ERICSSON SENIORER
www.ericssonseniorer.org
kontakt@ericssonseniorer.org
Obs! Ny adress

Höstprogram
augusti 2007 – januari 2008

ERICSSON ///

Spara programmet

FÖRENINGENS SYFTE
Vi ska verka för att den känsla av tillhörighet till ”Ericssonfamiljen”, som många upplever efter
en lång anställning, skall få en naturlig fortsättning efter pensioneringen.
Vi försöker skapa en trivsam samvaro för medlemmarna genom ett ganska brett utbud av
aktiviteter.
ALLMÄN INFORMATION
Medlemsavgiften för 2007 är 100 kr.
Medlem får gärna ta med maka/make eller sambo på samtliga aktiviteter.
Ändringar och tillägg till programmet meddelas via hemsidan, kansliets telefonsvarare och på
månadsträffar.
Du som har e-postadress, meddela den till kontakt@ericssonseniorer.org. Du kan då få
snabb information om tillkommande aktiviteter.
AKTIVITETER OCH BETALNINGSVILLKOR
Vid betalning använd helst plus- eller bankgiro. Aktiviteten skall vara betald och beloppet
finnas på föreningens plus- eller bankgiro senast vid angivet sista anmälningsdatum. V.g.
beakta att betalning med betalningsorder via brevlåda tar ca tre arbetsdagar.
Aktivitet som kostar upp till 50 kr betalas på plats.
Kostnaden vid månadsträffar är 50 kr inklusive kaffe och bröd.
ÅTERBETALNING VID SJUKDOM
För aktiviteter, som betingar en avgift, kan återbetalning endast ske vid sjukdom som anmäls
senast dagen före aktiviteten. Fasta kostnader, som t.ex. resor, vilka är bindande för
föreningen, kan inte återbetalas om ej ersättare insättes. Eventuell återbetalning eller
överföring till annan aktivitet sker efter överenskommelse med aktivitetsansvarig.
KANSLI OCH ADRESSER
Kansliet öppnar 14/8 och stänger 11/12 2007.
Kansliet är öppet tisdagar kl. 10.00 – 12.00.
Besöksadress: Älvsjövägen 50, ingång 17 A.
Ring kanslitelefonen så öppnar vi.
Telefon
08-719 18 77.
Konton
Plusgiro 722424-9. Bankgiro 5745-9539.
Hemsida
www.ericssonseniorer.org
E-postadress kontakt@ericssonseniorer.org
Postadress Ericsson Seniorer, Ericsson AB, ÄL/EAB/DXH/B, 125 82 Stockholm
Vad tycker du om Ericsson Seniorers verksamhet? Skicka in dina förslag på
förbättringar och programpunkter till kontakt@ericssonseniorer.org eller kansliet.
Omslagsbilden föreställer LM Ericssons första telefon (1878)

Respektera tid för anmälan och betalning. Meddela om du är förhindrad.

Augusti
Tis. 14/8
Kl. 10.00

Kansliet öppnar för säsongen
Kansliet är bemannat på tisdagar 10.00 – 12.00.
När kansliet är obemannat ger telefonsvararen information.

Ons. 15/8
Kl. 13.00

Picknick i Hågelbyparken
Samling vid grinden kl. 13.00. Matsäck och dricka medtages. På
dansbanan spelar Leif Hermanssons upp till dans 14.00 – 17.00.
Kostnad 70 kr som betalas vid entrén till dansen.
Buss 707 från Fruängen via Skärholmen och Alby.
Ansvarig: Uno Pettersson, tel. 08-647 38 92

Tors. 16/8

Boulespel
Vi fortsätter som tidigare på torsdagar.
Intresserade kontaktar Sten, tel. 08-650 41 96 eller
Solveig, tel. 08-710 42 11.

