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    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 2012 
 

Anmälan görs till föreningen och inte till aktivitetsansvarig     
 

Augusti 
Utflykt till Mackmyra 
Whiskyby 
Onsdag 29/8 kl. 09:00 – ca 18:00 
Lär känna en del av det svenska whiskyundret. 
I Mackmyra Whiskyby strax utanför Gävle finns 
alla produktionsdelar, som whiskytillverkning 
kräver: rökeri, mälteri, destilleri och lager. Vi får 
en guidad visning på 1,5 timme som beskriver 
tillverkningen från korn till fat i ett av världens 
modernaste whiskydestillerier. 
På vägen dit får vi lunch i Engeltofta vid havet i 
Gävlebukten. På hemvägen stannar vi för fika 
hos Strutsens Café & Gårdsbutik i Tierp. Där 
finns det även möjlighet att köpa strutskött och 
andra strutsprodukter. 
Start: Vår buss startar från Cityterminalen  
kl. 09:00. Lunch ca kl. 11:15.  
Avgift: 390 kr, i vilket ingår guidad visning i 
Whiskybyn, lunch och eftermiddagskaffe.  
Ingår ej: Förmiddagskaffe. Egen termos 
rekommenderas för kaffetörstiga.            
Anmälan till föreningen: senast 13/8.  
V.g. meddela om du går med rullator. 
Betalning: oss tillhanda senast 16/8. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
070-692 82 11. 
Hemsida: www.mackmyra.se 
Ansvarig: Sten Grusell  
 

Återkommande natur-
vandringar och cykelturer 
Första vandringen är planerad till måndag 
20/8 
Vi går spår i stockholmstrakten 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.  

Information om vandringarna och cykelturerna 
publiceras på www.nihlen.nu/seniorerna  
Ingen anmälan. 
Ingen avgift. 
Ansvarig: Hans Nihlén, 076-203 39 39 
 

September 
Turist i egen stad 
Onsdag 12/9 kl. 11:00 – 16:00 
Tema: Stockholm för stockholmare, dåtid, nutid 
och framtid. Vi åker med buss och guide från 
city till Östermalm, Riddarholmen, Slussen, 
Södermalm och Kungsholmen. Vi får informa-
tion om stadens historia, arkitektur, konst, 
litteratur, teatrar och politik. Mellan kl.13:00 
och 14:00 äter vi lunch på restaurang Kvarnen 
vid Medborgarplatsen.  
Plats: Bussen utgår från Klarabergsviadukten 
47 – 63, ovanför Vasagatan. 
T-bana till T-centralen, utgång mot Centralen. 
Avgift: 290 kr inkl. lunch. 
Anmälan till föreningen: senast 27/8. 
Betalning: oss tillhanda senast 30/8. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
073-378 74 78. 
Ansvarig: Jan Gars 
 

Kista Science City 
Torsdag 20/9 kl. 14:00 – 16:00 
Inger Björklind Bengtsson, som har 
arbetat 24 år på Rifa, Ericsson 
Components och Ericsson 
Microelectronics, berättar om sin bok som 
heter ”Från runor till radiovågor, Historien 
om Kista Science City”. Hon har arbetat 
med boken under 8 år och den beskriver 
vilken utveckling som har skett i området. 
Ericsson och IBM var först, men sedan 
har det blivit många efterföljare. En viktig del 
som beskrivs är givetvis hur det kom sig att 
Ericsson satsade på mobiltelefoni. Efter 
föredraget serveras kaffe och kaka. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen.  
T-bana 14 till Hägerstensåsen, utgång mot 
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Hägerstensåsen, eller buss 147 från 
Liljeholmen till Sedelvägen. 
Avgift: 50 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 3/9. 
Betalning: oss tillhanda senast 6/9. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
070-555 70 93. 
Hemsida: www.annamamedia.se  
Ansvarig: Torvald Lundmark 
 

