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ERICSSON SENIORER
www.ericssonseniorer.org

KONTAKTINFORMATION
E-postadress: ericssonseniorer@gmail.com
Postadress: Ericsson Seniorer, c/o Torvald Lundmark
Törestigen 4, 141 41 Huddinge
Röstbrevlåda: 08-5500 2491

Vårprogram 2012
Anmälan görs till föreningen och inte till aktivitetsansvarig

Januari

Februari

Onsdag 11/1 kl. 17:00 – 20:30
Välkomstdrink, varmrätt inkl.
öl/vatten, kaffe och kaka.
Dans till Arne Fernlöfs orkester.
Förfriskningar serveras till
självkostnadspris.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen. T-bana 14 till
Hägerstensåsen utgång mot Hägerstensåsen,
eller buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 28/12.
Betalning: oss tillhanda senast 4/1.

Onsdag 8/2 kl. 13:30 – 16:30
En kriminalare berättar om sitt yrkesliv och
erfarenheter vid Rikskriminalpolisen. Han har
arbetat mycket med kidnappningar och
gisslantagning och har haft förmånen att få
genomgå utbildningar vid bl.a. FBI USA,
RCMP Canada och BKA Tyskland. Han
kommer att tala om yrkespåförd stress och vad
som händer om man inte gör något åt det och
tar exempel från den verklighet han levt i.
Eftersom han också är beteendevetare så blir
det nog en del om debriefing och krisstöd.
Efter föredraget bjuder föreningen på kaffe och
wienerbröd.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg, se under 11/1 Uppstartsträff 2012.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 24/1.
Betalning: oss tillhanda senast 27/1.
Ansvarig: Leif Östling, 070-111 29 93.

Uppstartsträff 2012

En kriminalare berättar

Boulespel

Torsdagar start 19/1
Ansvariga: Sten Grusell,
08-650 41 96.
Jan Gars, 08-778 46 97.

Datainspektionen

Konserthuset, Hötorget

Tisdag 24/1 kl. 09:00 – ca 10:30
Samling: Datainspektionens port 08:45
Hela ditt liv registreras uppgifter om dig. På
banken, på jobbet, när du handlar, reser, går
till doktorn, när du tar en försäkring eller lånar
böcker på biblioteket. Forskare vill sammanställa data om dig. Datainspektionen är en
myndighet som ska se till att behandlingen av
personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång
i individers personliga integritet.
I samband med aktiviteten serveras fika.
Plats: Drottninggatan 29.
T-bana till T-Centralen uppgång mot Sergels
torg. Gå Drottninggatan ca 100 m mot söder.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 9/1.
Betalning: oss tillhanda senast 12/1.
Hemsida: www.datainspektionen.se
Ansvarig: Erik Hoving, 073-695 22 50.

Onsdag 15/2 kl. 16:00 – ca 18:00
Vi kommer att få en inspirerande
guidning som ger en inblick i husets
många verksamheter och långa historia.
Efter guidningen serveras kaffe och kaka.
Konsert 18:00 – ca 19:00. Den som är
intresserad kan avsluta med Brahms Symfoni
nr 2. Föreningen har ett begränsat antal
biljetter som du har möjlighet att köpa. Ange
vid anmälan om du är intresserad.
Plats: Konserthusets biljettkontor, som ligger i
hörnet Sveavägen/Kungsgatan.
Tunnelbana till Hötorget.
Avgift: 50 kr (för guide + fika) tillägg 100 kr för
konsert.
Anmälan till föreningen: senast 11/1.
Betalning: oss tillhanda senast 26/1.
Hemsida: www.konserthuset.se
Ansvarig: Gunvor Hertz 076-119 4608.
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Anmälan till föreningen: senast 27/2.
Betalning: oss tillhanda senast 1/3.
Hemsida: folketshuskallhall.se/bolindermuseet.htm
Ansvarig: Torvald Lundmark, 070-555 7093.

Årsmöte

Torsdag 23/2 kl. 14:00
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.
Efter mötet bjuder föreningen på landgång,
öl/vatten, kaffe och kaka. För att beställa
förtäring behöver vi veta att du kommer.
Motion till årsmötet skickas till föreningens
post- eller e-postadress senast 1/2.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg, se under 11/1 Uppstartsträff 2012.
Anmälan till föreningen: senast 6/2.

