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 2020
Anmälan till föreningen tidigast den 16/12 kl. 09:00

Januari

Februari

Uppstartsträff

Hovstallet

Onsdag 15/1 kl. 17:30 – 21:00
Välkomstdrink, varmrätt inkl.
1 glas vin eller öl/vatten,
kaffe och kaka. Övriga
drycker köps till
självkostnadspris. Dans till
levande musik.
Plats: Medborgarhuset,
Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen. Utgång mot
Hägerstensåsen, eller buss 147 från Liljeholmen till
Sedelvägen.
Avgift: 225 kr.
Anmälan till föreningen: senast 1/1.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 7/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Tisdag 4/2 kl. 13:45 – 16:00
Torsdag 6/2 kl. 13:45 – 16:00
H.M. Konungens hovstall är beläget mitt i centrala
Stockholm. Hovstallets huvuduppgift är att ansvara
för planering och genomförande av alla transporter
med bil för Kungafamiljen. Häst och vagn används
vid ceremoniella tillfällen såsom statsbesök,
riksmötets öppnande och då Kungen tar emot nya
ambassadörer. H.M. Konungens hovstall ligger
sedan mer än hundra år på Väpnargatan 1 på
Östermalm i Stockholm. Följ med på en tur genom
H.M. Konungens hovstall med selkammare, bilar och
vagnhall. Den guidade visningen är 45–60 minuter
och innefattar
Hovstallets samtliga
byggnader; stall,
garage, vagnhallar och
selkammare.
Efter visningen ingår
fika i Hovstallets Café.
Plats: Guiden möter upp vid porten till Hovstallets
huvudentré, Väpnargatan 1.
Obs! Kom i tid. Porten är låst och det är därför inte
möjligt att komma in efter att visningen börjat.
Resväg: T-bana till Kungsträdgården utgång mot
Arsenalsgatan, 7 minuters promenad mot Dramaten
till Sibyllegatan, första tvärgatan är Väpnargatan.
Avgift: 180 kr.
Anmälan till föreningen: senast 20/1.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning
du vill gå på.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 23/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Per Hallonquist 072-574 6279.

Persisk afton
Torsdag 23/1 kl. 17:30 – 21:00
Onsdag 29/1 kl. 17:30 – 21:00
Välkommen till persisk afton hos Kina Jacobsson,
som berättar om persiska mattor. Före
presentationen serveras
hemlagad persisk buffé.
Mattor lottas ut på
inträdesbiljetten. Det finns
möjlighet att handla
mattor till förmånliga
priser. Inget köptvång.
Plats: Hornsgatan 94.
Resväg: T-bana till Zinkensdamm.
Avgift: 200 kr.
Anmälan till föreningen: senast 6/1.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning
du vill gå på.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 9/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig Marina Hellstrand 076-336 11 19.

Mats Hedén och ”Hasse & Tage
föreställning”

Avgift: Medlem avgiftsfritt, ej medlem 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 24/2.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 27/2.
OBS! Om du avbokar efter 5/3 eller uteblir utan
avbokning debiteras du avgiften p g a kostnader för
förtäring.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 9219.
OBS! Vårprogrammet 2020 gäller som kallelse
till årsmötet!