September
Tors. 6/9
Kl. 14.30

Månadsträff med dietist som informerar om hälsosamma kostvanor
Vi får besök av leg. dietist Johanna Pettersson vid reAgera klinikerna. Hon
kommer att prata om lämpliga kostvanor när man har problem med allergi,
diabetes, intolerans av något slag, t.ex. mot gluten eller laktos. Vidare kommer
hon att beröra olika aspekter på bantning. Det här är problemställningar som vi
alla kommer i kontakt med på något sätt, antingen att vi har dem själva eller att
någon i vår närmaste omgivning har drabbats av dem.
Därefter dans till Wahlén och Segeblad.
Kaffeservering.
Plats: Midsommargården, Telefonplan.
Tunnelbana linje 14, bussar 141,142 och 161.

Tis. 11/9
Kl. 09.00

Naturvandringar
Vi kommer att vandra efter sörmlandsleden. En etapp är 4 till 5 timmars
vandring. Medhavd matsäck. Ställs in vid regn. Denna aktivitet kräver att man
är i god fysisk form och har kläder för att vandra i kuperad terräng. Vi tar oss till
och från vandringslederna via kommunala samfärdsmedel.
Ingen kostnad förutom resorna.
Max 16 deltagare.
Intresserade kontaktar Hans, tel. 08-644 46 98

Respektera tid för anmälan och betalning. Meddela om du är förhindrad.
Ons. 19/9
Kl. 08.00

Sörmlandstur med buss till veteranbilar, VVS och
Ericssons fabrik i Katrineholm
Vi startar som vanligt från Telefonplan och via Södertälje,
Järna och Gnesta, kommer vi ca 09.30 till Sparreholms slott,
där kaffe serveras i vagnslidret. Direkt efter detta bekantar
vi oss med hästvagnar, positiv och speldosor. På andra sidan
slottsparken väntar bilmuseet med modeller från 1903 till 1982.
11.30 fortsätter vi mot Katrineholm där lunch väntar.
12.30 gör vi en rundvandring i Ericsson-fabriken.
14.30 studerar vi VVS-teknikens utveckling fram till modern
tid i Sveriges enda museum av detta slag.
Hemfärd längs väg 55 via Flen, Malmköping, Björndammen.
och E 20 till Stockholm dit vi anländer 17.30.
Kostnad 500 kr.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 4 sept.
Ansvarig: Folke

Sön. 23/9
Kl. 11.00

Ericssondagen på Gröna Lund
Ericssondagen firar 60 år.
Biljetter till pensionärspris kan köpas vid entrén mot uppvisande av
medlemskort i Ericsson Seniorer.

Ons. 26/9
Kl. 16.45

Karlbergs slott
Ett guidat besök på Karlbergs slott. Slottet uppfördes på 1630-talet av Carl
Carlsson Gyllenhjelm. År 1669 köpte Magnus Gabriel de la Gardie slottet och
anlade bl.a. en park med dammar och orangeri m.m. Karl XI övertog slottet 20
år senare och hade det som kungligt lustslott.
Arkitekten Nicodemus Tessin d.y. omgestaltade då parken. Slottet har varit
lärosäte för officerare sedan 1792. Numera utbildas där 300 yrkesofficerare om
året.
Buss 72 eller pendeltåg till Karlbergs
station. 15 min promenad till slottet.
Max 30 personer.
Besöket varar 1,5 tim.
Vi träffas vid entrén 16.45.
Kostnad 20 kr som betalas på plats.
Anmälan senast 18/9.
Ansvarig: Margaretha

Respektera tid för anmälan och betalning. Meddela om du är förhindrad.

