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    ERICSSON SENIORER 
                                                       www.ericssonseniorer.org 
 
KONTAKTINFORMATION 
E-postadress: kontakt@ericssonseniorer.org 
Hemsida: www.ericssonseniorer.org 
Postadress: Ericsson Seniorer, c/o Thorwald Lundmark,   
                      Törestigen 4, 141 41 Huddinge 
Telefon: 08-5500 2491         
Telefonen är bemannad tisdagar kl. 10:00 – 12:00, 17/8 – 7/12, övrig tid som telefonsvarare. 
 

     Höstprogram 2010 
 
Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.  Meddela alltid om du är förhindrad att komma. 
Mobilnumren vid aktiviteterna är endast till för att under aktivitetsdagen rapportera förhinder att komma.     
 

Augusti 
 
Tis. 17/8 kl. 10:00 Telefonjouren öppnar för 
säsongen 
Jourtjänsten kan nås tisdagar kl. 10:00 – 
12:00. Övriga tider ger hemsidan och 
telefonsvararen information. 
På telefonsvararen kan du 
också tala in meddelanden. 
 
Tors. 19/8 Boulespel 
Vi fortsätter som 
tidigare på torsdagar. 
Ansvarig: Sten Grusell, 08-650 41 96. 
 
Mån. 30/8 Återkommande naturvandringar  
Den första vandringen är planerad till 
måndagen den 30 augusti. Vi går spår i 
stockholmstrakten som är mellan 8 och 16 km, 
ibland i kuperad terräng. Vi tar fika- och 
grillpauser. Till och från spåren tar vi oss med 
SL. Vandringarna är f.n. inte planerade i detalj, 
då de är beroende av väder och SL:s tidtabell.  
Information om vandringarna publiceras på 
hemsidan www.nihlen.nu/seniorerna    
Ingen avgift.   
Ansvarig: Hans Nihlén,  
076-203 39 39. 
. 

 
 
 

September 
 
Ons. 1/9 kl. 12:30 Nynäshamns Ångbryggeri 
och provsmakning av öl 
Vi inleder med lunch på restaurang 
Stormogården i Nynäshamn, som 
serverar god hemlagad husmanskost. 
När vi är mätta och belåtna går vi till 
Nynäshamns Ångbryggeri för 
provsmakning av öl och information om 
Ångbryggeriet, som startade för 13 år sedan 
när några personer sadlade om från 
entusiastiska hembryggare till drivna 
hantverksbryggare. Första ölet var Bedar 
Bitter, vilket fortfarande är deras flaggskepp. 
Idag har de många ölsorter och ölen finns att 
köpa på Systembolaget. Vi får smaka ett antal 
olika sorter. 
Besöket avslutas ca kl. 16:30. 
Vi träffas på pendeltågsstation Nynäshamn. 
Pendeltåget mot Nynäshamn avgår från 
Centralen kl. 11:19 och är framme i 
Nynäshamn 12:25. OBS! Tågbyte i 
Västerhaninge.  
Avgift 150 kr inklusive lunch, guidning och 
provsmakning. 
Anmälan senast 17/8. 
Betalning oss tillhanda senast 20/8.  
Hemsida: www.nyab.se 
Ansvarig: Gunvor Hertz,  076-119 46 08. 
 
Tors. 16/9 kl. 13:30 Extra årsmöte och  
Träff med dans  
Extra årsmöte för slutligt beslut om 
stadgeändringar. Med anledning av det 
extra årsmötet ingen avgift. Föreningen 
bjuder på kaffe och kaka. Dans till Arne 
Fernlöfs.  
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Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
T-bana 14 till Hägerstensåsen utgång mot 
Hägerstensåsen eller buss 147 från 
Liljeholmen till Sedelvägen. 
OBS! HÖSTPROGRAMMET GÄLLER SOM 
KALLELSE TILL DET EXTRA ÅRSMÖTET. 
Ansvariga: Styrelsen samt Gunnel Backman, 
Hasse Nygren och Bibbi Farman. 
 
