
 
    ERICSSON SENIORER 
                                                       www.ericssonseniorer.org 
 
KONTAKTINFORMATION 
E-postadress: ericssonseniorer@gmail.com   
Postadress: Ericsson Seniorer, c/o Aris Graufelds    
                     Båtbyggarvägen 3, 194 91 Upplands Väsby  

Röstbrevlåda: 08-550 024 91          

 

 Vårprogram 2017 
 

 Anmälan görs till föreningen och tidigast den 14/12 kl. 9:00         

 
Januari 
Uppstartsträff   

Onsdag 11/1 kl. 17:30 – 21:00 

Välkomstdrink, varmrätt inkl. ett 
glas vin eller öl/vatten, kaffe och 
kaka. Övriga drycker köps till 
självkostnadspris.  
Dans till Arne Fernlöfs orkester.  
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 

Hägersten. 
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen. Utgång mot 

Hägerstensåsen, eller Buss 147 från Liljeholmen till 
Sedelvägen. 
Avgift: 200 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 29/12. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 5/1. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83. 
 
 
 

Spånga kyrka   
Måndag 23/1 kl. 13:00 – ca 15:00 

Spånga kyrka, Stockholms 
äldsta kyrka, utgör en mycket 
viktig länk mellan traktens 
äldsta historia och nutiden 
genom sina runstenar, 
medeltida murar, kalkmåleri 
och det sena 1600-talets 
gravkor. 1700- och 1800-talets 
bebyggelse finns också i den 
närmaste omgivningen i denna 1960-talets 
Stockholmsförort. 
Spånga kyrka har en lång och komplex 
byggnadshistoria, som börjar vid 1100-talets mitt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Efter visningen serveras kaffe och smörgås. 
Mer information: 

https://www.svenskakyrkan.se/spanga-kista/spanga-
kyrka 
Plats: Kyrkan är belägen på Spånga kyrkväg 485. 
Resväg: Tunnelbana: linje 10 till Tensta. Sitt längst 

bak i tåget. Gå sedan c:a 600 m till Spånga kyrka. 
Avgift: 50 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 9/1. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 12/1. 

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19. 
 

 

 

Februari 
Drömmen om Serengeti 
Onsdag 1/2 kl. 12:45 – ca 14:45                                                                                                                           

Vi gör ett besök på Anders Hanser’s biograf, där vi 
den här gången tittar på filmen 
’Drömmen om Serengeti’. Vi 
får på köpet se två kortfilmer, 
en om Djurmålarna von Wright 
samt en film om konstnären 
Lars Jonsson. 
Ett glas vin/cider ingår. 
Hemsida: www.hanser.se 
Plats: Kommendörsgatan 28. 
Resväg: T-banan till Östermalmstorg, utgång 
Sibyllegatan. 
Avgift: 180 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 16/1. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 19/1. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela  
ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62. 

http://www.ericssonseniorer.org/
mailto:ericssonseniorer@gmail.com
https://www.svenskakyrkan.se/spanga-kista/spanga-kyrka
https://www.svenskakyrkan.se/spanga-kista/spanga-kyrka
http://www.hanser.se/
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Brunkeberg och torget som 
försvann  
Tisdag 7/2 kl. 13:30 – 15:30 
Kom och lyssna på ett föredrag av 
stockholmskännaren och fd 
lokalpolitikern Stella Fare. Hon 
har närstuderat och skrivit en 
bok om Brunkebergstorg, en 
plats vars historia är 
förvånansvärt lite känd. En 
gång var torget en varm och 
pulserande mittpunkt i hjärtat av 
Klara. 
Plats: Medborgarhuset, 
Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.  
Resväg: se 11/1, Uppstartsträff. 
Avgift: 100 kr inkl. kaffe och smörgås. 
Anmälan till föreningen: senast 23/1. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 26/1. 

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99. 
 