Oktober
Sön. 7/10

Resa till Helsingfors, Tallinn, Pärnu och Åbo

Kl. 16.00

Dag 1 Avresa
Vi träffas i Vikingterminalen kl. 16.00 för att gå ombord på färjan till
Helsingfors. Efter att alla har installerat sig i hytterna, bytt om till
festblåsor och dito kavajer träffas vi i ett konferensrum kl.
17.15 för en välkomstdrink. Efter det går vi till matsalen
och äter en buffémiddag inklusive dryck.
Dag 2 Vi når målet
Frukost ombord.
Väl i Helsingfors bjuds vi på en rundtur med buss. Därefter
en ny båt med rederi Nordic Jet som på 2 timmar för oss till
Tallinn. Ombord kan man köpa enklare förtäring, handla
samt växla pengar.
I Tallinn väntar en buss som tar oss de 13 milen genom en
del av den estniska landsbygden till Pärnu, som är en anrik
kurort med många sekelgamla trähus, men Pärnu är inte bara en bad och
hälsoort. Staden har också anor som Hansastad. Vi bor på Strand Hotell, nära
både strand och centrum. Middag på hotellet.
Dag 3 och 4 är vi kvar i Pärnu.
Frukost och middag ingår varje dag under vistelsen på Strand Hotell. Hotellets
bastu och badanläggningar står gratis till förfogande. För speciella
behandlingar, som Spa m.m., finns ett särskilt program som betalas på plats.
Dag 5 Hemresan påbörjas
Efter frukost buss till Tallinn och en 2 timmars rundtur i staden.
En kortare tur på egen hand hinns också med. En båt från Nordic Jet tar oss till
Helsingfors. Därifrån åker vi vidare med buss till Åbo.
Ombord på färjan från Åbo till Stockholm väntar oss en middag i Food Garden .
Dag 6 Hemkomst
Frukost serveras väldigt tidigt eftersom båten lägger till i Stockholm kl. 06.30!
I resans pris ingår detta
Vikingfärja från Stockholm till Helsingfors inklusive välkomstdrink, middagsbuffé
och dryck.
Tvåbäddshytt insides, golvstående sängar på ut- och hemresan.
Frukost ombord dag 2, kort rundtur i Helsingfors, båt till Tallinn och buss till
Pärnu och hotell inkl middag.
Dag 3 och 4 frukost och middag på hotellet i Pärnu.
Dag 5 frukost, buss till Tallinn, rundtur, båt till Helsingfors och buss till Åbo,
vikingfärja till Stockholm med middag ombord.
Dag 6 frukost ombord.
En guide från researrangören medföljer under hela resan.

Respektera tid för anmälan och betalning. Meddela om du är förhindrad.
Resan kostar 3995 kr/person.
Tillägg för enkelhytt och enkelrum under hela resan 750 kr.
Valuta: 100 kr = ca 60 Estniska kroon, EEK.
Giltigt pass måste finnas med.
Max antal deltagare 50.
Anmälan och betalning skall vara Ericsson Seniorer tillhanda senast
7 september.
På anmälan anges antal resenärer, namn stavat som i passet samt
födelsedatum.

Ansvarig: Jan
Tors. 18/10 Höstfest
Kl. 17.00
Välkomstdrink, trerättersmeny med öl/vatten, vin samt kaffe och kaka.
Övriga drycker betalar du själv.
Dans till Arne Fernlöfs duo.
Plats: Restaurang Trekanten, Lövholmsvägen 29.
Tvärbanan till hållplats Trekanten.
Subventionerat pris 250 kr.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast den 2/10.
Ons. 24/10 Carl von Linné 300 år
Kl. 15.45
Jubileet uppmärksammar vi genom ett guidat besök på
Naturhistoriska Riksmuseets utställning ”Från Linné till DNA”. I
utställningen om Linné får du vara med på en upptäcktsresa
genom hans liv och hans vetenskapliga gärningar. Den sträcker
sig fram till dagens forskning där hans arbete lever vidare.
Vägen kantas av ovanliga växter och djur, farofyllda strapatser,
en outtröttlig nyfikenhet och stor kärlek till alla arter.
Ett urval föremål från museets samlingar i Linnéherbariet och av djur, som
Linné arbetade med, visas. Utställningen introducerar också besökaren till
dagens forskning om arter, där DNA-teknik används. Vad ger den forskarna
och vad används den kunskapen till?
Missa inte mötet med en man, som är lika aktuell i dag som för 300 år sedan.
Visningen är förlagd ganska sent, för att minska risken för störningar från
stojande barn. Visningen tar 1 timme.
Adress: Frescativägen 40. T-bana mot Mörby Centrum, station Universitetet.
Bussar 40 eller 540, till hållplats Naturhistoriska Riksmuseet. 300 P-platser
finns i området.
Vi träffas kl. 15.45 i entrén.
Max. 25 personer.
Kostnad 100 kr.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 9/10.
Ansvarig: Sten