Lunchträff med dans

Torsdag 22/3 kl. 13:00 – 16:30
Lunch inkl. vatten/öl, kaffe och kaka. Dans till
Alf Jacobssons duo.
Du som inte gillar kött, beställ fisk eller
vegetariskt vid anmälan.
Förfriskningar serveras till självkostnadspris.
Plats: Medborgarhuset, Hägerstensåsen,
Riksdalervägen 2.
Resväg, se under 11/1 Uppstartsträff 2012.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 5/3.
Betalning: oss tillhanda senast 8/3.
Ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren och
Gunnel Backman, 070-646 39 28.

OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till
årsmötet.

Mars

Vinprovning

Bolindermuseet

Tisdag 6/3 kl. 18:00 – ca 21:00
Vårens vinprovning har temat
” Syrah från sydöstra Frankrike”.
Till vinprovningen serveras en lättare förtäring.
Viner från Languedoc-Roussillon vid franska
medelhavskusten är inte Frankrikes mest
kända vinregion, men uppskattningsvis en
fjärdedel av landets vinproduktion har sitt
ursprung i den sydfranska regionen.
Plats: Vi träffas i Åttingen, Reimersholmsgatan
45 i en gammal sprittank och k-märkt byggnad.
Buss nr 40 från Fridhemsplan eller buss nr 66
från Stockholms Södra/Zinkensdamm tar dig
till ändhållplatsen på Reimersholme, där du går
ca 50 m tillbaka och då är du framme vid
Åttingen.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 20/2.
Betalning: oss tillhanda senast 23/2.
Ansvarig: Jan Stellan, 070-221 33 99.

21/3 och 29/3 kl. 14:00 – 16:00 (repris)
Bolinders Verkstäder är en del av den svenska
industrihistorien. Exempel på produkter som
tillverkats är ångmaskiner, vedspisar, kaminer,
stekpannor, köttkvarnar, utombordsmotorer
och diskmaskiner. På 50-talet blev kylskåp och
elspisar stora produkter, men konkurrensen
från bl.a. Electrolux blev för svår och bolaget
lades ned 1956. Besöket avslutas med fika.
Plats: Folkets hus, mitt i Kallhälls centrum.
Pendeltåg, Bålstalinjen till Kallhäll och därefter
en kort promenad.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 27/2.
Betalning: oss tillhanda senast 1/3.
Hemsida: folketshuskallhall.se/bolindermuseet.htm
Ansvarig: Torvald Lundmark, 070-555 7093.

April

Bolindermuseet

Persiska mattor

Torsdag 15/3 kl. 14:00 – 16:00
(ändrat datum)
Bolinders Verkstäder är en del
av den svenska industrihistorien. Exempel på produkter
som tillverkats är ångmaskiner,
vedspisar, kaminer, stekpannor, köttkvarnar,
utombordsmotorer och diskmaskiner. På 50talet blev kylskåp och elspisar stora produkter,
men konkurrensen från bl.a. Electrolux blev för
svår och bolaget lades ned 1956. Besöket
avslutas med fika.
Plats: Folkets hus, mitt i Kallhälls centrum.
Pendeltåg, Bålstalinjen till Kallhäll och därefter
en kort promenad.
Avgift: 50 kr.

Måndag 2/4 kl. 18:00 – 22:00
Denna kväll kommer Kina Jacobsson att
hålla föredrag om persiska mattor och den
persiska kulturen. Vi bjuds också på en
persisk måltid med såväl kall som varm mat.
Vin och vatten ingår. Efter maten serveras
kaffe med kaka. Det finns möjlighet att
handla mattor.
Plats: AK:s Inredning - Antik & Klassiskt
Hornsgatan 94. T-bana Zinkensdamm.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 19/3.
Betalning: oss tillhanda senast 22/3.
Ansvarig: Inga-Britt Sträng 070-551 39 83.
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Brännkyrka kyrka

utställningar om muren som delade Berlin, hur
livet var i östra Berlin, samt de sätt på vilka folk
försökte komma därifrån. Passa på att fara upp
i tv-tornet vid hotellet, där det finns både bar
och restaurant och se Berlin ”von oben”.
Gemensam middag på restaurang i Berlin.

