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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, 12/1 - 4/5, övrig tid som telefonsvarare. 
 

         Vårprogram 2010 
 
Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.  Meddela alltid om du är förhindrad att komma.     
 

Januari 
 
Tis. 12/1 kl. 10:00 Telefonjouren öppnar för 
säsongen 
Jourtjänsten kan nås tisdagar kl. 10:00 – 
12:00. Övriga tider ger hemsidan och 
telefonsvararen information. 
 
Tors. 14/1 kl. 14:00 Julgransplundring 
Vi träffas, har roligt och dansar ut julen. 
Dans till Arne Fernlöfs duo. 
Kaffe och kaka ingår i avgiften. 
Plats: Medborgarhuset, 
Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen. 
T-bana 14 till Hägerstensåsen utgång 
mot Hägerstensåsen eller buss 147 
från Liljeholmen till Sedelvägen. 
Avgift 50 kr som betalas på plats. 
Ingen anmälan. 
 
Tors. 21/1 Boulespel 
Vi fortsätter som tidigare på torsdagar. 
 
Ons. 27/1 kl. 10:00 Dagens Nyheters och 
Expressens tryckeri, DNEX 
DNEX är ett tryckeri i Bold 
Printing Group, ett bolag inom 
Bonnierkoncernen.  
Koncernen har en årlig produktion 
på cirka 700 miljoner tidningar av 
ett 40-tal olika titlar.  
Besöket avslutas ca kl. 12:30. 
Möjlighet finns till lunch i DNEX:s 
matsal. Plats bokas vid anmälan. 
T-bana till Akalla. När du kommit upp, helt om, 
gå gångväg parallell med Sveaborgsgatan och 
förlängning Vandagatan genom tunnel och på  
 

 
 
 
 
gångbro till busshållplats Vandagatan. Gå över 
på övergångsstället och följ DNEX-huset till  
receptionen. Tid 15 – 25 minuter. Eller buss 
517 från T-banan kl. 09:54 till hållplats 
Vandagatan.  
Ingen avgift för besöket.  
Beställd lunch, ca 70 kr, betalas på plats. 
Anmälan med eller utan lunch senast 12/1. 
Ansvarig: Erik Hoving, 073-695 22 50 
 

Februari 
 
Ons. 10/2 kl. 11:00 Nationalmuseum 
Nationalmuseum anses vara Sveriges ledande 
konst- och designmuseum. Vi får en visning av 
målerisamlingarna, där det mest intressanta är 
den tillhörande beskrivningen av hur 
konstverken har tolkats. Dessutom kommer det 
att ges information om byggnaden, museets 
historia och donatorer. Om några år kommer 
museet att stängas under en längre tid för 
renovering, så det här kan vara ett lämpligt 
tillfälle för ett besök.  
Besöket avslutas kl. 12:15. 
Blasieholmen, intill Grand Hotel. 
Buss 65 från Centralstationen, T-
bana till Kungsträdgården, 
uppgång Blasieholmstorg. 
Avgift 80 kr.  
Anmälan senast 26/1. 
Betalning oss tillhanda senast 29/1.  
Ansvarig: Thorwald Lundmark, 070-555 70 93 
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Tors. 18/2 kl. 15:00 Årsmöte 2010 
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. 
Efter mötet bjuder föreningen på landgång, 
öl/vatten, kaffe och kaka. För att  
beställa förtäring behöver vi veta att du 
kommer. Medlemskort uppvisas för deltagande 
i förhandlingarna. 
Motion till årsmötet skickas till föreningens 
post- eller e-postadress senast 2/2. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
Resväg, se under 
Julgransplundring 14/1. 
Anmälan senast 9/2. 
 
OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till 
årsmötet. 
 
Tors. 25/2 kl.18:00 Viner från Medelhavet 
Eftersom våra träffar med vinprovning och  
tilltugg blivit övertecknade varje gång  
tidigare gör vi nu ytterligare en repris,  
denna gång med temat ”Viner från  
Medelhavet”. Vi träffas på Reimersholme,  
Reimersholmsgatan 45, i en gammal före  
detta sprittank, som kallas Åttingen och  
som idag är en kulturmärkt byggnad. Buss  
40 från Fridhemsplan eller buss 66  
från Södra Station/Zinkensdamm tar dig till  
ändhållplatsen på Reimersholme där du  
går ca 50 m tillbaka och då är du framme  
vid Åttingen. 
Avgift 185 kr. 
Anmälan senast 16/2.  
Betalning oss tillhanda senast 
19/2. 
Ansvarig: Jan Stellan, 070-22 199 33 
 

