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KONTAKTINFORMATION

E-postadress: ericssonseniorer@gmail.com OBS! Ny
Hemsida: www.ericssonseniorer.org
Postadress: Ericsson Seniorer, c/o Torvald Lundmark
Törestigen 4, 141 41 Huddinge
Röstbrevlåda: 08-5500 2491

e-postadress

Höstprogram 2011
Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning. Meddela alltid om du är förhindrad att komma.
Mobilnumren vid aktiviteterna är endast till för att under aktivitetsdagen rapportera förhinder att komma.

Augusti

September

Boulespel

Återkommande
naturvandringar

Torsdagar kl. 14:00 – 16:00
Start 18/8
Platser finns lediga.
Ansvariga: Sten Grusell,
08-650 41 96.
Jan Gars, 08-778 46 97.

Planerad start måndag 5/9
Vi går spår i Stockholmstrakten som är mellan
8 och 16 km, ibland i kuperad terräng. Vi tar
fika- och grillpauser. Till och från spåren tar vi
oss med SL. Vandringarna är f.n. inte
planerade i detalj, då de är beroende av väder
och SL:s tidtabell. Information om
vandringarna publiceras på hemsidan
www.nihlen.nu/seniorerna
Ingen avgift.
Ingen anmälan.
Ansvarig: Hans Nihlén, 076-203 39 39.

Besök på historiska Utö

Tisdag 30/8 kl. 10:30 – ca 18:15
Utö ligger i Stockholms södra
skärgård och har anor långt tillbaka i
tiden. Det är en intressant ö för
geologer och andra naturälskare.
På grund av den kalkrika jorden
trivs många blommor här och för att
så många som möjligt skall få njuta
av detta är norra delen av ön naturreservat. Där finns också Gruvbyn,
samlingsplatsen på ön.
Avresa: Buss avgår från Cityterminalen till
Årsta Brygga kl. 10:30, därifrån 40 minuters
båtfärd till Utö. Lunch serveras på Utö
Värdshus kl. 12:15.
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Efter maten blir det en guidning på 1 /2 timme
innan båt- och bussresan tar oss åter mot
Cityterminalen.
Avgift: 250 kr.
Anmälan: senast 15/8.
Betalning: oss tillhanda senast 18/8.
Hemsida: www.utovardshus.se/omoss.html
Ansvarig: Leif Östling, 070-111 29 93.

Nobelmuseet

Onsdag 14/9 kl. 14:00 – 16:00
Vi kommer att få information om
Alfred Nobel och hans liv,
Nobelpriset, de Nobelprisutdelande
institutionerna, Nobelpristagarna
alltsedan 1901 och de banbrytande
upptäckter som många av dem har
gjort. Besöket avslutas med fika i kaféet.
Plats: Gamla Börshuset, Stortorget.
T-bana till Gamla Stan.
Avgift: 50 kr.
Anmälan: senast 29/8.
Betalning: oss tillhanda senast 1/9.
Hemsida: www.nobelmuseet.se
Ansvarig: Torvald Lundmark, 070-555 70 93.
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Nyhet! Lunchträff med dans

Efter guidningen kan du botanisera på egen
hand i Gustavsbergs Hamn och upptäcka att
det idag är ett eldorado för shopping till
oslagbara priser av allt inom porslin, keramik
och glas i de stora tillverkarnas factory outlets.
Plats: Samling vid Hotell Blå Blom, Odelbergs
väg 5 A, Gustavsberg.
Kollektivtrafik: SL-buss 474 från Slussen,
avgångar 4-5 ggr/tim, hållplats Farstaviken.
Restid ca 20-25 min.
Med bil: Väg 222 mot Gustavsberg, efter ca 20
km avfart mot Gustavsberg och Värmdö
Marknad. Efter ca 2 km, sväng vänster vid
Farstaviken. Följ brunvita skyltar
"Porslinsmuseum”. Restid från Slussen 20 min.
Avgift: 100 kr.
Anmälan: senast 19/9.
Betalning: oss tillhanda senast 22/9.
Hemsida: www.gustavsbergshamn.se
Ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Vinprovning 1

Åklagarmyndigheten –
Riksåklagaren

Torsdag 22/9 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.
Buss 147 från Liljeholmen till hållplats
Sedelvägen eller T-bana 14 till
Hägerstensåsen uppgång mot
Hägerstensåsen.
Handikappvänligt.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 5/9.
Betalning: oss tillhanda senast 8/9.
Ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren och
Gunnel Backman, 070-646 39 28.

