
 
    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          

 

 Vårprogram 2019 
 

 Anmälan görs till föreningen och tidigast den 17/12 kl. 9:00  
       

Januari 
 
Uppstartsträff 
Onsdag 9/1 kl. 17:30 – 21:00  
Välkomstdrink, varmrätt inkl. 1 glas vin eller öl/vatten, 
kaffe och kaka. Övriga drycker 
köps till självkostnadspris. 
Dans till Arne Fernlöfs 
orkester. 
Plats: Medborgarhuset, 
Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen.  
Resväg: T-bana till 
Hägerstensåsen. Utgång mot Hägerstensåsen, eller 
buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen.  
Avgift: 210 kr.  
Anmälan till föreningen: senast 28/12. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 3/1.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08. 

 
Filmvisning hos Anders Hanser 
Måndag 28/1 kl. 13:00 – ca 15:00 
Se filmen om 
Benny 
Andersson och 
Orsa spelmän  
30 år. Detta sker 
tillsammans med 
Radiobolagets 
Veteranklubb 
(RVK). 
Hemsida: 
www.hanser.se 
Plats: Biografen Grand, Sveavägen 45. 
Resväg: T-banan till Rådmansgatan, uppgång 
Tegnergatan. 
Avgift: 125 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 14/1. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 17/1. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela 
ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62. 
 

  
 

Februari 
 

Z, ett program om Monica 
Zetterlund 
Fredag 15/2 kl. 12:00 – 14:30 
Välkommen till lunchkonsert på Engelen. 
Karin och Kompani spelar och berättar om 
skådespelaren och 
sångerskan Monica 
Zetterlund. Karin Frölén är 
sångare och berättare, 
Kjell Berggren kompar 
på piano och Jan Bergnér 
spelar bas. 
I programmet presenteras Monicas musik i en 
blandning av jazz, revynummer och visor. Karin 
berättar mellan låtarna om Monicas spännande liv. 
Plats: Engelen, Kornhamnstorg 59 B, Gamla Stan. 
Resväg: T-bana till Gamla Stan. 
Avgift: 300 kr. 
Ingår: varmrätt (fisk) inkl. ett glas vin eller öl, kaffe och 
show. 
Anmälan till föreningen: senast 28/1. 
Om du vill ha vegetarisk varmrätt, ange detta i 
anmälan. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 31/1. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67. 
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Mars 

 

Föredrag Stella Fare -Tanto 
Måndag 4/3 kl. 13:30 – 15:30                                                                    
Tanto var en gång söders utkant. Här odlades tobak 
och dit ledde vägen ner till vintertullen där bönderna 
förtullade sina varor. Parken 
Tantolunden började anläggas 
1885 som en del i Albert 
Lindhagens generalplan. Nödåret 
1917 delade myndigheterna ut 
sättpotatis och det blev början till 
de prunkande koloniträdgårdar 
som idag är kända i hela landet. 
Stella Fare, före detta 
stockholmspolitiker och författare 
har skrivit en historik om 
koloniträdgårdarna i Tantolunden och deras roll i 
Stockholms historia. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen.  
Resväg: se 9/1, Uppstartsträff.  
Avgift: 100 kr inkl. kaffe och smörgås. 
Anmälan till föreningen: senast 18/2. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 21/2. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99. 
 
 
 
 
 

Årsmöte 
Onsdag 13/3 kl. 14:00 – 16:00 
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.  
Efter mötet serveras landgång, ett 
glas vin, öl/vatten, kaffe och kaka. 
För att beställa förtäring behöver vi 
som vanligt en anmälan.  
 
Årsmöteshandlingarna publiceras 
senast två veckor före mötet på 
föreningens webbplats.  
Motion till årsmötet ska vara föreningen tillhanda 
senast den 31/1. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
Resväg: se 9/1, Uppstartsträff. 
Avgift: Medlem avgiftsfritt, ej medlem 160 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 25/2. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 28/2. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19. 
OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till 
årsmötet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lunchträff med dans  
Torsdag 28/3 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 9/1, ”Uppstartsträff”. 
Avgift: 150 kr.  
Anmälan till föreningen: senast 18/3. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 21/3.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren eller Gunnel 
Backman, 070-646 39 28. 
 

April 

Besök på SeniorNet Södermalm 
Tisdag 9/4 kl. 13:00 - ca 15:00  
SeniorNet är en riksomspännande organisation som 
arbetar enligt devisen "Seniorer lär seniorer IT".  
De erbjuder teknisk 
support dagligen för  
pensionärer, samt 
anordnar både IT-
kurser på olika 
nivåer i smågrupper, 
tematräffar och 
dataträffar för medlemmar. Det finns flera 
lokalavdelningar bara i Stockholm.  
Vi besöker SeniorNet Södermalm (SNSO), som idag 
har ca 1100 medlemmar. "Kanelbullen" är namnet på 
den drop-in-verksamhet de bedriver varje dag kl 13-
16 i lokaler mitt emot Södra Station. Kaffe och 
kanelbulle serveras. 
Vi kommer att få en presentation av verksamheten. 
Efteråt går vi som vill gemensamt till puben Glada 
Stinsen för ett glas öl eller vin på egen bekostnad. 
Plats: Rosenlundsgatan 44, Stockholm. 
Resväg: Pendeltåg till Södra Station, uppgång 
Rosenlundsgatan, eller T-bana till Mariatorget 
uppgång Torkel Knutssonsgatan. 
Avgift: 50 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 25/3. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 28/3. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67. 
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Vårfest  
Torsdag 25/4 kl. 17:00 - 22:00 
Välkomna till årets vårfest! Välkomstdrink, 
trerättersmeny med 2 glas vin eller 
öl/vatten samt kaffe. Övriga drycker betalar 
du själv. 
Dans till levande musik. 
Plats: Restaurang Addfood, Dialoggatan 9, 
Telefonplan. 
Resväg: T-bana till Telefonplan, 360 m 
promenad. 
Avgift: 375 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 8/4. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 11/4. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela  
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67. 
 

