
 
    ERICSSON SENIORER 
                                                       www.ericssonseniorer.org 
 
KONTAKTINFORMATION 
E-postadress: ericssonseniorer@gmail.com   
Postadress: Ericsson Seniorer, c/o Gunnar Nyström    
                     Bokvägen 42, 146 50 Tullinge  

Röstbrevlåda: 08-550 024 91          
 

 Höstprogram 2019 
 

 Anmälan görs till föreningen och tidigast den 13/6 kl. 09:00       
 

Augusti 
Heldagstur till Grinda 
Torsdag 15/8 kl. 08:45 – ca 16:00 
En Waxholmsbåt  kommer att ta oss ifrån 
Strömkajen ut till Grinda södra. 
Båtturen tar ca 2 tim och 
ombord finns enkel servering för 
de som önskar.  
Framme vid Grinda södra, ca kl. 
11:00 blir det en promenad på 
ca 1 km fram till Wärdshuset.  
På Wärdshuset serveras en lunch bestående av 
fisk/skaldjursgryta eller en vegetarisk rätt.  
Efter lunchen tipsrunda för de som vill. 
Hemfärd från Grinda södra kl 14:05. 
Plats: Samling vid Strömkajen 08:45. 
Resväg: T-bana till Kungsträdgården, uppgång 
Skärgårdsbåtarna. 
Avresa: kl. 09:00 från Strömkajen. 
Hemkomst: ca 16:00. 
Avgift: 275 kr. (ingår transport och lunch). Om du vill 
ha vegetarisk maträtt, ange detta i anmälan. 
Anmälan till föreningen: senast 29/7. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 1/8. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela  
ansvarig: Lennart Johansson, 0730-31 16 46 

 
Koloniträdgårdar på Söder 
Onsdag 21/8 kl. 10:00 – 14:00 ca  
Trädgårsprofilen och odlingsentusiasten Kenneth 
Nilsson visar oss runt i 
Årstalundens koloniområde. 
Kenneth´s egen kolonilott 
kännetecknas av att han med 
lyckat resultat "odlar växter på 
fel ställe". T.ex har han palmer 
stående utomhus året runt, 
solälskande växter står skuggigt och skuggväxter har 
solen skinande hela dagarna. Dessutom är det ett 
väldigt torrt läge. 
 
 
 

 
Efter visningen går vi till ”restaurang Skrovet”, som 
ligger nere vid stranden mot Skanstullshållet. 
Alla betalar för sig, ingen bordsbokning.   
OBS det är mycket uppför och nerför, både 
trappor och gångar. 
Plats: Samling vid Ringvägen 54 (Konditori Bisquet).  
Resväg: Tex buss 4, hållplats Rosenlund. 
Avgift: 50 kr.  
Anmälan till föreningen: senast 5/8. 
Betalning: Föreningen tillhanda senast 8/8.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvarig: Yngve Englander, 070-524 51 98. 
 

September 

Drottningholms slott och 
Brostugan 
Tisdag 3/9 kl. 11:30 – 14:00 

Drottningholms slott finns upptagetpåUNESCO:s 
världsarvslista. Det är vårt bäst bevarade kungliga 
slott uppfört på 1600-talet i Sverige. Det är 
representativt för all europeisk kunglig arkitektur från 
den tiden. 
Kungafamiljen flyttade in på Drottningholms slott 
1981. Idag är slottet kungaparets permanenta 
bostad. Rummen i slottets södra del är reserverade 
för kungaparet. Slottet och parken är till största delen 
öppen för besökare året om. 
Lunch i Brostugan kl. 13:00. 
Efter den guidade slottsturen tar vi en promenad till 
Brostugan (20 minuter). 
Man bedömer att Brostugan är den brostuga som 
byggdes i samband med brobygget på 1780-talet. 
Den övre våningen uthyrdes till sommargäster. En av 
de berömda hyresgästerna var Hjalmar Söderberg.  
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2 

 
Plats: Samling vi entrén till Drottningholms slott. 
Resväg: Från Brommaplan ta buss 176 eller 177 till 
Drottningholms slott. Därifrån 300 meters promenad 
till slottsentrén. 
Avgift: 180 kr. 
Anmälan till föreningen: Senast 19/8. 
Betalning: Föreningen tillhanda senast 22/8.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Per Hallonquist, 072-574 6279. 
 