Tisdag 27/9 kl. 18:00 – ca 21:00
Anmälan får endast ske till en
av vinprovningarna.
Höstens första vinprovning har
temat ”Vin, med och utan
bubblor ”, från torrt till sött.
Vinerna intages med lättare
förtäring. Vi träffas på Reimersholme, Reimersholmsgatan 45 i en gammal före detta
sprittank, som kallas Åttingen och som idag är
en kulturminnesmärkt byggnad.
Buss 40 från Fridhemsplan eller buss 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: senast 12/9.
Betalning: oss tillhanda senast 15/9.
Ansvarig: Jan Stellan, 070-22 199 33.

Måndag 17/10 kl. 14:00 – 15:15
Riksåklagaren är chef för Åklagarmyndigheten. Vi besöker Riksåklagarens
kansli. Kansliet ansvarar för
Åklagarmyndighetens verksamhet i
Högsta Domstolen, för rättslig styrning
och centrala internationella frågor. Kansliet har
tillsynen över verksamheten i landets 40
åklagarkamrar, man driver också tre
utvecklingscentra för rättstillämpning och
metodutveckling. Mål i Högsta Domstolen drivs
av Riksåklagaren.
Plats: Generalitetshuset, Östermalmsgatan
87, trapphus C, 3 trappor.
T-bana till Karlaplan, uppgång Karlaplan, gå till
höger ca 200 m in på Östermalmsgatan.
Avgift: 50 kr.
Anmälan: senast 3/10.
Betalning: oss tillhanda senast 6/10.
Hemsida: www.aklagare.se
Ansvarig: Erik Hoving, 073-695 22 50.

Oktober

Lunchträff med dans

Torsdag 27/10 kl. 13:00 – 16:30
Lunch inkl. vatten/öl, kaffe och kaka.
Dans till Arne Fernlöfs orkester. Du
som inte gillar kött, beställ fisk eller
vegetariskt vid anmälan.
Förfriskningar serveras till
självkostnadspris.
Plats: Medborgarhuset, Hägerstensåsen.
Resväg, se Lunchträff 22/9.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 10/10.
Betalning: oss tillhanda senast 13/10.
Ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren och
Gunnel Backman, 070-646 39 28.

Gustavsbergs
porslinsmuseum

Tisdag 4/10 kl. 11:30 – ca 14:00
Vi börjar med lunch i restaurangen på
Hotell Blå Blom. Efter lunch får vi guidning på
Gustavsbergs Porslinsmuseum, som är en
keramisk skattkammare, med omfattande
samlingar från Gustavsbergs Porslinsfabriks
170-åriga verksamhet. I utställningarna visas
såväl unikt konstgods, som otaliga kända och
okända exempel på bruksporslin, alltifrån
starten 1827 till 1993, då den stora
hushållsporslinsfabriken lades ned.
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November
Vinprovning 2

Ericsson Studio

Tisdag 8/11 kl. 18:00 – ca 21:00
Anmälan får endast ske till en
av vinprovningarna
Höstens andra vinprovning har
temat ”Viner från South Eastern
Australia ”. Vinerna intages med
lättare förtäring. Vi träffas på
Reimersholme, Reimersholmsgatan 45 i
en gammal före detta sprittank, som
kallas Åttingen och som idag är en
kulturminnesmärkt byggnad.
Resväg: se under Vinprovning 1 tisdag 27/9.
Avgift: 150 kr.
Anmälan: senast 24/10.
Betalning: oss tillhanda senast 27/10.
Ansvarig: Jan Stellan, 070-22 199 33.

Torsdag 24/11 kl. 16:45 – 18:00
På en timme får vi en levande bild av vad
Ericsson gör i dagsläget och vad företaget
planerar att göra i framtiden. En stor del
av den nya Studion är uppbyggd i
separata stationer, eller världar som de
kallas, som demonstrerar olika delar av
företagets verksamhet.
Allt som visas upp i de olika stationerna är
teknik som finns idag. Ericsson har ett mycket
bra utbud av tjänster och produkter, vilket
Studion demonstrerar på ett tydligt och
levande sätt.
Plats: Grönlandsgången 4, Kista. T-banans
blå linje till Kista, gå genom Gallerian, följ
Kistagången ca 600 meter till Grönlandsgången 4. Ca 15 min promenadväg.
Avgift: 50 kr.
Anmälan: senast 7/11.
Betalning: oss tillhanda senast 10/11.
Ansvarig: Yvonne Silén,
073-552 30 91.