Ons. 22/9 kl. 08:00 Flygvapenmuseum, 
Linköping 
Buss avgår från 
Cityterminalen kl. 08:00. Vi 
gör ett stopp på Café Åstugan 
i Svärta, utanför Nyköping, 
där kaffe och smörgås 
serveras. Därefter vidare färd 
till Linköping och Flygvapenmuseum som 
nyinvigs den 12 juni. Vi börjar med en guidad 
tur i museet på ca 1 timme och därefter får var 
och en titta fritt på utställningen. Kl.13:00 
serveras vi lunch i Calle C Restaurang & Café. 
Efter avslutad lunch återvänder vi till 
Stockholm. 
Återkomst till Cityterminalen ca 16:30. 
Avgift 200 kr. I avgiften ingår bussresa, 
förmiddagskaffe samt lunch och guidad 
visning. 
Hemsida: www.flygvapenmuseum.se  
Anmälan senast 31/8.  
Betalning oss tillhanda senast 3/9. 
Ansvarig: Margit Olsson, 070-993 09 45. 
 

Oktober 
 
Ons. 6/10 kl. 17:30 Oktoberfest 
Favorit i repris, bayersk oktoberfest. 
Välkomstdrink, kall buffé, kaffe och kaka. 
Övriga drycker betalar du själv. 
Dans till Arne Fernlöfs. 
Plats: Medborgarhuset, 
Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
Färdväg till aktiviteten,  
se extra årsmötet.  
Avgift 100 kr. 
Anmälan senast 22/9. 
Betalning oss tillhanda 
senast 25/9. 
Ansvariga: Margit Olsson, 070-993 09 45, 
Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83. 
 
Mån. 11/10 kl. 15:30 Katolska Domkyrkan 
och lätt middag 
Vi blir guidade i den intressanta Katolska 
Domkyrkan, byggd i 
romansk stil (rundbågestil) 
år 1892 och rikt utsmyckad 

invändigt. Efter besöket vandrar vi över till 
”Och Himlen Därtill”, som är namnet på den 
sky bar som ligger högst upp i Skatteskrapan 
på Götgatan 78. Därifrån har man en fantastisk 
utsikt över Stockholm. När vi anländer blir vi 
serverade en delikat maträtt, som ingår i priset. 
Drycker väljer och betalar du själv. 
Programmet avslutas ca kl. 18.  
Plats: Folkungagatan 46 B. 
T-bana Medborgarplatsen, utgång 
Folkungagatan. Efter spärrarna, ta trappan till 
höger. När du kommer ut ser du kyrkan på 
andra sidan gatan. 
Avgift 50 kr. 
Anmälan senast 21/9. 
Betalning oss tillhanda senast 24/9. 
Hemsidor: www.katolskadomkyrkan.se och 
www.restauranghimlen.se  
Ansvarig: Arne Hultman, 070-375 42 53. 
 
Ons. 20/10 kl. 18:00 Viner från Kalifornien 
Eftersom våra träffar med vinprovning och 
tilltugg blivit övertecknade varje gång 
tidigare gör vi nu ytterligare en repris 
denna gång med temat ”Viner från 
Kalifornien”. Vi träffas på Reimersholme, 
Reimerholmsgatan 45 i en gammal före 
detta sprittank, som kallas Åttingen och 
som idag är en kulturmärkt byggnad. 
Buss nr 40 från Fridhemsplan eller buss nr 66 
från Stockholm Södra eller Zinkensdamm tar 
dig till ändhållplatsen på Reimersholme, gå ca 
50 m tillbaka och du är framme vid Åttingen. 
Avgift 150 kr. 
Anmälan senast 5/10.  
Betalning oss tillhanda senast 8/10. 
Ansvarig: Jan Stellan, 070-22 199 33. 
 