Tisdag 17/4 kl. 13:30 – ca 15:00
Altartavlan i Brännkyrka kyrka
kommer från Orrefors Kosta Boda.
Den är gjord av Bertil Vallien och har
fått namnet "Livsresan". Altartavlan är
ett konstverk i glas och trä och mottogs i mars
2011. Efter visningen går vi till församlingssalen, ingång på baksidan av Götalandsvägen
189 och dricker kaffe/te med smörgås.
Plats: Götalandsvägen 191, Älvsjö.
Buss 165 från Liljeholmen mot Farsta. Kliv av
vid Parkudden. Restid:15 min. Gå ca 350
meter (vägvisning finns) eller ta buss 144 från
Älvsjö station mot Gullmarsplan. Kliv av vid
Brännkyrka kyrka. Restid: 5 min.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 2/4.
Betalning: oss tillhanda senast 5/4.
Hemsida: www.brannkyrka.org/bkkyrka.htm
Ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91.

Dag 4 Torsdag 10/5. Flyget från Berlin avgår
kl. 19:40 och landar 21:10 så vi har nästan
hela dagen till vårt förfogande på egen hand.
Dags för shopping? KaDeWe är Europas
största varuhus.
Kl.15:00 återsamling på hotellet. Ca 16:30 går
bussen från hotellet till flygplatsen.
I avgiften ingår flygbiljett, transport till och från
flygplatsen, 3 övernattningar i dubbelrum, 3
frukostar, lunchen första dagen, 3 middagar en
på hotellet och 2 på restauranger i Berlin,
guidad rundtur i Berlin, utflykt till Potsdam med
entré till slottet Sanssouci. (Övriga entréer,
luncher samt måltidsdrycker tillkommer).
Reseledare och buss hela resan.
Resebyrån skickar resehandlingar.
Mycket viktigt! se till att namnet på biljetten är
detsamma som namnet i passet. Se också till
att ni har försäkring med avbeställningsskydd
– kan även fås från resebyrån för 245 kr.
Avgift: 5650 kr. Enkelrumstillägg 700 kr.
Anmälan till föreningen: senast 16/2.
Betalning: Fakturor från resebyrån.
Anmälningsavgift 1500 kr, som betalas senast
1/3 och slutfaktura för betalning 12/4.
Ansvarig: Jan Gars 073-378 74 78.

Vårfest

Onsdag 25/4 kl. 17:30 – 22:30
Välkomstdrink, trerättersmeny med öl/vatten,
2 glas vin samt kaffe. Övriga drycker
betalar du själv.
Dans till Zethzons trio.
Plats: Restaurang Lövholmen,
Lövholmsvägen 2.
T-bana eller tvärbana till Liljeholmen.
Ca 200 m promenad mot Gröndal.
Avgift: 275 kr.
Anmälan till föreningen: senast 10/4.
Betalning: oss tillhanda senast 12/4.

Svindersvik

Tisdag 15 maj kl. 13:00 – ca 15:30
Mellan den mullrande Värmdöleden,
Gäddvikens vatten och Nackas höghus
möter en oväntad oas, en grönskande
trädgård och ett litet hus från 1700-talet.
Svindersvik, som är för litet för att kallas
slott eller ens herrgård, är en unik föregångare
till grosshandlarvillorna och våra dagars
sommarstugor. Vi kommer att få en intressant
guidning där vi får veta allt om husets historia.
Fika serveras i Svindersviks brygghus, som är
ett café i genuin 1700-talsmiljö.
Plats: Svindersviksvägen 15, Nacka.
Saltsjöbanan eller buss 409, 411, 414 eller 419
till hållplatsen Nacka station. Promenad ca 500
meter till Svindersviksvägen 15. Med bil via
Danvikstull ut ur Stockholm, sedan Gamla
Värmdövägen. Vid Nacka station är det skyltat
Svindersvik med den s.k. kulturkringlan.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 30/4.
Betalning: oss tillhanda senast 3/5.
Hemsida: www.nordiskamuseet.se/svindersvik
Ansvarig: Gunvor Hertz 076-119 46 08.

