
 

    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          
 
 

 Höstprogram 2015 
 

Anmälan görs till föreningen och tidigast den 8/6 kl. 9:00         
 

Augusti 
Besök i Kungliga Slottet 
Onsdag 26/8 kl. 11:00 – 13:00 
Tisdag 1/9 kl. 11:00 – 13:00 
Kungliga slottet i centrala 
Stockholm är H.M. Ko-
nungens officiella 
residens och väsentliga 
delar av monarkins 
representation äger rum 
här. Slottet är även en 
daglig arbetsplats för Kungaparet och för de 
ämbeten som ingår i Kungl. Hovstaterna. Efter 
visningen på 45 min kan man själv gå runt i 
Bernadottevåningen och Gästvåningen. 
Efter visningen går vi och dricker kaffe med 
kaka. 
Avgift 150 kr. 
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken dag 
du vill gå. 
Plats: Slottsbacken 1, Västra valvet. 
Anmälan till föreningen: senast 10/8. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 13/8. 

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78. 
 
 

September 

Museiutflykt till Sparreholms slott 
Torsdag 17/9 kl. 8:30 – 17:30  
En lång allé leder fram till det 
ståtliga Sparreholms slott som 
ligger naturskönt beläget vid 
Hyltingeviken av Båven. 
Slottet är bland annat känt för 
sitt imponerande bilmuseum 
med en av Europas finaste 
bilsamlingar med bilar från 
1898 fram till idag.  
I vagnmuseet visas ungefär 
60 giggar, landåer, kälkar, 

trillor och åkvagnar och till och med en 
trollhoppa! Detta visas tillsammans med stora 
samlingar av antika bruksföremål, allt kopplat till 
hästen. På Sparreholm finns även ett 
hästcenter. 
I slottets gamla vagnslider finns Telefonmuseet 
som bjuder på telefonhistoria. Bland många, 
många andra telefoner kan vi bese LM 
Ericssons samtliga väggtelefoner! 
Förmiddagskaffe och lunch serveras. Två 
guidade visningar ingår.    
Mer information: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sparreholms_slott 

Avfärd: Cityterminalen kl. 8:30.  
Hemkomst: Cityterminalen ca kl. 17:30. 
Avgift: 650 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 31/8. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 3/9. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19. 
 

 

Återkommande naturvandringar  
och cykelturer 
Första vandringen är planerad att genomföras 
i september. 
Vi går spår i stockholms-
trakten, som är mellan  
8 och 16 km, ibland i 
kuperad terräng. Till och 
från spåren tar vi oss med 
SL. 
Cykelturerna genomför vi 
också i stockholmstrakten 
och de är mellan 40 och 60 km. Varken 
vandringarna eller cykelturerna är f.n. planerade i 
detalj, då de är beroende av väder och SL:s 
tidtabell. Vi tar fika- och grillpauser. 
För att komma med på Hans ”Hurtbullelista”, 

skicka ett mail till hans@nihlen.nu så kommer du 
att erhålla mail när de kommer att ske. 
Ingen avgift. 
Ansvarig: Hans Nihlén, 076-203 39 39. 

http://www.ericssonseniorer.org/
mailto:ericssonseniorer@gmail.com
mailto:hans@nihlen.nu
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Lunchträff med dans 
Torsdag 24/9 kl. 13:00 – 16:30 
OBS!  Tag chansen att träffa 
gamla och nya LMare och äta 
lunch och dansa tillsammans. 
Varmrätt inkl. öl/vatten och ett 
glas vin, kaffe och kaka ingår.  
Dans till Wahlén & Segeblads 
orkester. Lotteri. 
Övrigt öl och vin serveras till 
självkostnadspris. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. Hiss från gatuplan. 
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen eller buss 
147 från Liljeholmen till Sedelvägen. 
Avgift: 130 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 17/9. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 21/9. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren eller  
Gunnel Backman, 070-646 39 28. 
 