Ons. 27/10 kl. 12:45 Filmstaden 
Filmstaden i Råsunda var under 
tiden 1920-1970 platsen där över 
400 långfilmer spelades in. Vi får 
en visning av området och de 
byggnader där de flesta av våra 
kända skådespelare och 
regissörer hade sin verksamhet, 
bl.a. Ingmar Bergman. Det här blir 
mestadels utomhus, så välj därför lämplig 
klädsel. Efteråt blir det fika i Backstugan. 
Besöket avslutas ca kl. 15. 
Plats: Råsundavägen 150.  
T-banans blå linje mot Akalla till Näckrosen, 
uppgång Råsundavägen/Filmstaden, eller buss 
515 från Odenplan eller Sundbybergs station 
till hållplats Näckrosen. 
Avgift 50 kr inklusive fika. 
Anmälan senast 12/10. 
Betalning oss tillhanda senast 15/10. 
Hemsida: www.filmstadenskultur.se  
Ansvarig: Thorwald Lundmark, 070-555 70 93. 
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November 
 
Mån. 1/11 kl. 17:00 JK – Justitiekanslern 
Justitiekanslern är en 
myndighet under regeringen. 
Myndighetens uppgifter är 
att ha tillsyn över 
myndigheter och domstolar 
för regeringens räkning, 
företräda staten i tvister i 
domstol, reglera 
skadeståndsanspråk mot staten, 
vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål, 
och vara regeringens juridiska rådgivare. 
JK har tillsyn över rättshjälpssystemet och över 
Advokatsamfundets disciplinverksamhet. 
Vidare företräder man ibland staten som 
arbetsgivare. JK värnar också över privatlivet i 
olika sammanhang.  
JK är ”statens jurist”. 
JK har sin verksamhet i Birger Jarls Torn, som 
inte byggdes så tidigt som på Birger Jarls tid. 
Besöket avslutas ca kl. 18. 
Plats: Birger Jarls Torg 12, Riddarholmen. 
T-bana till Gamla Stan. 
Avgift 40 kr. 
Anmälan senast 19/10. 
Betalning oss tillhanda  senast 22/10. 
Hemsida: www.justitiekanslern.se  
Ansvarig: Erik Hoving, 073-695 22 50. 
 
Tis. 9/11 kl. 13:00 Berättelse om en 
fängslande miljö 
Ann Britt Grünewald, f.d. chef för 
Österåkeranstalten 
berättar om sina år i 
fängelsemiljö och om 
brottslighetens orsaker.  
Efter föredraget serveras 
kaffe och kaka.  
Plats: Medborgarhuset, 
Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen. 
Färdväg till aktiviteten, se extra årsmötet. 
Avgift 50 kr inklusive fika. 
Anmälan senast 26/10. 
Betalning oss tillhanda senast 29/10. 
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78. 
 
Tors. 18/11 kl. 14:00 Träff med 
dans 
Allsång och lotteri. Dans till Arne 
Fernlöfs. 
Kaffe och kaka ingår i avgiften.  
Förfriskningar serveras till 
självkostnadspris. 
Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen.  

 
 
Färdväg till aktiviteten, se extra årsmötet.  
Avgift 50 kr som betalas på plats. 
Ingen anmälan. 
Ansvariga: Gunnel Backman, Hasse Nygren 
och Bibbi Farman. 
 
Ons. 24/11 kl. 11:45 Odd Fellowhuset i 
Stockholm 
Vi inleder med en välsmakande lunch i 
Odd Fellow restaurangen. Visning av 
huset och lokalerna startar 13:00 under 
ledning av OF-Brodern Gunnar Laninge.  
Odd Fellow Orden har varit verksam i Sverige 
sedan 1884. Antalet medlemmar i Sverige 
uppgår till drygt 40 000, såväl män som 
kvinnor, fördelade på 250 loger runt hela 
landet. Drygt 20 loger har sin verksamhet i OF-
huset som vi skall besöka. 
Vi får veta en hel del om Odd Fellows historia 
och om inriktning av dagens verksamhet. Med 
vår guide i spetsen kan vi se fram emot en 
mycket givande eftermiddag. 
Besöket avslutas ca kl. 14:30. 
VästraTrädgårdsgatan 11A (invid Jakobs 
kyrka). 
T-bana till Kungsträdgården. 
Avgift 100 kr inklusive lunch. 
Anmälan senast 9/11. 
Betalning oss tillhanda senast 12/11. 
Hemsida: www.oddfellow.se 
Ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08. 
 