Gustaf Vasa kyrka

Tisdag 15/11 kl. 11:00 – 13:00
Kom med och besök Gustaf Vasa
kyrka, en av Stockholms största.
Invigd 1906 efter en delning av
Adolf Fredriks församling.
Vi träffas vid huvudingången som
vetter mot Odenplan.
Efter visningen går vi till
församlingslokalen som ligger på
Västmannagatan 63.
Där får vi sopplunch.
T-bana eller buss till Odenplan.
Avgift: 50 kr.
Anmälan: senast 31/10.
Betalning: oss tillhanda senast 3/11.
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.

December
Julbordskryssning till Åland

Onsdag 7/12 kl. 17:00 – torsdag 8/12 kl.
15:45
Vi seglar med Birka Paradise på vår
traditionella kryssning. Föreningsjubileum
föranleder, frånsett förtäring förenat med
fluidum, fönsterhytt och frukost. Från Slussen
går du ca 300 m längs Stadsgårdskajen till
Birkaterminalen. 17:00 träffas vi på
bottenplanet. Legitimation ska numera
uppvisas vid embarkeringen. 18:30 samlas vi
runt julbordet. Efter måltiden är du fri att ta del
av shopping-, nöjes- och SPA-utbudet.
Frukosten 8/12, som ingår i avgiften, serveras
kl. 07 – 10. Vi är tillbaka i Stockholm kl. 15:45.
Avgift: 400 kr i vilket ingår del i dubbelhytt
med fönster, julbord inkl. vin/öl/vatten och kaffe
samt frukost.
Enkelhytt + 260 kr. Vi kan dock inte garantera
att enkelhytt finns ledig.
Anmälan: senast 25/10. Födelsedatum ska
anges.
Meddela gärna vem du vill dela hytt med.
Betalning: oss tillhanda senast 31/10. Ev.
återbetalning efter 6/12 kan endast göras från
rederiet mot sjukintyg.
Hemsida: www.birka.se
Ansvarig: Sten Grusell, 070-692 82 11.

Onsdag 23/11 kl. 17:00 – 23:00
I år är det 20 år sedan Ericsson
Seniorer bildades.
Det firar vi med återblickar,
underhållning, välkomstdrink,
trerätters meny, ½ fl. vin eller
en öl, kaffe samt dans till Arne
Fernlöfs orkester.
Vi ser fram mot en festkväll till ett
oslagbart pris.
Plats: Restaurang Lövholmen,
Lövholmsvägen 2.
T-bana eller tvärbanan till Liljeholmen.
Ca 200 m promenad mot Gröndal.
Avgift: 250 kr.
Anmälan: senast 7/11.
Betalning: oss tillhanda senast 10/11.
Ansvarig: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83.
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Styrelse och funktionärer

FÖRENINGENS SYFTE
Vi ska verka för att den känsla av tillhörighet till
”Ericssonfamiljen”, som många upplever efter en
lång anställning, ska få en naturlig fortsättning efter
pensioneringen.
Vi försöker skapa en trivsam samvaro för
medlemmarna.

Styrelseledamöter

Jan Stellan, vice ordförande

08-720 29 58

ALLMÄN INFORMATION

Erik Hoving, sekreterare

08-777 55 34

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

Sten Grusell, kassör

08-650 41 96

Jan Gars

08-778 46 97

Gunvor Hertz

08-93 75 12

Yvonne Silén

073-552 30 91

Inga-Britt Sträng

08-88 99 42

Leif Östling

08-84 56 57

Torvald Lundmark, ordförande 08-774 77 51

ANMÄLAN
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-postadress eller röstbrevlådan och inte till aktivitetsansvarig. Om du anmäler dig via röstbrevlådan, så
hör vi av oss endast om du inte får plats på
aktiviteten.

Revisorer

Turordningen bestäms av meddelandets ankomsttid
oberoende av om e-post eller röstbrevlåda använts.
BETALNING
Ange aktivitetens datum och benämning.
Betalning görs till:
Plusgiro 72 24 24-9
Bankgiro 5745-9539

Göthe Johansson

08-531 712 17

Folke Karlsson

08-603 88 21

Evy Moltkesson, suppleant

08-714 87 75

Valnämnd

Aktiviteten ska vara betald och beloppet finnas på
föreningens plus- eller bankgirokonto senast vid
angivet sista betaldatum. Beakta att betalning med
betalningsorder via brevlåda tar ca tre arbetsdagar.
ÅTERBUD EFTER ANMÄLNINGSDATUM OCH
VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING
Återbud efter sista anmälningsdatum meddelas till
aktivitetsansvarig. 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.
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Gunnel Backman, sammank.

08-446 41 42

Stig Bernholm

08-19 17 55

Aris Graufelds

08-590 307 12