Lunchträff med dans        
Torsdag 27/9 kl. 13:00 – 16:30 
Lunch inkl. vatten/öl, kaffe och kaka. Lotteri. 
Dans till Arne Fernlöfs orkester.  
Du som inte gillar kött, beställ fisk eller 
vegetariskt vid anmälan.  
Förfriskningar serveras till självkostnadspris. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
Resväg, se under Kista Science City 20/9. 
Avgift: 100 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 10/9. 
Betalning: oss tillhanda senast 13/9. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
070-646 39 28. 
Ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren och 
Gunnel Backman 
 

Oktober 
Röd sol över Kina - Dubblering 
Tisdag 2/10 kl. 12:45 – ca 14:30  
Dubblering av aktiviteten 13/11. Se denna för 
detaljer.  
Anmälan till föreningen: senast 17/9 
Betalning: oss tillhanda senast 20/9.  
 

Vinprovning 1 
Tisdag 9/10 kl. 18:00 – ca 21:00 
Anmälan får endast ske till en av 
vinprovningarna. (Det blir ytterligare en 
vinprovning onsdag 28/11.) 
Nu provar vi något nytt. Italienska delikatesser 
med därtill hörande provning av italienska viner 
från Veneto. 
Plats: Åttingen, Reimersholme. Vi träffas på 
Reimersholme, Reimersholmsgatan 45, i en 
gammal sprittank som i dag är en K-märkt 
byggnad. Buss nr 40 från Fridhemsplan eller 
buss nr 66 från Stockholms Södra eller 
Zinkensdamm tar dig till ändhåll-platsen på 
Reimersholme. Därifrån går du 50 m tillbaka 
och då är du framme vid Åttingen. 
Avgift: 150 kr.   
Anmälan till föreningen: senast 24/9. 
Betalning: oss tillhanda senast 28/9. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, med- dela 
070-221 33 99. 
Ansvarig: Jan Stellan  

Stockholms Moské och Och 
Himlen Därtill 
Måndag 15/10 kl. 15:00 – 18:30 
Vi besöker först Stockholms Moské där 
vi får en guidad visning. Sedan beger vi 
oss till restaurangen Och Himlen Därtill, 
där vi får en lättare förtäring. Drycker får 
vi beställa och betala var och en.          
Plats: Kapellgränd 10 och Götgatan 78, 
våning 26, Skrapan. 
Buss eller tunnelbana till Medborgar-
platsen, utgång Björns trädgård. 
Det är många trappor upp till moskén. 
Hiss finns inte. För att undvika trapporna – gå 
Tjärhovsgatan, ta vänster Östgötagatan och 
vänster Kapellgränd. Gå till nr 10.  
Efter besöket i moskén går vi gemensamt till 
Och Himlen Därtill i Skrapan. 
Avgift: 150 kr inkl. förtäring. 
Anmälan till föreningen: senast 1/10. 
Betalning: oss tillhanda senast 4/10. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
073-727 94 84. 
Hemsidor:  
Stockholms Moské: www.ifstockholm.se  
Och Himlen Därtill: www.restauranghimlen.se 
Ansvarig: Britt Ahlin 
 
 

Å så kommer det en gosse 
Onsdag 24/10 kl. 17:30 – ca 21:00    
RevyMakarna från Västerås 
underhåller med ett program av och om vår 
tids störste revyartist, Karl Gerhard. 
Programmet innehåller också anekdoter och 
historier ur hans rika liv och fantastiska 
revykarriär. Det blir lite öl, lite vin med 
tilltugg och underhållning. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
Resväg, se under Kista Science City 20/9. 
Avgift: 100 kr inkl. 1 glas vin eller öl med tilltugg. 
Övriga drycker till självkostnadspris.  
Anmälan till föreningen: senast 8/10. 
Betalning: oss tillhanda senast 11/10. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
070-111 29 93. 
Hemsida: www.sangemark.se  
Ansvarig: Leif Östling 
 
 