December 
 
Tis. 7/12 kl. 12:00 Telefonjouren stänger för 
säsongen 
 
Tors. 9/12 kl. 17:00 Julfest 
Glögg, julbord, vin eller öl samt kaffe. 
Övriga drycker betalar du själv. 
Dans till Zethzons trio. 
Plats: Restaurang Lövholmen, 
Lövholmsvägen 2. 
T-bana eller tvärbanan till Liljeholmen. 
Ca 200 m promenad mot Gröndal.  
Avgift 250 kr. 
Anmälan senast 23/11. 
Betalning oss tillhanda senast 26/11. 
Ansvariga: Margit Olsson, 070-993 09 45, 
Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
FÖRENINGENS SYFTE 
Vi ska verka för att den känsla av tillhörighet till 
”Ericssonfamiljen”, som många upplever efter en 
lång anställning, ska få en naturlig fortsättning efter 
pensioneringen. 
Vi försöker skapa en trivsam samvaro för 
medlemmarna.  
 
ALLMÄN INFORMATION 
Medlemsavgiften är 120 kr. 
Medlem får gärna ta med maka/make eller sambo 
på samtliga aktiviteter. 
Ändringar och tillägg till programmet meddelas via 
hemsidan, vår telefonsvarare och vid aktiviteter. 
Snabb information om tillkommande aktiviteter 
kommer att distribueras till din e-postadress.  
 
ANMÄLAN 
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-post-
adress eller telefon och inte till aktivitetsansvarig. 
Om du anmäler dig till telefonsvararen, så hör vi av 
oss endast om du INTE får plats på aktiviteten. 
 
BETALNINGSVILLKOR 
Betalning görs till plus- eller bankgiro. 
Plusgiro 72 24 24-9 
Bankgiro 5745-9539 
Kom ihåg att fylla i ditt namn. 
Aktiviteten ska vara betald och beloppet finnas på 
föreningens plus- eller bankgirokonto senast vid 
angivet sista betaldatum. Beakta att betalning med 
betalningsorder via brevlåda tar ca tre arbetsdagar. 
 
ÅTERBUD EFTER ANMÄLNINGSDATUM OCH 
VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING 
Återbud efter sista anmälningsdatum meddelas till 
aktivitetsansvarig. Telefonnumret hittar du till höger 
under rubrik Styrelsen. Återbetalning av avgift kan 
bara ske vid sjukdom som anmäls senast dagen 
före aktiviteten. Fasta kostnader, som t.ex. resor, 
vilka är bindande för föreningen, kan inte 
återbetalas om inte ersättare insätts. Eventuell 
återbetalning eller överföring till annan aktivitet sker 
efter överenskommelse med aktivitetsansvarig. 
 
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
Årsmötesprotokoll nås via föreningens hemsida och 
kan också beställas från föreningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Styrelsen 
 
Ordinarie 
 
Thorwald Lundmark, ordförande 08-774 77 51 
 
Jan Stellan, vice ordförande       08-720 29 58 
 
Erik Hoving, sekreterare             08-777 55 34 
 
Sten Grusell, kassör                   08-650 41 96 
 
Arne Hultman, dataansvarig       08-99 72 83 
 
Inga-Britt Sträng, klubbmästare  08-88 99 42 
 
Jan Gars, reseansvarig              08-778 46 97 
 
Suppleanter 
 
Margit Olsson                             08-774 55 86 
 
Gunvor Hertz                              08-93 75 12 
 

Revisorer 
 
Göthe Johansson                       08-531 712 17 
 
Folke Karlsson                           08-603 88 21 
 
Bibbi Farman, suppleant            08-669 39 65 
 

Valnämnd  
 
Gunnel Backman, sammank.     08-446 41 42 
 
Leif Östling                                 08-84 56 57 
 


