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Hejsan alla 234 Radioveteraner. 

 

 

”Upp som en sol, ner som en pannkaka”. 

 

Jag vet inte om det bara är vår generation som är 

bekant med detta uttryck, men just nu känns det 

som en bra definition på tillvaron. 
 

Vi hade ju kommit igång så bra förra året, med 

inte mindre än 7 aktiviteter, inklusive både 

årsmöte (om än försenat) och julbord. 
 

Vid årsmötet, med idel fullvaccinerade deltagare,  

kände vi nog alla att 2022 skulle bli ett år då vi 

kunde återgå till normala rutiner och aktiviteter. 
 

Och så kom då viruset Omikron farande, med 

helt otroligt höga smittotal och därmed införande 

av några av de tidigare restriktionerna. 
 

Vi följer naturligtvis alla regler som sätts upp av 

Folkhälsomyndigheten och Regeringen, och tar 

extra hänsyn till att vi alla tillhör en riskgrupp på 

grund av våra aktningsvärda åldrar…… 
 

Vi kommer därför att försöka genomföra ett 

antal aktiviteter som redan planerats, men tills 

annat sägs gäller: 
 

ENBART FULLVACCINERADE PERSONER 

(I VÅR PENSIONÄRSVÄRLD = 3 SPRUTOR) 

FÅR DELTAGA I RVK’S AKTIVITETER. 
 

Det är även möjligt att vaccinationsbevis kan 

behöva visas upp, men i så fall för att den 

mottagande enheten så kräver. 

 

Med detta sagt listar vi härmed upp de aktiviteter 

som vi planerat för första halvåret 2022: 

 

Studiebesök Slussen 20 och 24 januari 
 

Alla anmälningar genomförda, men nu 

tillkommer alltså kravet på full vaccinering 

med 3 sprutor. 

 

 

 
Besök Ericsson Studios   18 februari 
 

Alla anmälningar genomförda, men nu 

tillkommer alltså kravet på full vaccinering 

med 3 sprutor. 

 
 

       
 

Visning av Stockholms Stadshus 

torsdagen den 17 mars klockan 13.00 
 

Stockholms Stadshus är ju känt av alla som bor i 

Storstockholm med omnejd men det är också 

känt över i stort sett hela världen pga nobelfesten 

som alltid hålles här.  

Du har säkert sett denna imponerande byggnad 

många gånger utifrån men har du sett insidan 

med t.ex. Blå Hallen och Gyllene Salen?  

Har du haft möjlighet att gå uppför den stora 

marmortrappan ? Vad vet du om byggnadens 

historia ?  

Följ med på vårt besök i Stadshuset och berika 

dina kunskaper om detta berömda byggnadsverk. 

Familjemedlemmar och vänner är välkomna i 

mån av plats, samtliga alltså fullvaccinerade med 

3 sprutor.. 
 

Kostnad: 50 sek för medlemmar och 100 sek för 

medföljande. 

Anmälan i första hand per mail till Olle, 

olov.hellstrom@telia.com eller med SMS till 

070 5783967  

Betalning  sker efter bekräftad deltagarplats  

till vårt plusgiro 602 6019-7 senast Torsdagen 

den 10 mars. 
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Nu kommer vi till aktiviteter som är planerade, 

men på grund av det osäkra läget ännu inte är 

bokade och där vi alltså inte kan ta emot 

anmälningar förrän senare. 

 

 

 

Årsmöte med middag, preliminärt 

april  

 
Årsmötet räknar vi med att som vanligt arrangera 

på Restaurang Glaze - maximalt coronasäkert! 

 

 

 

Vandring på Söder, preliminärt maj 
      ”Vinets väg från kaj till krog” 

Följ med på en historisk tur bland vindragare, 

stimmiga krogar och kända gäster – och så 

Bellman, förstås. 

 
 

 

 

   

Besök Rosendals Slott, preliminärt juni 

Rosendals Slott var det lustslott dit medlemmar 

av kungafamiljen under 1800-talet åkte när de 

ville komma bort från det formella hovlivet i 

stan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många vänliga Veteranhälsningar från 
 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif, 

Lennart, Margareta, Pieter, Olle och 

Sören. 

 
Någon kanske upptäckte ett nytt namn i 

ovanstående hälsning, och det stämmer. 

Hans har av familjeskäl haft svårt att närvara  

vid våra möten, och kommer därför att utgå ur 

styrelsen vid nästa årsmöte. 

 

Som adjungerad styrelseledamot har därför  

Lennart Johansson (tidigare ledamot i Ericsson 

Seniorers styrelse) inträtt, och vi räknar med att 

han vid samma årsmöte kommer att väljas till 

ordinarie styrelseledamot. 

 
”Nästa medlemsblad planeras till ………….” 

 

Här brukar vi ju kunna fylla i åtminstone namnet 

på en månad eller till och med ett exakt datum. 

 

Som läget är nu vänder vi på rutinen och lovar att: 

 

SÅ FORT NÅGON FÖRÄNDRING FÖR VÅRA 

AKTIVITETER SKER HÖR VI AV OSS TILL 

ER, MED ETT NYTT MEDLEMSBLAD ELLER 

ETT MAIL MED INFORMATION. 

 

 

 

 

 

Alltså – vi hör av oss!!!   ///Styrelsen 