Stockholms Moské och Och 
Himlen Därtill - Dubblering 
Tisdag 30/10 kl. 15:00 – 18:30 
Dubblering av aktiviteten 15/10. Se denna för 
detaljer.  
Anmälan till föreningen: senast 15/10. 
Betalning: oss tillhanda senast 19/10.  
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November 
Lunchträff med dans  
Torsdag 1/11 kl. 13:00 – 16:30 
Lunch inkl. vatten/öl, kaffe och kaka. 
Lotteri. 
Dans till Wahlén & Segeblad. 
Du som inte gillar kött, beställ fisk 
eller vegetariskt vid anmälan.  
Förfriskningar serveras till självkostnadspris. 
Plats: Medborgarhuset, Hägerstensåsen, 
Riksdalervägen 2. 
Resväg, se under Kista Science City 20/9. 
Avgift: 100 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 15/10. 
Betalning: oss tillhanda senast 18/10. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
070-646 39 28. 
Ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren och 
Gunnel Backman 
 

Operans verkstäder i Nacka 
Tisdag   6/11 kl. 12:00 – ca 14:30  
Onsdag 7/11 kl. 12:00 – ca 14:30 
Vi får se dekorbyggen i naturlig storlek från 
flera av Operans uppsättningar. Vidare visas 
scenografimodeller, som är tredimensionella 
skisser till teaterdekor och som scenografer 
använder för att åskådliggöra sin vision av 
scenbilden. Här finns även utrymmen för 
repetitioner av föreställningar och inte minst ett 
kostymlager. Allt ligger i KF:s gamla 
kafferosteri som även tidigare var sulfatfabrik. I 
samband med besöket kommer vi att äta lunch 
på restaurangen som ligger i samma byggnad 
med utsikt över Svindersviken. 
Plats: Kvarnholmsvägen 56, Nacka. 
Buss 402 från Slussen till hållplats Gäddviken. 
Bilparkering finns. 
Avgift: 120 kr inkl. lunch.  
Anmälan till föreningen: Båda tillfällena är 
fulltecknade. 
Betalning: oss tillhanda senast 25/10. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
076-119 46 08. 
Ansvarig: Gunvor Hertz 
 

Röd sol över Kina 
Tisdag 13/11 kl. 12:45 – ca 14:30  
Anders Hanser har i över 30 år 
producerat filmer och bildspel för 
kultur och näringsliv, som nu visas 
för besökande grupper i hans 
kulturbiograf. 
Röd sol över Kina är en upplevelse av det 
moderna och det klassiska Kina från Shanghai, 
Hangzhou och Suzhou i öster till den 
välbevarade gamla staden Pingyao, 

kejsarstaden Xian och huvudstaden Beijing i 
norr. I Sichuanprovinsen i Kinas inre besöks 
städerna Chengdu och Leshan samt 
Emeiberget, ett av Kinas 37 världsarv. 
Färden går vidare till städerna Kunming och 
Lijiang i den sydvästliga provinsen Yunnan 
innan det hela avslutas i söder längs Lifloden 
från Guilin till Yangshuo vid de undersköna 
Sockertoppsbergen. Sammanlagt besöks elva 
av Kinas världsarv. 
Plats: Kommendörsgatan 28. 
T-bana till Östermalmstorg, utgång Sibylle-
gatan. 
Avgift: 120 kr inkl. ett glas vin. 
Anmälan till föreningen: senast 29/10. 
Betalning: oss tillhanda senast 1/11. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
073-552 30 91. 
Hemsida: www.hanser.se  
Ansvarig: Yvonne Silén 

 
Höstfest 
Onsdag 21/11 kl. 17:00 – 22:30 
Välkomstdrink, trerättersmeny med öl/vatten, 
2 glas vin samt kaffe. Övriga drycker betalar  
du själv.  
Dans till Arne Fernlöfs orkester. 
Plats: Restaurang Lövholmen, Lövholmsv. 2 
T-bana eller tvärbana till Liljeholmen. 
Ca 200 m promenad mot Gröndal. 
Avgift: 275 kr.  
Anmälan till föreningen: senast 5/11. 
Betalning: oss tillhanda senast 8/11. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
073-552 30 91. 
Ansvarig: Yvonne Silén 

