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Hejsan alla 230 Radioveteraner. 

 

Läget har ju onekligen ljusnat en hel del sedan 

förra Medlemsbladet, även om Pandemin inte 

har försvunnit så har ju flertalet restriktioner 

gjort det. 

Vi vill dock understryka att tills vidare gäller  

vår regel om att enbart medlemmar som har tagit 

sina tre sprutor är välkomna  till våra aktiviteter, 

dock med undantag för rena utomhusaktiviteter. 

 

Vi har sedan länge haft en överenskommelse 

med Glaze om tid och plats för det första helt 

stadgemässiga årsmötet på två år, och nu kan vi 

alltså inbjuda till detta möte. 

I inbjudan ser ni att vi kör med samma utökade 

mat/dryckmeny som den som i höstas 

uppskattades mycket av deltagarna. 

 

Så över till vårens aktiviteter, och vi börjar med 

att berätta att Stadshuset nu accepterar ett utökat 

antal deltagare, så det går bra att LITE SNABBT 

anmäla sig till detta besök(se inbjudan i 

Medlemsblad 1): 

 

Visning av Stockholms Stadshus 

torsdagen den 17 mars klockan 13.00 
 

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  

 

 

 

Årsmöte med middag onsdag den 20 

april 2022 klockan 16.00-18:00 

 
Årsmötet äger rum på Restaurang Glaze, som 

ligger i markplan i Kista Science Tower, 

Färögatan 33, Kista. 

 

 

 

 

 

Efter ett glas mousserande vin serveras, i 

samband med årsmötet, en måltid med förrätt, 

huvudrätt, efterrätt och kaffe, inkl. ett glas vin 

alternativt öl, som klubben bjuder på. Baren är 

öppen för merförsäljning, betalning sker med 

kort (restaurangen tar inte emot kontanter). 

 

Vi kommer att maila ut årsmötesdokumenten i 

förväg till dem som anmält sig. 

 

Anmälan till årsmötet senast fredag den 8 april, 

helst per mail, till margareta.ahlqvist@telia.com 

eller per SMS till 070-375 2675. 

 

Vid anmälan vänligen ange eventuell allergi, 

överkänslighet eller annat önskemål om mat. 

 

Observera att alla får en bekräftelse på anmälan 

inom några dagar. Om du INTE fått någon 

bekräftelse inom en vecka efter anmälan, hör av 

dig till Margareta. Om du inte fått någon 

bekräftelse, kan vi tyvärr inte garantera att du får 

någon mat/dryck 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 6 april. Valberedningen 

(Börje Blomroos 08-369723 och Conny Dahlfors 

070-8655170) ser alltid gärna förslag till nya 

krafter i styrelsen. Totalt 9 styrelsemedlemmar 

skall omväljas eller ersättas. 

*********************** 
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Skeppsbron 1842 

 

Vandring på Söder 11/5 11.00-12.30 
 

” Vinets väg från kaj till krog ” 

 

Följ med på en historisk tur bland vindragare , 

stimmiga krogar och kända gäster - och så 

Bellman förstås. 

Vi följer vinets väg, från Skeppsbron där 

vinfaten lossades , vidare förbi vindragarnas 

lokal på Stora Hoparegränd, vi passerar och får 

höra om några klassiska 1700-tals krogar som 

Den Gyldene Freden, Pelikan och Kryp In samt 

några kända kroggäster. 

Vandringen  slutar på en av 1700-talets 

populäraste krogar - Stadshuskrogen i Södra 

Stadshuset(Stadsmuseets byggnad) 

- där Bellman var en av stamgästerna. 

Hela turen tar ca 1.5 tim och är ca 1.5 km. 

 

Kostnad: 50 kr för medlemmar och 100 kr för 

medföljande. 

Samling: 11/5 10.45 Skeppsbrokajen mitt för 

Skeppsbron 24  

Anmälan till Soren.ahlstedt@hotmail.com eller 

med SMS till 070 937 84 72, senast 25 april. 

Betalning sker efter bekräftad deltagarplats till 

vårt plusgiro 6026019-7 senast onsdagen 4/5. 

 
 

 

Besök Rosendals Slott 

Vårutflykt torsdag den 2 juni 2022 

Årets vårutflykt går till Rosendals Slott på 

Kungl. Djurgården.  

Rosendals Slott var det lustslott dit medlemmar 

av kungafamiljen under 1800-talet åkte när de 

ville 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.  

Vi har bokat två guidade visningar á 45 minuter 

av slottet med maximalt 20 deltagare. Första 

visning är 12.30 och andra visning blir 14.00. 

Ange vilken visning du vill gå på. Det finns 

också möjlighet att äta lunch eller ta en fika på 

Rosendals Trädgårdscafé. 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) till Waldemarsudde och 

en promenad tvärs över Djurgården på cirka 800 

m till slottet, eller buss till Djurgårdsbron och en 

promenad längs strandpromenaden på cirka 1 km 

till slottet. Det finns 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 24 maj till 

pieter.visser.sth@gmail.com (eller SMS till 076 

044 92 44). Betalning efter bekräftelse om 

deltagande till plusgiro 602 6019-7. 

 

 

 

 

 

Många vänliga vårhälsningar från 

 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif, 

Lennart, Margareta, Pieter, Olle och 

Sören. 

 
Nästa medlemsblad planeras till slutet av maj 
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