Maj

Resa till Berlin

Måndag 7/5 – Torsdag 10/5
Dag 1 Måndag 7/5. Flyg från Arlanda till Berlin
via Köpenhamn. Planet avgår 06:10 (ändrad
tid) och landar i Berlin 09:00. Här väntar vår
buss som tar oss på en guidad rundtur i Berlin,
med paus för lunch.
På kvällen äter vi middag på vårt hotell som
ligger vid Alexanderplatz.
Dag 2 Tisdag 8/5. Ett guidat besök på slottet
Sanssouci. Ni kan också själva besöka Neues
Palais strax intill. Lunch kan man äta
i slottsparken. Efter lunchen kan man
promenera på egen hand i trädgården. Vid två-tretiden en busstur i
Potsdam. Gemensam middag på
restaurang i Berlin.
Dag 3 Onsdag 9/5. Visning av Riksdagshuset.
Vi besöker också Murmuseet där det finns
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Picknick i Tantolunden

Betalning

Torsdag 24/5 kl. 12:00
Samling T-bana Zinkensdamm.
Matsäck och dricka medtages.
Femkamp. Inställes vid alltför dåligt
väder.

Ange aktivitetens datum och benämning.
Betalning görs till:
Plusgiro 72 24 24-9
Bankgiro 5745-9539
Betalning skall inte ske förrän ditt deltagande
bekräftats.
Aktiviteten ska vara betald senast vid angivet sista
betaldatum. Beakta att betalning med betalningsorder via brevlåda tar ca tre arbetsdagar.

Besök på Utö, repris

Onsdag 30/5 kl. 10:15 – ca 18
Förtur för köande från 2011
Utö i Stockholms södra
skärgård har kalkrik jord
där många olika växtarter
trivs. Den uppskattas
därför av geologer och
naturintresserade. Den
har också en lång historia
av mänsklig verksamhet, bl.a. gruvor.
Program: Vår buss avgår kl. 10:15 från
Cityterminalen till Årsta
Brygga. Båtfärden till
ön tar 60 minuter.
Lunch intar vi på Utö
Värdshus. Därefter får
vi en guidad tur på 1 ½
timme. Kl. 16:45 avgår
båten till Årsta brygga
där bussen väntar för återfärden mot
Cityterminalen.
Avgift: 250 kr
Anmälan till föreningen: senast 14/5.
Betalning: oss tillhanda senast 18/5.
Hemsida: www.uto.se
Ansvarig: Sten Grusell 070-692 82 11

Villkor för återbetalning
Återbetalning av avgift kan bara ske om det inte
finns några bokade kostnader t.ex. resor eller
måltider, vilka är bindande för föreningen.

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll nås via föreningens hemsida och
kan också beställas från föreningen.

Styrelse och funktionärer
Styrelseledamöter (fr.o.m. 23/3 2012)
Torvald Lundmark, ordförande 070-555 70 93
Jan Stellan, vice ordförande
08-720 29 58
Britt Ahlin, sekreterare
08-777 55 34

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gunvor Hertz, kassör
Jan Gars
Sten Grusell

08-93 75 12
08-778 46 97
08-650 41 96

Yvonne Silén
Inga-Britt Sträng
Leif Östling

073-552 30 91
08-88 99 42
08-84 56 57

Adjungerad

Allmän information

Arne Hultman

Medlemsavgiften är 120 kr.
Medlem får gärna ta med maka/make eller sambo
på samtliga aktiviteter.
Ändringar och tillägg till programmet meddelas via
hemsidan.

08-9972 83

Revisorer
Erik Hoving
Göthe Johansson
Evy Moltkesson, suppleant

Anmälan

08-777 55 34
08-531 712 17
08-714 87 75

Valnämnd

Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-postadress eller röstbrevlådan och inte till aktivitetsansvarig.

Gunnel Backman, sammank.
Stig Bernholm
Aris Graufelds

Turordningen bestäms av meddelandets ankomsttid
oberoende av om e-post eller röstbrevlåda använts.
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08-446 41 42
08-19 17 55
08-590 307 12