 
Vinprovning 2 
Onsdag 28/11 kl. 18:00 – ca 21:00 
Anmälan får endast ske till en av 
vinprovningarna. (Vinprovning 1, tisdag 9/10) 
Nu provar vi något nytt. Italienska delikatesser 
med därtill hörande provning av italienska viner 
från Piemonte. 
Plats: Åttingen, Reimersholme. Vi träffas på 
Reimersholme, Reimersholmsgatan 45 i en 
gammal sprittank som idag är en K-märkt 
byggnad.  
Buss nr 40 från Fridhemsplan eller buss nr 66 
från Stockholms Södra eller Zinkensdamm tar 
dig till ändhållplatsen på Reimersholme. 
Därifrån går du ca 50 m tillbaka och då är du 
framme vid Åttingen. 
Avgift: 150 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 12/11. 
Betalning: oss tillhanda senast 15/11. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
070-221 33 99. 
Ansvarig: Jan Stellan
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December 
Julbordskryssning till Åland 
Måndag 3/12 kl. 17:00 – tisdag 4/12 kl. 15:45 
Vi seglar med Birka Paradise 
på vår traditionella kryssning. 
Embarkeringsplats: Från 
Slussen går du ca 300 m längs 
Stadsgårdskajen till Birka-
terminalen. 17:00 träffas vi på bottenplanet. 
Legitimation ska uppvisas vid embarkeringen. 
Julbordet intages kl.18:30 – 20:15. Efter 
måltiden är du fri att ta del av shopping-, nöjes- 
och SPA-utbudet. Frukosten 4/12, som ingår i 
avgiften, serveras kl. 07:00 – 10:00.  
Avgift: 450 kr, i vilken ingår del i dubbelhytt 
med fönster, julbord inkl. vin/öl/vatten och kaffe 
samt frukost.  
För singelhytt med fönster tillkommer 200 kr.  
Vi kan dock inte garantera att singelhytt finns 
ledig. 
Anmälan till föreningen: senast 17/10. 
Födelsedatum ska anges. Meddela oss gärna 
vem du vill dela hytt med. 
Betalning: oss tillhanda senast 24/10. Ev. 
återbetalning efter 29/10 kan endast göras från 
rederiet mot sjukintyg. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
070-551 39 83. 
Hemsida: www.birka.se 
Ansvarig: Inga-Britt Sträng 
 

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. 
 

Anmälan 
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens 
e-postadress eller röstbrevlåda och inte till 
aktivitetsansvarig. 
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 
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 nås via föreningens 
hemsida och kan också beställas från 
föreningen. 
 
 

Styrelse och funktionärer 
 

Styrelseledamöter 
 
Torvald Lundmark,ordförande 070-555 70 93 
 
Jan Stellan, vice ordförande      08-720 29 58 
 
Britt Ahlin, sekreterare               08-720 27 58 
 
Gunvor Hertz, kassör    08-93 75 12 
 
Jan Gars       08-778 46 97 
 
Sten Grusell                               08-650 41 96 
 
Yvonne Silén     073-552 30 91 
 
Inga-Britt Sträng     08-88 99 42 
 
Leif Östling      08-84 56 57 
 

Adjungerad till styrelsen 

 
Arne Hultman 08-99 72 83 

 
Revisorer 
 
Erik Hoving                                08-777 55 34 
 
Göthe Johansson                    08-531 712 17 
 
Evy Moltkesson, suppleant       08-714 87 75   
 

Valberedning 
 
Gunnel Backman, sammank.    08-446 41 42 
 
Stig Bernholm            08-19 17 55 
 
Aris Graufelds                          08-590 307 12 