Respektera tid för anmälan och betalning. Meddela om du är förhindrad.
Mån. 29/10 Björkhagens kyrka
Kl. 13.15
Vi besöker Markuskyrkan i Björkhagen som
byggdes under åren 1958 till 1960. När
byggnadsarbetet pågick och murarna vuxit upp i
björkdungen, frågade en förbipasserande en av
församlingens unga präster: "Skall detta bli en
kraftstation eller skall det bli en kyrka?" Svaret
blev: ”Bådadera!" Så har otaliga människor upplevt
Markuskyrkan.
T-banans gröna linje mot Skarpnäck, avstigning i
Björkhagen.
Samling nedanför T-stationen, gå ut till vänster i tågets färdriktning.
Max 35 deltagare, ingen avgift, men kollekt kan ges.
Anmälan senast 15 oktober.
Ansvarig: Jan

November
Tors. 8/11
Kl. 13.30

Månadsträff med tema seniorekonomi
Obs tiden!
Folksam kommer och informerar om ekonomiska
frågor aktuella för seniorer.
Därefter dans till Wahlén och Segeblad.
Kaffeservering.
Plats: Midsommargården, Telefonplan.
Tunnelbana linje 14, bussar 141, 142 och 161.

Ons. 14/11 Filmförevisning
Kl. 14.00
Kom och återupplev föreningens resa till Västergötland år 2002 samt resan till
Glasriket år 2003. De två är av de filmer föreningen har och de kommer att
visas denna gång. Alla är välkomna. För att beredas tillträde till Studio 1 måste
man anmäla sig så att vi kan ge receptionen en namnlista. Fotografier från olika
evenemang kommer att finnas för den som vill ha.
Vi beräknar 2 tim för denna filmeftermiddag och mellan filmerna
dricker vi kaffe tillsammans.
Plats: HF, Telefonplan.
Antalet besökare är begränsat till 40 personer.
Vi träffas i huvudentrén kl. 14.00.
Ingen kostnad.
Anmälan senast 6/11.
Ansvarig: Margaretha

Respektera tid för anmälan och betalning. Meddela om du är förhindrad.
Mån. 19/11 Italiensk mat- och vinupplevelse
Kl. 18.00
Fly från det svenska höstrusket till Italiens ljusa och
lätta mat- och vinkultur.
Vi provar Italienska viner från landets alla hörn, med
sommelieren och matkännaren Caroline Wadbrant.
Sedan får vi tillfälle att kombinera vinerna tillsammans med härliga italienska
charkuterier, ostar m.m.
Plats: Torkel Knutssonsgatan 31
T-bana röda linjen till Mariatorget, utgång Torkel Knutssonsgatan
Antal deltagare max 25.
Kostnad 225 kr.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 6/11.
Ansvarig: Kenneth
Ons. 28/11 Wrangelska palatset, Svea hovrätt
Kl. 16.45
Wrangelska palatset är sedan 1756 säte för Svea hovrätt men har innan dess
en lång och brokig historia. Under 1600-talet var det Stockholms största
privatpalats med en terrasserad gårdsanläggning med sjögård mot Mälaren.
Lars Sparre var den förste ägaren, 18 år senare köpte drottning Kristina
palatset som gåva till riksrådet Carl Gustaf Wrangel. Palatset byggdes då om i
praktfull barock.
Efter branden på slottet Tre Kronor rustades palatset till residens för kungafamiljen och kallades Kungshuset fram till år 1756 då Svea hovrätt flyttade in.
Det var här som Gustav den III:s mördare Jacob Johan Anckarström
dömdes till döden. Fängelsehålan där han satt inspärrad är orörd. Sedan 1949
disponerar Svea hovrätt hela palatset. Palatset renoverades några gånger och
efter den senaste har det återfått 1600 talets vita puts med detaljer i grått.
Wrangelska palatset med Svea hovrätt ligger på Riddarholmen vid Birger Jarls
torg.
T-bana till Gamla Stan och sedan 400 m promenad.
Vi träffas vid entrén kl. 16.45.
Visningen tar 1 timme.
Ingen kostnad.
Max antal deltagare 30 personer.
Anmälan senast 20/11.
Ansvarig: Helena