Måndag 10/2 kl. 13:00 – 14:30
Det är en musikföreställning där han lägger
tyngdpunkten på att spela och sjunga men det blir
lite prat, skoj och anekdoter som refererar till filmer
revyer och sketcher. Många har
en självklar koppling till Hasse &
Tage och deras dignande
musikskatt. Det dyker säkert
upp många minnen som vi kan
dela efteråt.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: Se Uppstartsträff 15/1.
Avgift: 180 kr inkl. kaffe och smörgås.
Anmälan till föreningen: senast 27/1.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 30/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Hallwylska Palatset
Tisdag 17/3 kl. 11:45 – 14:00
Torsdag 19/3 kl. 11:45 – 14:00
Uppdraget att bygga ett vinterhem åt makarna von
Hallwyl gick till arkitekt Isak Gustaf Clason.
Byggnationerna påbörjades 1893 och huset stod
klart 1898. Huset skulle fylla tre syften:
att vara en bostad under vinterhalvåret, ett kontor för
familjens firma och ett utrymme för grevinnans
samlingar av antikviteter. I övrigt fick arkitekt Clason
fria händer av makarna von Hallwyl, och han
behövde inte bekymra sig om pengar – huset fick
kosta vad det ville. Hallwylska museet har en av
Sveriges bäst bevarade miljöer från sekelskiftet
1900. Huset innehåller en av landets största
samlingar av konst,
porslin och antika
möbler. Palatset
donerades till svenska
staten 1920. Efter
guidningen ingår lunch
på Lebanon Meza
Lounge nästgårds.
Plats: Hallwylska museet, Hamngatan 4 Stockholm.
Resväg: T-bana till Kungsträdgården utgång mot
Arsenalsgatan 5 minuters promenad mot Hamngatan
Avgift: 220 kr.
Anmälan till föreningen: senast 2/3.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning
du vill gå på.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 5/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Per Hallonquist 072 574 6279.

Judiska Museet
Torsdag 20/2 kl. 13:00 – 15:00
Onsdag 4/3 kl. 13:00 – 15:00
Det judiska museet har flyttat hem, till den plats där
allting började. Kom och
lyssna till den fantastiska
historien. Efter visningen
som tar en timme går vi
gemensamt till
restaurangen Under
Kastanjen där serveras
kaffe/te och bulle.
Plats: Själagårdsgatan 19.
Resväg: T-bana till Gamla Stan.
Avgift: 160 kr.
Anmälan till föreningen: senast 3/2.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken dag du
vill gå.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 6/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig Marina Hellstrand 076-336 11 19.

Mars

Lunchträff med dans
Torsdag 26/3 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 levande 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.
Resväg: Se Uppstartsträff 15/1.
Avgift: 200 kr.
Anmälan till föreningen: senast 9/3.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 12/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Årsmöte
Torsdag 12/3 kl. 14:00 – 16:00
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.
Efter mötet serveras smörgås, ett glas vin, öl/vatten,
kaffe och kaka. För att beställa förtäring behöver vi
som vanligt en anmälan.
Årsmöteshandlingarna
publiceras senast två veckor
före årsmötet på föreningens
webbplats.
Motion till årsmötet skall
vara föreningen tillhanda
senast den 30/1.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: Se Uppstartsträff 15/1.
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April

Thunbergs ateljé som finns på området, innan vi på
egen hand tar en promenad i omgivningarna. Vi
kanske kan få se lax som hoppar i forsen, och den
som vill kan ta en promenad över dammbron. Vi
avslutar vårt besök med att på egen hand besöka de
olika hantverkshusen på ön, där vi kan hitta allt från
keramik, konst och antika möbler till lokalt tillverkade
alster från lokala hantverkare.
Plats: Cityterminalen, se busstavlan för exakt plats.
Resväg: T-bana till T-Centralen. Abonnerad buss.
Avgift: 700 kr.
Bussresa t o r Älvkarleby ingår, liksom:
Förmiddagskaffe och smörgås
Buffélunch
Besök och visningar enligt program.
Anmälan till föreningen: senast 27/4.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 30/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.

