mötet klarades som 

vanligt av på minimal tid, och hela styrelsen fick 

både ansvarsfrihet och äran att bli omvald. 

 

En lite ovanlig fråga ställdes på mötet, nämligen 

hur länge klubben kan ”överleva” med den kon-

tinuerliga minskningen av medlemsantal varje år. 

Något exakt svar på denna fråga finns förstås 

inte, men styrelsen räknar med minst 6-8 års 

fortsatt verksamhet i oförändrad klubb, och att 

den logiska fortsättningen därefter blir ett 

samgående med Ericsson Seniorer. 

 

Då övergår vi till kommande aktiviteter: 

 

 

 
 

Studiebesök Slussen torsdagen den 18:e 

november 2021, första gruppen kl 09.30 och 

andra gruppen kl 11.00 (max 15 personer per 

grupp) 

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. 

 

 

 

Mycket 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 för grupp 1 kl 09.15 

och för grupp 2 kl 10.45. 

Visningen är gratis och medföljare accepteras i 

mån av plats. 

Anmälan senast den 10 november 2021 

Anmäl vilken grupp ni kan deltaga i till 

Elisabeth elisabeth.ernowpatay@gmail.com 

SMS: 0707889508 

 

 

 

 

 
 

Julbord på Ulla Winbladh, 

Rosendalsvägen 8, 

Onsdagen den 1 december klockan 

11.30 
Nu får vi äta ett julbord tillsammans igen och det 

blir i år på Ulla Winbladh. 
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Priset är 555 kr. 

Det blir som vanligt en subvention på 200 kr,  

som du som är medlem får i handen av Helene. 

 

Drycker - förutom välkomstglögg - ingår ej.  

Då restaurangen gärna vill veta på förhand 

vad vi vill dricka, var god ange detta i 

anmälan.  

Restaurangen har olika juldryckspaket (se deras 

hemsida), men naturligtvis går det också att 

beställa enstaka julöl/julsnaps.  

Ange även om du vill ha kaffe/te efter maten. 

 

Max 50 personer. 

Anmälan senast den 21 november till 

Margareta och helst via mail. 

Mail: margareta.ahlqvist@telia.com 

SMS: 0703 75 26 75 

OBS: Betalningen av 555 kr skall vara RVK 

tillhanda senast  

den 24 november på PG: 6026019-7, skriv ert 

namn i meddelandefältet. 

 

 

 

 
 

Ericsson Studio (Grönlandsgången 8) 

fredag den 18 februari kl 14.00  

 
Återigen har det gått drygt 2 år sen vi besökte 

Ericsson Studio och fick en uppdatering av vad 

Ericsson då hade att erbjuda marknaden.  

Det har ju hänt en hel del under tiden. 5G har 

redan börjat användas, först ut är tätorter och de 

stora vägarna. Men hur mycket märker vi av den 

nya teknologin i vardagen. Har den redan 

påverkat oss utan att vi tänker på det, detta och 

mycket annat hoppas vi kunna få ytterligare 

inblick i. 

 

 

 

Ericsson som företag har, i likhet med 

befolkningen i världen, inte heller gått obemärkt 

igenom pandemin. Anställda på företaget har 

arbetat hemifrån i en omfattning många inte 

trodde var möjligt. Hur blir det nu med 

återgången, vad blir det nya normala? 

Det är kanske något vi får fråga om på plats.  

Guidningen startar kl 14.00 och det tar ca 1 

timme så det är viktigt att vara på plats i tid.  

Max 20 personer (medlemmar) kan vi vara.  

 

 

Anmälan senast 7 februari till Bo Berglund på 

bo.ja.berglund@gmail.com  

Kan du inte skicka mail går det bra att skicka  

SMS till +46 76 103 99 00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser verkligen fram mot att få träffas igen 

 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif  

Margareta, Pieter, Olle och Sören. 

 
Nästa medlemsblad planeras till febr 2022 
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