Mars 
 
Tis. 2/3 kl.10:00 Korta vandringar 
Varannan tisdag med början 2 mars vandrar vi 
alla udda veckor t.o.m. v 21. 
Lättare vandring längs gångvägar och gator, 
både centralt och i Stockholms omgivningar. 
Vi vandrar mellan 4 och 10 km i makligt tempo. 
Kafferast vid lämplig plats 
eller en fika efteråt, allt 
beroende på var vi 
vandrar eller längden på 
vandringen. 
Information kommer att 
ges via hemsidan. 
Vandringarna ställs in vid 
alltför dåligt väder. 
Ingen avgift. 
Ansvarig: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83 

Ons. 10/3 kl. 10:00 Besök i Ericssons arkiv 
Ericssons företagsarkiv finns numera hos 
Centrum för Näringslivshistoria. Vi får först en 
presentation av centret och en allmän 
information om hur de samarbetar med 
företagen. Sen får vi specifikt information om 
samarbetet med Ericsson beträffande arkivet 
och hur de är med och presenterar företagets 
historia. Slutligen får vi gå in och besöka 
arkivet, där de har plockat fram några 
intressanta arkivalier från Ericssons tidiga 
historia.   
Besöket avslutas kl. 11:30.  
Plats: Centrum för Näringslivshistoria 
Grindstuvägen 48 – 50, Traneberg. 
T-bana till Alvik.  
1. Ta till höger när du kommer ut på 
Vidängsvägen. Följ den. När du kommer till 
Tranebergsvägen tar du till vänster och följer 
den till Grindstuvägen. Ta höger och följ den till 
nr 48 – 50. Totalt ca 900 m promenad. 
2. Buss 112 (halvtimmestrafik) två hållplatser 
till Grindstuvägen.  
Ingen avgift. 
Anmälan senast 23/2. 
Ansvarig: Sten Grusell, 070-692 82 11 
 
Tors. 18/3 kl. 14:00 Träff med dans 
Allsång och lotteri. Dans till Arne 
Fernlöfs duo. 
Kaffe och kaka ingår i avgiften. 
Förfriskningar serveras till 
självkostnadspris. 
Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen.  
Resväg, se under Julgransplundring 14/1.  
Avgift 50 kr som betalas på plats. 
Ingen anmälan. 
Ansvariga: Gunnel Backman, Hasse Nygren 
och Bibbi Farman 
 
Ons. 24/3 kl. 13:00 Ett överlevande barn 
från förintelsen berättar  
Tobias Rawet, en mångårig medarbetare på 
Ericsson, berättar om sitt liv under förintelsen i 
getto och koncentrationsläger och sitt liv 
därefter i Sverige. 
Efter föredraget som är ca 1,5 
timmar långt bjuder föreningen på 
kaffe. Du får då tillfälle att ställa 
frågor till Tobias.  
Vid detta tillfälle är även vänner 
som inte är medlemmar i föreningen 
välkomna. 
Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
Resväg, se under Julgransplundring 14/1. 
Ingen avgift. 
Anmälan senast 9/3. 
Ansvarig: Erik Hoving, 073-695 22 50 
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April 
 
Ons. 7/4 kl. 13:00 Serbisk-ortodoxa kyrkan.  
Vi besöker serbisk-ortodoxa kyrkan i Enskede. 
Där har ett serbiskt kyrkcentrum uppförts, tack 
vare en donation av en i Sverige verksam 
serbisk byggentreprenör. Kyrkan invigdes i 
oktober 1992. Det är en mycket vacker och 
intressant byggnad, tillhörande Sankt Savas 
församling.  
I avgiften ingår guidad visning och kaffe i 
kyrkans lokaler. 
Besöket inkl. kaffe varar ca 1 1/2 timme. 
Bägerstavägen 68, Enskede Gård, nära 
ridhuset och Enskede Värdshus. 
T-bana till Enskede Gård eller buss 144 från 
Älvsjö eller Gullmarsplan, hållplats  
Enskede rackethall. I båda fallen ca 10 
minuters promenad. 
 
Avgift 50 kr.  
Anmälan senast 23/3. 
Betalning oss tillhanda 
senast 26/3. 
  
Ansvarig: Arne Hultman, 
08-99 72 83, 070-375 42 53 
 
 
Tis. 20/4 Återkommande naturvandringar 
Den första vandringen är planerad till tisdagen 
den 20 april. Ambitionen är att genomföra en 
naturvandring varannan vecka. 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 
webbsidan www.nihlen.nu/seniorerna. Det går 
också bra att ringa aktivitetsansvarig för 
besked om plats och tid för vandringarna.                   
Var och en svarar själv för 
matsäck och till- och 
frånresa. Ingen avgift.  
Ansvarig: Hans Nihlén, 
076-203 39 39.  
 