Visning av Slussenprojektet 
Onsdag 11/9 kl. 10:00 – 14:00 (15:00) ca  
Från förlegad trafiklösning till 
ny mötesplats 
Slussen är i så dåligt skick att 
anläggningen måste rivas och 
byggas upp från grunden.  
Staden tar tillfället i akt att 
skapa en attraktiv mötesplats 
där människor vill stanna kvar och inte som nu – ett 
ställe man möts vid, för att sedan gå. 
Det här innehåller projektet; Ny mötesplats, 
vattenreglering (Mälaren), trafiklösningar, 
överdäckning. Slussens ombyggnad är viktig för 
Stockholm, men också för resten av Mälardalen 
dessutom säkras dricksvattnet för ca cirka två 
miljoner människor i Mälardalen. 
Översvämningsriskerna i Mälardalen är idag 
oacceptabelt stora. 
Efter detta, dvs ca kl 12, går vi till Eriks restaurang 
på Gondolen och äter lunch. 
Kl 14:00 är det allmän visning av arkeologiska 
fynden på Stadsmuseet (för de som vill). 
Plats: Stadmuseet, entrèn. 
Resväg: T-bana till Slussen. 
Avgift: 200 kr.  
Anmälan till föreningen: senast 26/8. Anmäl också 
om du vill ha kött/fisk/vegetariskt. 
Betalning: Föreningen tillhanda senast 29/8.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvarig: Yngve Englander, 070-524 51 98. 
 

Jorden runt på 100 minuter 
Onsdag 18/9 kl. 11:00 – ca 12:30 
(c:a 14:30 om man äter lunch) 
Följ med Anders Hanser 
jorden runt på 100 minuter. 
Vi har åter bokat in oss på 
biografen Grand för att 
tillsammans med Radiobo-
lagets Veteranklubb njuta av 
Anders senaste film. Han 
reste i 100 dagar till 8 spännande platser tog 60000 
bilder och åtskilliga timmar video. Detta har han nu 
sammanställt till en 100 minuter lång film. 
Efter filmen kan den som så önskar gå och äta lunch 
på restaurang Cirkeln i ABF-huset kl. 13:30. Vi har 
bokat ett antal platser och man betalar själv. 
Ange i anmälan om du tänker äta lunch! 
Mer information: http://hanser.se 
Plats: Biografen Grand, Sveavägen 45 (Lunch på 
restaurang Cirkeln, Sveavägen 41). 
Resväg: T-banan till Rådmansgatan, uppgång 

Tegnérgatan. 
Avgift: 125 kr. 
Anmälan till föreningen: senast den 2/9.  
Ange om du tänker äta lunch! 
Betalning: föreningen tillhanda senast den 5/9.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Gunnar Nyström, 070 - 533 92 19. 

Oktober  

Birgit Nilsson –  
”Värp först och kackla sen”  
Måndag 7/10 kl. 13:00 – 15:30 
Ett föredrag med humor, 
värme och musik om världs- 
sopranen Birgit Nilsson av 
och med Mattias Enn. 
Denne är sångare, estradör 
och kuplettförfattare. Han 
har skrivit en biografi om 
Birgit Nilsson – Birgit 
Nilsson i ord och bild. Han arbetar som guide på 
Birgit Nilsson Museet i Västra Karup. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen. Utgång mot 
Hägerstensåsen, eller buss 147 från Liljeholmen till 
Sedelvägen. 
Avgift: 200 kr. inkl. kaffe med bulle i pausen. 
Anmälan till föreningen: Senast 23/9. 
Betalning: Föreningen tillhanda senast 26/9. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Per Hallonquist 072-574 62 79. 
 