 

Oktober 

Boulespel. Serieaktivitet 
Torsdag 1/10 kl. 10:00 – 12:00 
Start för höstsäsongen inomhus. Ett par nya  
spelare är välkomna till 
vårt boulegäng. 
Plats: Liljeholmshallen, 
Mejerivägen 4. 
Resväg: T-bana till 
Liljeholmen. 
Avgift: ca 300 
kr/säsong (okt-april) ca 20 ggr. 
Information om aktiviteten och anmälan till: 

Sten Grusell, 08-650 41 96 eller  
Jan Gars, 08-778 46 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunchkonsert i Guldfoajén på 
Operan 
Onsdag 7/10 kl. 11:45 – 13:00 
Föreställningarna för 
hösten är ännu ej 
fastställda. 
Lunchen består av en 
sallad, bröd, dryck och 
kaffe. 
Plats: Samling strax 
innanför stora entrén i god tid (Gustav Adolfs 
torg) för utdelning av biljetter. 
Resväg: T-bana till Kungsträdgården, uppgång 
Gustav Adolfs torg/Operan eller buss från 
Slussen (2 eller 76) till Karl XII:s torg med kort 
gångavstånd till Operan. 
Avgift: 150 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 3/8. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 6/8. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Ellen Ahrent, 070-571 35 63. 
 
 

Music Show 
Tisdag 13/10 kl. 14:00 – 16:00 

Vår medlem Björn 
Hemstad åker runt med 
sin nya show som han 
kallar ”En resa till tiden 
då Rock & Roll 
förändrade världen”.  
Han bjuder på en 
nostalgitripp med sin 
enmansorkester då han 
spelar och sjunger 50-
talslåtar och visar bildspel från den tiden. 
Showen väcker många minnen från vår ungdom 
så ta chansen och dröm er tillbaka för en stund. 
Lyssna gärna på Björns musik på YouTube 
genom att skriva 50’s Music Revival  i 
sökrutan. Efter showen serveras kaffe och kaka.  
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen.  
Resväg: se 24/9 Lunchträff. 
Avgift: 50 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 28/9. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 1/10. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Torvald Lundmark, 070-555 70 93. 
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Oktoberfest 
Onsdag 21/10 kl. 17:00 – 22:30 
Välkomstdrink, 
trerätters-meny med 2 
glas vin eller öl/vatten 
samt kaffe. Övriga 
drycker betalar du själv.  
Dans till Zethzons trio. 
Plats: Restaurang Löv-

holmen, Lövholms- 
vägen 2, Liljeholmen. 
Resväg: T-bana eller Tvärbana till Liljeholmen, 
ca 200 m promenad mot Gröndal. 
Avgift: 295 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 5/10. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 8/10. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91. 
 
 

En föreläsning om Svenska hem  
Tisdag 27/10 kl. 14:00 – ca 16:00 

Den sanna historien om 
Fröken Frimans krig. En 
föreläsning med Eva Kaijser 
om den verkliga historien 
som sedan blev ett TV-
drama. Eva berättar den 
spännande historien om 
Anna Whitlock, alias fröken 
Friman i TV-serien ”Fröken 
Frimans Krig”. Besök gärna 
följande hemsidor: 
www.svenskahemsbutiker.se 
www.latonaordton.se/svenska- 
hem-o-frk-friman/ 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen.  
Resväg: se 24/9 Lunchträff. 
Avgift: 100 kr inkl. kaffe och kaka. 
Anmälan till föreningen: senast 12/10. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 15/10.  

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November 
Beppe Wolgers bästa bitar 
Måndag 9/11 kl. 12:00 – ca 14:30 
Lunchkonsert på Engelen.  
Beppe gjorde det möjligt att 
höra jazz på svenska när 
han översatte The 
American Songbook. Vem 
minns inte Monica Zetter-
lund och Gals and Pals. 
Han har givit oss över 1000 
texter, bl.a. Sakta vi går genom stan, Ta av 
dig skorna med Povel m fl. Karin Frölén, känd 
operasångerska med allt från visor till jazz på  
repertoaren ger oss en intressant resa genom 
Beppes liv och skapande. Vi får lyssna till små 
anekdoter, berättelser och framför allt Beppes 
sånger och musik. Karin ackompanjeras av 
Kjell Berggren och Jan Bergnér,  som vi 
känner från PRIMA. 
Plats: Rest. Engelen, Kornhamnstorg 59 B 
(ingång i hörnet), Gamla Stan. 
Resväg: T-bana till Gamla Stan. 
Avgift: 290 kr. 