 
 
Tors. 22/4 kl. 17:30 Vårfest 
Välkomstdrink, trerättersmeny 
med öl/vatten, 2 glas vin samt 
kaffe. 
Övriga drycker betalar du 
själv. 
Dans till Arne Fernlöfs duo. 
Restaurang Trekanten, Lövholmsvägen 29. 
Tvärbanan till hållplats Trekanten. 

Subventionerad avgift 295 kr. 
Anmälan senast 6/4. 
Betalning oss tillhanda senast 9/4. 
 
 
Tors. 29/4 – Mån. 3/5 Flygresa till Krakow 

Kom med till det vackra Krakow i södra Polen. 
Se webbsidan www.guide-cracow.com/ 
Ankomstdagen tillbringar var och en som man 
vill fram till middagen. 
Dag 2 gör vi en stadsrundtur med buss och 
besöker katedralen och slottet Wawel. 
Dag 3 ordnar vi en resa med buss till den 
berömda saltgruvan Wieliczka. Se webbsidan 
www.geography.roepcke.eu/?page_id=9 
Dag 4 blir det en eftertänksam tur till museet 
vid förintelselägret Auschwitz. 
Dag 5 hemfärd på eftermiddagen. 
I priset ingår flyg Arlanda - Krakow via 
Warszawa, 4 övernattningar på trestjärnigt 
hotell i centrum, frukost, 4 middagar, 
transferbuss t/r, 3 bussutflykter med 
svensktalande guide. 
Rum med toa, bad, TV och Internet. 
Avresa från Arlanda 29/4 och hemkomst 3/5. 
Avgift: Allt detta för 6560 kr.  
Enkelrumstillägg 1295 kr. 
Anmälan senast 12/1. 
Anmälningsavgiften 1 000 kr resebyrån 
tillhanda senast 29/1.  Inbetalningskort 
kommer från resebyrån. Slutbetalning 19/3. 
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78 
 

Maj 
 
Tis. 4/5 kl. 12:00 Telefonjouren stänger för 
säsongen 
 
Tis. 18/5 kl. 08:00 Forsmarks Kärnkraftverk 
samt Örbyhus Slott och trädgård  
Vi startar från Cityterminalen och anländer till 
Forsmark kl. 10:00 där förmiddagskaffe 
serveras i informationshallen. 
Informationen samt besöket i utsiktstornet 
avslutas kl. 12:00. Därefter åker vi buss till 
Gammel Tammen vid Österbybruk för lunch. 
Då besöket vid Forsmark kommer att ta ca 3 
timmar eftersom vi är så många deltagare, så 
stannar vi kvar i Österbybruk efter lunchen och 
vandrar i herrgårdsområdet, besöker 
stallbacken och 
herrgården 
samt 
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orangeriträdgården. Vi avslutar dagen med 
kaffe med tillbehör i Stallcaféet. (Vi besöker ej 
Örbyhus Slott då tiden inte medger det.) 
 
Återkomst till Stockholm ca 18:00.  
Subventionerad avgift 350 kr. I avgiften ingår 
bussresan, för- och eftermiddagskaffe samt 
lunch och guidningar. 
Anmälan senast 20/4. 
Betalning oss tillhanda senast 23/4. 
 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID BESÖK I 
FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK 
Vid anmälan skall namn samt fullständigt 
personnummer anges. Av säkerhetsskäl 

får kryckor, käppar eller rullatorer inte tas med 
vid besöket i kärnkraftverket. 
Ansvarig: Margit Olsson, 070-993 09 45 
 
Tors. 27/5 kl. 12:00 Picknick i 
Tantolunden 
Samling T-bana Zinkensdamm. 
Matsäck och dricka medtages. 
Femkamp. 
Inställes vid alltför dåligt väder. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
Du som har e-postadress, meddela den till 
kontakt@ericssonseniorer.org. Du kan då få snabb 
information om tillkommande aktiviteter.  
 
ANMÄLAN 
Anmälan till aktiviteter bör helst ske via e-post. Om 
du anmäler dig till telefonsvararen, så hör vi av oss 
endast om du INTE får plats på aktiviteten. 
 
BETALNINGSVILLKOR 
Vid betalning, använd helst 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. 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 överens-
kommelse med den som är ansvarig för aktiviteten. 
 
 
 

 
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
Årsmötesprotokoll finns på föreningens hemsida 
och kan också beställas från föreningen. 
 

Styrelsen 
Vald på årsmötet 18/2 2010 
 
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 


