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Hejsan alla 218 Radioveteraner. 

 

Den som följer utvecklingen i ovanstående 

hälsning ser ju att vi har en kontinuerlig 

minskning av antalet medlemmar. 

Detta är förstås en naturlig utveckling, men den 

snabbades helt klart på av pandemin. Vi som  

är kvar får helt enkelt trivas desto mer med våra 

medlemskap så länge det går. 

Trivdes gjorde till exempel nästan 60 

medlemmar på årsmötet i april, med mycket god 

stämning och dito mat och dryck. 

 

Så övergår vi till kommande aktiviteter, som i 

vanlig ordning är av ytterst skiftande natur: 

 

   

   
 

Rosendals slott torsdag 2 juni 12.30 
 

RVKs vårutflykt 2022 går till Rosendals slott 

med visning av slottet kl. 12.30. Det finns 

fortfarande minst 3 platser kvar till 

slottsvisningen. 

För mer info om vårutflykten, se förra 

medlemsbladet eller RVKs hemsida.  

Anmälan senast tisdag 24 maj till 

 pieter.visser.sth@gmail.com . Betalning efter 

bekräftelse om deltagande till RVKs plusgiro 

602 6019-7, senast 26 maj.. 

Välkomna! 

 

 

 

                    
Ölprovning på Nya Carnegiebryggeriet 

i Hammarby sjöstad 
 

Onsdag 31 Augusti 16:50 - ca 18:15 

Torsdag 1 September 16:50 -  ca 18:15 
 

Besök i Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby 

sjöstad där vi blir guidade under ca 1 timme 

genom bryggeriet.  

Bland annat får vi kika ner i mäskpannan och stå 

bland jäsningstankar. Sen provar vi 4st ölsorter 

som produceras i bryggeriet.  

Efter guidningen kan de som vill  besöka baren 

för ytterligare vidga sina vyer bland de olika 

ölsorterna. 

 

Kostnad: 200 SEK för medlemmar och 300 

SEK för medföljande. Betalas efter bekräftat 

besök till plusgiro 602 6019-7, dock senast 23 

augusti. 

 

Samling: Ljusslingan 15 vid entren till 

bryggeriet . 

 

 

Resväg: Tvärbanan från Gullmarsplan till 

Hammarbysjöstad, hållplats Luma. 

Promenera ca 200 m utefter Kölnagatan ner mot 

Sickla kanal. Samling utanför entren.. 

 

Anmälan senast 15 aug till Lennart Johansson 

på mail: madde.johan15@gmail.com  

eller SMS 0730311646. 

Vi har bokat två guidade visningar, så 

markera vilken av de guidade turerna som du 

avser. 
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Visning av 

MÖBELDESIGNMUSEUM  
Onsdag 14 sept 14.00 – c:a 16.00 
 

Möbeldesignmuseum är ett privat museum 

baserat på de privata samlingar som Kersti 

Sandin och Lars Bulow byggts upp under drygt 

40 år. Museet har över 800 möbler från mer än 

300 möbeldesigners och är främst inriktad mot 

Skandinavisk möbeldesign. 

  

Vi kommer att få en guidning av Lars Bulow 

själv, och visningen avslutas med en frågestund 

och diskussion med ”bubbel & snacks”. 

  

Bästa transport till museet på Magasin 6, 

Frihamnsgatan 50, är med buss 1 eller buss 76 

och sen cirka 3 minuters promenad. 

Vi blir max 25 deltagare och kostnaden för RVK 

medlemmar är 150 kronor och 250 kronor för 

övriga i mån av plats.  

 

Anmälan i första hand per mail till 

Pieter, pieter.visser.sth@gmail.com eller per 

SMS till 076 044 92 44. Betalning efter 

bekräftelse till RVK plusgiro 602 6019-7 

senast måndag 5 september. 

 

 

 
 

Studiebesök Norra Djurgårdsstaden 

torsdagen den 22 september  kl 10-12 Adress: 

Bobergsgatan 15, Utställningslokalen 

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest 

omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt 

planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 

000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade 

hållbarhetsprofilområden. 

 

 

Utvecklingen sker till stor del på områden som 

tidigare använts för gasproduktion, hamnverk-

samhet och andra industriverksamheter. Redan år 

2000 startade planeringen och området planeras 

vara fullt utbyggt under 2030-talet. 

 

Kom med på ett studiebesök för att lyssna på och 
se oss omkring tillsammans med Camilla 
Edvinsson, som kommer att berätta mer. 
 
Visningen tar ca två timmar. 

Vi ses på Bobergsgatan 15, kl 09.45. 

Visningen är gratis och medföljare accepteras i 

mån av plats (max 20 personer totalt). 

Anmälan  (helst via mail) senast den 16 

september till Elisabeth 

Mail: elisabeth.ernowpatay@gmail.com 

SMS: 0707889508 

I övrigt kan vi berätta (för dem som missade 

årsmötet) att Hans Öhlund och Sören Ahlstedt av 

privata skäl nu bestämt sig för att lämna 

styrelsen. Vi tackar dem för alla deras insatser 

genom åren. 

 

Till nya ledamöter valdes dels Lennart Johansson 

(35 år inom Ericsson med diverse jobb inom 

RBS-verifiering och annat basstationsrelaterat), 

dels Bo Mejner som främst jobbat utomlands i 

olika marknadsfunktioner för RMOA. 

 

 

 

 

 

Många hälsningar från 

 

Bosse B, Bosse M, Elisabeth, Helene, 

Leif, Lennart, Margareta, Pieter, Olle. 

 
Nästa medlemsblad planeras mot slutet av 

augusti 
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