Ingår: varmrätt inkl. ett glas vin eller starköl, 
kaffe och show. 
Anmälan till föreningen: senast 26/10. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 29/10. 

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91.  
 
 

Lunchträff med dans 
Torsdag 19/11 kl. 13:00 – 16:30 
OBS!  Tag chansen att träffa 
gamla och nya LMare och äta 
lunch och dansa tillsammans.  
Varmrätt inkl. öl/vatten och ett 
glas vin, kaffe och kaka ingår.  
Dans till Wahlén & Segeblads 
orkester. Lotteri. 
Övrigt öl och vin serveras till 
självkostnadspris. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. Hiss från gatuplan. 
Resväg: se 24/9 Lunchträff. 
Avgift: 130 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 12/11. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 16/11. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren eller  
Gunnel Backman, 070-646 39 28. 

http://www.svenskahemsbutiker.se/
http://www.latonaordton.se/svenska-hem-o-frk-friman/
http://www.latonaordton.se/svenska-hem-o-frk-friman/


 

4 

Anders Han Ser 
Måndag 23/11 kl. 12:45 – ca 14:45 
Onsdag 25/11 kl. 12:45 – ca 14:45 
Se filmen om Anders 
Hansers liv och hans 
upplevelser med sin kamera i 
Sverige och världen. 
Spännande besök hos kända 
och okända  människor under 
60 år. 
Hemsida: www.hanser.se 
Plats: Kommendörsgatan 28. 
Resväg: T-bana till 

Östermalmstorg, utgång 
Sibyllegatan. 
Avgift: 150 kr inkl. ett glas vin. 
Anmälan till föreningen: senast 9/11. 
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken dag 
du vill gå. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 12/11. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62. 
 
 

December 

Kryssning med julbord 
Tisdag 1/12 kl. 10:00 – ca 19:15 
Dagsresa – kryssning 
med M/S Rosella till 
Mariehamn och julbord.  
Vi åker med buss från 
Stockholm till Kapellskär. 
Där går vi ombord på M/S 
Rosella och kryssar mot 
Mariehamn. På båten avnjuter vi ett läckert 
julbord med öl och vin.  
På båten finns också underhållning av 
dansband, musikvärd eller artister, taxfree, m.m. 
M/S Rosella är tillbaka i Kapellskär ca kl. 17:30. 
Bussen kör oss sedan hemåt, och vi beräknas 
vara tillbaka i Stockholm kl. 19:15. 
Medtag giltig legitimation. 
Avfärd: Cityterminalen kl. 10:00. 
Avgift: 250 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 26/10. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 29/10. 

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Aris Graufelds, 070-223 81 70. 
 
 
 
 

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

Anmälan 
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-post-  
adress eller röstbrevlådan. OBS att nya rutiner 
gäller – anmälan får göras tidigast 8/6 kl 9:00.  

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. 
Betalning ska 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. 
 

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. 
 

Årsmöteshandlingar 
Årsmöteshandlingar publiceras senast två veckor 
före mötet på föreningens webbplats. 

 

Styrelse och funktionärer 

Styrelseledamöter  

Aris Graufelds, t.f. ordförande                                    08-590 307 12 

Yvonne Silén, vice ordförande 073-552 30 91 

Stig Bernholm, sekreterare 08-19 17 55 

Gunvor Hertz, kassör                         08-93 75 12    

Ellen Ahrent                                       08-19 13 23                                                               

Jan Gars                                                                            08-778 46 97 

Gunnar Nyström                                                                        070-533 92 19 

Hana Påhlman                                08-97 61 82 

Jan Stellan                                        070-221 99 33       

Adjungerad till styrelsen  

Arne Hultman 08-99 72 83 

Torvald Lundmark 070-555 70 93 

Revisorer  

Erik Hoving 08-777 55 34 

Sten Grusell 08-650 41 96 

Valnämnd  

Elsie Fondin 072-231 07 87 

Lena Hagström 073-366 60 87 

http://www.hanser.se/