Maj 

Drottningholms slott 
Tisdag 7/5 kl. 11:30 – 14:00 
Torsdag 9/5 kl. 11:30 – 14:00 
Drottningholms slott finns upptaget på UNESCO: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 öppet 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.  
Plats: Samling vid 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 22/4. 
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning 
du vill gå på.  
Betalning: föreningen tillhanda senast 25/4.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Per Hallonquist, 072-574 62 79. 
 
 
 
 
 

 

Picknick i Tantolunden   
Tisdag 14/5 kl. 12:00  
Samling T-bana Zinkensdamm kl. 12. 
Vi samlas i Tantolunden för att 
genomföra en femkamp, äta 
medhavd lunch samt 
prisutdelning. 
Matsäck och dryck medtas av var 
och en.  
I händelse av dåligt väder, kolla på Hemsidan om det 
blivit inställt. 
Ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62. 
 

Resa till Estland - Haapsalu och 
Dagö 
Måndag 20/5 - fredag 24/5 
Efter första världskriget delade Stalin och Hitler upp 
Europa mellan sig. Estland 
tillföll Sovjet. Hitler bröt dock 
överenskommelsen, och 
tyska och ryska trupper 
turades om att invadera 
Estland. 32.000 ester flydde 
till Sverige under andra 
världskriget i små båtar, men 
även legalt med tyska och svenska myndigheters 
medgivande med fartygen M/S Johan och S/S Odin. 
Idag finns det bara 1000 estlandssvenskar kvar i 
Estland, och några av dem träffar vi på denna resa. 
 
Följ med på en av Tallink-Siljas allra bästa resor som 
går till Haapsalu och Dagö i Estland. Båtresa, alla 
måltider ombord och i land samt alla entrébiljetter 
och 2 nätter på SPA Hotell i Haapsalu ingår i priset. 
Dessutom ingår buss med svensktalande guide 
under hela resan i Estland.  

Se separat programblad med info dag för dag!  
Plats: samling vid gruppincheckningen i Tallink-
Siljas terminal i Värtahamnen kl. 15:30.  
Avresa: Båten avgår den 20/5 kl. 17:30 från 
Värtahamnen. Från Slussen kan man t ex ta buss 76 
mot Ropsten och stiga av vid Värtahamnens 
färjeterminal. 
Hemkomst: Den 24/5 kl 10:15.  
Avgift: 4.590 - 5.685 kr/pers beroende på 
hyttkategori.  
Anmälan till föreningen: Senast den 1/4.  
Vid anmälan, ange ditt hyttval.  
Betalning: föreningen tillhanda senast 15/4.  
Ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.  
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Juni 

 

Heldagstur till Grinda 
Tisdag 4/6 kl. 08:45 – 16:00    
En Waxholmsbåt kommer att ta oss ifrån Strömkajen 
ut till Grinda södra. Båtturen tar ca 2h. Ombord finns 
enkel servering för dem 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 kan de som vill 
gå en tipsrunda. 
Hemfärd från Grinda södra kl. 14:05.  
Plats: Samling vid strömkajen kl. 08:45. 
Resväg: T-bana till Kungsträdgården, uppgång 
Skärgårdsbåtarna. 
Avresa: kl. 09:00 från Strömkajen.  
Hemkomst: ca kl. 16:00.  
Avgift: 275 kr. (ingår båtresa och lunch). 
Anmälan till föreningen: senast 20/5. Om du vill ha 
vegetarisk maträtt ange detta i anmälan.  
Betalning: föreningen tillhanda senast 23/5.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela 
ansvarig: Lennart Johansson, 0730-31 16 46 
 
 
 
 
 
 

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.ericssonseniorer.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 17/12 kl 9:00.  
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 
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.  

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

Årsmöteshandlingar 
Årsmöteshandlingar publiceras senast två veckor 
före mötet på föreningens hemsida:   
www.ericssonseniorer.org 

 

Styrelse och funktionärer 
Styrelseledamöter 
Gunnar Nyström, ordförande        070-533 92 19 
Lennart Johansson, vice ordf.      073-031 16 46 
Stig Bernholm, sekreterare           070-512 25 62 
Gunvor Hertz, kassör        076-119 46 08 
Eva Haglund                                  070-267 37 67 
Per Hallonquist                              072-574 62 79 
Hana Påhlman, webbansvarig       076-580 67 99 
Jan Stellan          070-221 99 33 
 

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