December
Tis. 11/12

Kansliet stänger för säsongen

Ons. 12/12 Julbuffé
Kl. 17.00
Välkomstdrink, julbord, öl/vatten samt kaffe och kaka.
Övriga drycker betalar du själv.
Dans till Wahlén och Segeblad.
Subventionerat pris 295 kr.
Plats: Väderkvarnen, Brunnsgatan 26
Anmälan och betalning senast 27/11.

Respektera tid för anmälan och betalning. Meddela om du är förhindrad.

Januari
Tis. 8/1
Kl. 10.00

Kansliet öppnar för säsongen
Kansliet är bemannat på tisdagar 10.00 – 12.00.
När kansliet är obemannat ger telefonsvararen
information.

Tors.10/1
Kl. 14.30

Julgransplundring
Dans till Wahlén och Segeblad.
Kaffeservering. Påse till alla.
Plats: Midsommargården, Telefonplan.
Kostnad 50 kr, som betalas på plats.

Tors. 17/1

Boulespel
Vi fortsätter som tidigare på torsdagar.
Intresserade kontaktar Sten, tel. 08-650 41 96 eller
Solveig, tel. 08-710 42 11.

Tors. 24/1 Olle Olsson Hagalund-museet
Kl.13.00
I den snickarglada trävillan i Hagalund, som nu är museum,
föddes konstnären Olle Olsson Hagalund år 1904, och där
bodde han i hela sitt liv. Redan som barn började Olle Olsson
teckna och måla och i 20-årsåldern gick han en kort tid på
Carl Wilhelmssons målarskola.
Hans första separatutställning ägde rum 1938 på konstsalongen
”Färg och Form” i Stockholm. Succén var omedelbar.
Närmast av en slump fick Olle Olsson göra scenografin till
"Vita Hästen" på Oscars 1948. Resultatet blev lyckat och en rad
uppsättningar följde.
Museet visar nu målningar, teckningar, grafik och teaterskisser.
Rummen på övervåningen är möblerade som då Olle Olsson med familj bodde
där.
Efter visning och film serveras kaffe med 3 sorters bröd.
Buss 515 från Odenplan till Kolonnvägen, efter Haga
Norra, eller T-bana till Solna Centrum. Buss 513 från
Solna C till Sunnangården vid Furugatan, eller
pendeltåg till Solna station. Följ därifrån de gröna
skyltarna.
Vi träffas vid museet kl. 13.00.
Max 20 deltagare
Kostnad 110 kr
Visning och film tar 1 timme.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 8/1.
Ansvarig: Erik

Årsmöte med Ericsson Seniorer 2007- 02 - 22
Plats: Tant Åkes Krog, Liljeholmen
97 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.
§1

Ordföranden Margaretha Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Till ordförande för mötet valdes Folke Karlsson.

§3

Till sekreterare för mötet valdes Erik Hoving.

§4

Till justeringsmän för mötet valdes Bibbi Farman och Lennart Gustafsson

§5

Fastställdes att mötet utlysts i behörig ordning.