Olle Olsson Hagalund-museet 
Tisdag 15/10 kl. 13:00 – 15:00   
Måndag 21/10  kl. 13:00 – 15:00 
I den snickarglada trävillan i Hagalund som nu är 
museum föddes konstnären 
Olle Olsson år 1904, och där 
bodde han hela livet. Redan 
som barn började Olle 
Olsson teckna och måla. 
Muséet visar nu målningar, 
teckningar, grafik och 
teaterskisser. Efter visningen och film, på drygt en 
timme, serveras kaffe med kakor. 
Plats: Samling utanför huset på Furugatan 3, 
Hagalund, Solna. 
Resväg: Buss 515 till station Kolonnvägen från 
Odenplan (OBS! gångvägar under ombyggnaden). 
Buss 513 till station Sunnangården från T-bana 
Solna Centrum. 
Från T-bana Solna Centrum, ca 15 min promenad. 
Pendeltåg till Solna station, ca 15 min promenad. 
Avgift: 160 kr 
Anmälan till föreningen: senast 30/9. 
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning 
du vill gå på. 
Betalning: Föreningen tillhanda senast 3/10 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Lennart Johansson, 073-031 16 46. 
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Lunchträff med dans  
Torsdag 17/10 kl. 13:00 – 16:30  
Missa inte chansen att träffa gamla och nya kamrater 
från Ericsson för en trevlig 
eftermiddag med lunch och dans till 
Arne Fernlöfs orkester. Varmrätt 
med 1 glas vin eller öl/vatten samt 
kaffe med kaka ingår. Övriga 
drycker betalar du själv till 

självkostnadspris. Lotteri.  
Plats: Medborgarhuset, 
Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.  
Resväg: Se 7/10 ”Birgit Nilsson, Värp först och 
kackla sen”. 
Avgift: 200 kr.  
Anmälan till föreningen: 30/9. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 3/10.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Gunvor Hertz 076-119 46 08. 
 

Spelman på taket 
Torsdag 24 oktober kl. 19.00 – ca 22.00 
Söndag 27 oktober kl. 13.00 – ca 16.00 
Tisdag 29 oktober kl 19.00 – ca 22.00 
"Om jag hade pengar" sjunger den fattige 
mjölkbonden Tevye. Men pengar 
har han inga däremot fem 
upproriska döttrar som har egna 
idéer om sina liv. Till exempel 
vem de ska gifta sig med. Tevye 
och hans fru Golde älskar 
varandra. Rena turen eftersom 
ingen frågade efter deras åsikt när 
äktenskapsmäklerskan och deras föräldrar bestämde 
att det skulle bli just de två. Så har traditionen alltid 
sett ut bland den judiska befolkningen i deras lilla by 
på den ryska landsbygden. Men nu har den nya tiden 
även nått hit. 
Pia Johansson och Dan Ekborg gör rollerna som 
Golde och Tevye. 
Plats: Dansens Hus, Barnhusgatan 14.  
Resväg: Från Centralen: Gå Vasagatan, 
Upplandsgatan ca 700 m mot Norra Latin, sväng 
höger till Barnhusgatan 14.   
Avgift: 370 kr.  
Anmälan till föreningen: senast 30/9. 
OBS! Det finns tre tillfällen, ange vilken dag du 
vill gå. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 3/10. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Gunvor Hertz tel. 076-119 46 08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November 

Sång- och musikunderhållning av 
Originalorkestern 
Tisdag 12/11 kl. 14:00 – 16:00  
Originalorkestern älskar att spela och sjunga, gärna 
svenska låtar. De spelar 
låtar från mycket tidigt 
1900-tal, till låtar från idag. 
De hanterar ett flertal 
instrument bland annat 
gitarr, ukulele, mandolin, 
bas, och gitarrolele. 
Kom och lyssna på ett 
potpurri av kända låtar ur våra visskatter av bland 
andra Lasse Berghagen, Owe Thörnqvist, Olle 
Adolphson och Evert Taube. 
Vi bjuder på två glas vin med ostbitar, kex och tid för 
umgänge efter spelningen. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
Resväg: Se 7/10 ”Birgit Nilsson, Värp först och 
kackla sen”. 
Avgift: 175 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 28/10. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 31/10.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67. 