Lunchkonsert i Guldfoajén på
Operan
Fredag 24/4 kl. 11:30 – 13:00
Föreställningarna för våren är
ännu inte fastställda. Lunchen
består av sallad, bröd, dryck
och kaffe. Det finns möjlighet att
köpa vin/öl.
Plats: Samling strax innanför stora entrén (Gustav
Adolfs torg) för utdelning av biljetter.
Resväg: T-bana till Kungsträdgården, uppgång
Gustav Adolfs torg/Operan.
Avgift: 280 kr.
Anmälan till föreningen: OBS! Senast 20/1.
Anmälan är bindande efter detta datum.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 9/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Resa till Skottlands högländer
Tisdag 26/5 – tisdag 2/6, 8-dagarsresa
En resa till Edinburgh och vidare med buss genom
de södra högländerna.
Avresa: 26/5 2020. SAS prel. tid kl. 12:05-13:20.
Hemresa: 2/6 2020. SAS prel. tid kl. 14:10-17:20.
Ingår: Flyg Arlanda-Edinburgh t o r, transfer
flygplats-hotell, del i dubbelrum med frukost, 5
middagar, vallhundsuppvisning, båttur på Loch Ness,
ångtåg, alla transporter på resmålet och övriga
besök enligt program.
Extra: Skotskt afton, Utflykt: Andrews med Falkland
Palace & trädgård samt
destilleri. Utflykt: Slott &
whisky. Se hela det
spännande programmet
på Ericsson Seniorers
hemsida. Vår guide på
resan är Jöran Nielsen,
som några av er träffade
på Irlandsresan.
Anmälan till föreningen: senast 14/2.
Avgift: Preliminärt 16950 kr.
Enkelrumstillägg 4150 kr.
Betalning: Bokningsbekräftelse med
inbetalningsavier skickas från ReseSkaparna.
Ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.

Maj
Vårfest
Torsdag 7/5 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: 400 kr.
Anmälan till föreningen: senast 20/4.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 23/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.

Laxön
Tisdag 12/5 kl. 08:30:00 – ca 18:00
Heldagsutflykt till Laxön i Älvkarleby med besök hos
konstnären Johan Thunberg. Laxön ligger mitt i
Älvkarlebyfallen, och här
hade ingenjörstrupperna
under mer än 100 år sitt
sommarläger när de övade
broslagning över forsande
vatten. En bit på väg mot
Laxön stannar vi för dagens
förmiddagskaffe. Vi gör ett besök i folklivsmuséet och
tomteverkstaden i Söderhällgården med sin atmosfär
från flydda tider och sina tidstypiska interiörer. Vi
reser vidare till Laxön, där vår lunchbuffé står
framdukad. Vi får en visning av Laxön, där vår guide
berättar både om det viktiga laxfisket genom tiderna
och om Laxöns historia som militäranläggning. Här
finns idag massor av historiska byggnader från
militärtiden bevarade. Vi besöker konstnären Johan
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Juni

Betalning

Picknick i Tantolunden

Betalning görs till Plusgiro 72 24 24-9.

Tisdagen 9/6 kl. 12:00
Samling T-bana
Zinkensdamm kl.
12:00. Vi går till
Tantolunden för att
genomföra en
femkamp, äta
medhavd lunch samt
prisutdelning.
Matsäck och dryck medtages av var och en.
I händelse av dåligt väder, kolla på hemsidan om det
blivit inställt.
Ansvarig: Lennart Johansson, 0730-311646.

Betalning ska inte ske förrän ditt deltagande
bekräftats.
Aktiviteten ska vara betald senast vid angivet sista
betaldatum.

Ange aktivitetens datum och benämning.

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,
återbetalas inte.
Avbeställningsskydd och reseförsäkring: brukar ingå
som del i hemförsäkringar. Kolla med ditt
försäkringsbolag.

______________________________________

Styrelse och funktionärer
Allmän information

Styrelseledamöter

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

Gunnar Nyström, ordförande
Lennart Johansson, vice ordf.
Per Hallonquist, sekreterare
Gunvor Hertz, kassör
Yngve Englander
Eva Haglund
Marina Hellstrand
Jan Stellan
Adjungerad
Hana Påhlman, webbansvarig

070-533 92 19
0730-31 16 46
072-574 62 79
076-119 46 08
070-524 51 98
070-267 37 67
076-336 11 19
070-221 99 33

Revisorer

Revisorer

Sten Grusell
Christer Eklund

070-692 82 11
070-518 17 34

Valnämnd

Valnämnd

Elsie Fondin
Lena Hagström

072-231 07 87
073-366 60 87

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-postadress eller röstbrevlådan.
OBS – anmälan får göras tidigast 16/12 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.

4

076-580 67 99