§6

Dagordningen för mötet antogs.

§7

Verksamhetsberättelsen för år 2006 föredrogs och godkändes av mötet.

§8

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§9

Resultat- och balansräkningarna godkändes av mötet.

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
§ 11 Mötet godkände verksamhetsplan och budget för år 2007.
§ 12 Medlemsavgiften för år 2008 fastställdes till oförändrade 100 kr.
§ 13 Val av styrelse:
Till ledamöter valdes:
Hans Nihlén på två år (Ordförande, nyval)
Sten Grusell på två år (omval).
Arne Hultman på två år (omval).
Thorwald Lundmark på två år (nyval).
.

Till suppleanter valdes:
Helena Dankowicz på ett år (omval)
Kenneth Friberg på ett år (nyval).
Ledamöter med kvarstående mandattid:
Solveig Aas
Jan Gars
Erik Hoving

§ 14 Val av revisorer
Till revisor valdes:
Göthe Johansson på två år (omval)
Till revisors suppleant valdes:
Folke Karlsson på ett år (nyval)
Revisor med kvarstående mandattid:
Eva Jansson

§ 15 Till valnämndsledamöter valdes:
Gunnel Backman på ett år (omval), sammankallande
Bengt Kärrström på ett år (omval)
Leif Östling på ett år (nyval)
§ 16 Propositioner
Arne Hultman presenterade en proposition, med förslag till omdisposition och
komplettering av stadgarna. Styrelsen föreslog att § 4 Föreningens inriktning och
verksamhet blir ny § 2, samt att som § 4 införs att medlemsavgift, som betalas av ny
medlem under november och december även får gälla som avgift för det kommande
året en sedan länge tillämpad praxis. Mötet antog propositionen. För att träda i
verkställighet krävs att propositionen också antas vid nästkommande årsmöte.
Sten Grusell presenterade en proposition där det föreslogs att Margaretha Nilsson och
Folke Karlsson utses till hedersmedlemmar. Mötet antog propositionen
§ 17 Övrigt
På fråga från Roland Hagermo meddelades att hedersmedlem i likhet med pensionär
som fyllt 85 år är befriad från medlemsavgift
Mötesordföranden framhöll de problem som uppstår då medlemmar som anmält sig till
en aktivitet inte infinner sig utan ha anmält förhinder. En bättring på den punkten
behövdes
§ 18 Årsmötets avslutning
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande för visat
intresse.

(Erik Hoving)
Erik Hoving
Sekreterare

(Folke Karlsson)
Folke Karlsson
Ordförande

Justeras

Bibbi Farman

Lennart Gustafsson

(OMSLAGETS BAKSIDA)

Styrelsen

Från vänster: Thorwald, Helena, Kenneth, Hans, Sten, Solveig, Jan, Erik och Arne.
Ordinarie
Hans Nihlén, ordförande

tfn 08-644 46 98

Thorwald Lundmark, vice ordförande

tfn 08-774 77 51

Erik Hoving, sekreterare

tfn 08-777 55 34

Sten Grusell, kassör

tfn 08-650 41 96

Arne Hultman, dataansvarig

tfn 08-99 72 83

Solveig Aas, klubbmästare

tfn 08-710 42 11

Jan Gars, reseansvarig

tfn 08-778 46 97

Suppleanter
Helena Dankowicz, vice klubbmästare

tfn 08-19 26 45

Kenneth Friberg

tfn 08-39 05 60

Adjungerad till styrelsen
Margaretha Nilsson

tfn 08-19 84 47

Revisorer
Eva Jansson

tfn 08-645 07 67

Göthe Johansson

tfn 08-531 712 17

Folke Karlsson, suppleant

tfn 08-603 88 21

Valnämnd
Gunnel Backman

tfn 08-446 41 42

Bengt Kärrström

tfn 08-531 922 77

Leif Östling

tfn 08-84 56 57