 
Exotisk o traditionell julutställning, 
Anderssons växthus, Bergianska 
trädgården  
Onsdag 27/11 kl. 14:00 – 16:00 
Onsdag 4/12 kl. 14:00 – 16:00  
På Bergianska trädgårdens julutställning visas 
nyttoväxter från hela 
världen. Växter som vi  
traditionellt använder 
kring julen i mat, glögg, 
pepparkakor och julgodis. 
Utställningen visar en 
exotisk blandning av 
levande växter, 
fantasifulla grönsaks- 
arrangemang och doftande kryddbord – allt med 
julens växter i fokus. 
Visningen tar ca 1 timme. Sedan får vi kaffe/te och 
bulle i orangeriet som ligger strax bredvid. 
Resväg: T-bana eller Roslagsbana till Universitetet, 
gå till vänster över bron mot Bergianska. Det tar ca 
10 min (ca 1 km) att gå till växthuset. 
Avgift: 160 kr. inkl kaffe och bulle i Orangeriet.  
Anmälan till föreningen: senast 11/11. 
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning 
du vill gå på. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 14/11. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig : Marina Hellstrand, 076-336 11 19.  
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December 

Julfest 
Torsdag 12/12 kl.17:00 – 22:00 
Välkomna till årets julfest! Välkomstdrinken, d.v.s. 
glögg med mandlar, samt 2 glas 
vin eller öl/vatten och kaffe ingår.  
Vi väljer mat vid olika 
matstationer dignande av julens 
alla rätter. Bland de kalla rätterna 
hittar vi olika sillsorter, olika 
laxrätter, sylta, rökt korv och 
kalkon samt julskinka. Bland de 
varma rätterna finns köttbullar, prinskorv, rödkål och 
Janssons. Vi avslutar med kaffe, pepparkakor, 
julgodis och dessertostar med tillbehör.  
Allsång och dans till levande musik. 
Plats: Restaurang Addfood, Dialoggatan 9, 
Telefonplan. 
Resväg: T-bana till Telefonplan, 360 m promenad.  
Avgift: 450 kr.  
Anmälan till föreningen: senast 25/11. 
Betalning: Föreningen tillhanda senast 28/11.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

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

Om du har ändrat adress, telefonnummer 
eller e-postadress, var vänlig och anmäl 
detta till föreningens e-post-brevlåda  
ericssonseniorer@gmail.com  

eller röstbrevlådan 08-550 024 91. 
 

Anmälan 
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-post-  
adress eller röstbrevlådan.  
OBS  – anmälan får göras tidigast 13/6 kl 09:00.  
Turordningen bestäms av meddelandets ankomsttid 
oberoende av om e-post eller röstbrevlåda använts. 
Observera att anmälningarna kan ta upp till 4 
arbetsdagar att besvara. 
Om du är beroende av specialkost (t.ex. glutenfri 
kost, har allergiproblem eller är vegetarian, etc.), 
måste du anmäla detta vid anmälan till aktiviteten. 
 

Betalning 
Betalning görs till Plusgiro 72 24 24-9. 
Ange aktivitetens datum och benämning. 
Betalning ska inte ske förrän ditt deltagande 
bekräftats. 
Aktiviteten ska vara betald senast vid angivet sista 
betaldatum. 
 
 

 

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.  

Avgifter, som är 100 kr eller lägre, åter-
betalas inte. 
Avbeställningsskydd och reseförsäkring: brukar ingå 
som del i hemförsäkringar. Kolla med ditt 
försäkringsbolag. 

 

Styrelse och funktionärer 
Styrelseledamöter 
Gunnar Nyström, ordförande        070-533 92 19 
Lennart Johansson, vice ordf.       0730-31 16 46 
Per Hallonquist, sekreterare          072-574 62 79 
Gunvor Hertz, kassör        076-119 46 08 
Yngve Englander                          070-524 51 98 
Eva Haglund                                 070-267 37 67 
Marina Hellstrand                          076-336 11 19 
Jan Stellan         070-221 99 33 
Adjungerad 
Hana Påhlman, webansvarig        076-580 67 99 
 

Revisorer 
Sten Grusell         070-692 82 11 
Christer Eklund        070-518 17 34 
 

Valnämnd 
Elsie Fondin         072-231 07 87 
Lena Hagström        073-366 60 87 
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