 
 

Världens längsta konstgalleri 
Tisdag 14/2 kl. 11:00 – ca 12:30 
Tisdag 14/2 kl. 13:00 – ca 14:30 
Med sina drygt 90 stationer med konst brukar 
Stockholms tunnelbana 
kallas för världens längsta 
konstgalleri. Under vår 
”konståkning” får vi 
möjlighet att upptäcka all 
den konst som vi med 
säkerhet har passerat 
flera gånger, men inte lagt 
märke till. Vi startar med den kanske mest 

spektakulära stationen av dem alla, 
Kungsträdgården, och besöker sedan ytterligare 

några stationer på den blå linjen.  
Efter visningen blir det kaffe och bulle på Café Pano-
rama i Kulturhuset. 
Plats: utanför spärrarna i T-banestation Kungs-
trädgården/ Arsenalsgatan. 
Avgift: 150 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 30/1. 
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning 
du vill gå på. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 2/2. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Aris Graufelds, 070-223 81 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinprovning 
Måndag 20/2 kl. 18:00 – ca 21:00 
Blir det rött eller blir det vitt, eller blir det något 
ovanligt och spännande? Kom 
och prova så får du veta. Till 
vinprovningen serveras en 
lättare förtäring.  
Plats: Åttingen, Reimersholme. 
Vi träffas på Reimersholmsgatan 
45 i en gammal sprittank, som 
idag är en K-märkt byggnad.      
Resväg: Buss nr 54 från Frihemsplan eller buss  
nr 66 från Södra station, Swedenborgsgatan, tar dig 
till ändhållplatsen på Reimersholme. Där går du ca 
50 m tillbaka och är framme vid Åttingen. Buss nr 54 
och nr 66 kan även tas från Hornstull mot 
Reimersholme.  
Avgift: 180 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 6/2. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 9/2. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Jan Stellan, 070-221 99 33. 
 

Mars 

Årsmöte 
Tisdag 7/3 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.  
Motion till årsmötet ska vara 
föreningen tillhanda senast den 31/1. 
Årsmöteshandlingarna publiceras senast två veckor 
före mötet på föreningens webbplats.  
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
Resväg: se 11/1, Uppstartsträff. 
Avgift: Medlem avgiftsfritt, ej medlem 150 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 20/2. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 23/2. 

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Aris Graufelds, 070-223 81 70. 
OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till 
årsmötet. 
 

Lunchträff med dans 
Torsdag 16/3 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 och kaka ingår. 
Övriga drycker betalar du själv till 
självkostnadspris. Lotteri. 
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 

Hägerstensåsen.  
Resväg, se 1/11 Uppstartsträff. 
Avgift: 140 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 9/3. 
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Betalning: föreningen tillhanda senast 13/3. 

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren eller Gunnel 
Backman, 070-646 39 28. 
 

Citykonditoriet, f.d. ”Fenixpalatset” 
Måndag 20/3 kl. 12:00-14:00,  
Måndag 20/3 kl. 13:00-15:00 
Det blir en timmes guidad visning och gemensamt 
kaffe och smörgås, kl. 13:00 – 14:00. 
”Fenixpalatset” ritades av arkitekt Hjalmar 
Westerlund. Trots flera ägarbyten och en mängd 
olika aktiviteter i byggnaden så är 
mycket av husets historia och 
ursprungsutseende bevarat och än 
idag ser vi genomgående guld och 
utsmyckningar på de olika 
våningsplanen. Under första 
halvan av 1900-talet hade det en 
ledande ställning i stadens musik-, 
dans- och nöjesliv. Det har senare även burit 
namnen Kaos och Fenix-Kronprinsen. 
Plats: Adolf Fredriks Kyrkogata 10.  
Resväg: T-banestation Hötorget, ta uppgång mot 
Olof Palmes gata. 
Avgift: 130 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 6/3.  
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning 
du vill gå på. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 9/3. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99. 
 

April 

Rymdbolaget 
Onsdag 19/4 kl. 13:00 – 15:00 
Besök hos Rymdbolaget i Solna, där vi kommer att få 
en presentation av pågående rymdtrender 
internationellt, och vad som görs i Sverige. 
Presentation av SSC 
inklusive uppskjutning av 
satelliter ifrån Esrange. 
Filmvisning & frågestund 
samt rundvandring. 
Före visningen träffas vi 
på Konditoriet Der Berliner 
Bräcker och får en snabb 
fika med bulle. Sen går vi gemensamt till 
Rymdbolaget (1 minuts gång). 
Plats: Konditoriet Der Berliner Bräcker, Solna 
Strandväg 2 (i hörnet mot Hamngatan). 
Resväg: T-banan till Solna Strand, ta direkt till 
vänster på Korta gatan fram till Solna Strandväg.  
Ta sen höger ner till Konditoriet Der Berliner Bräcker. 
Avgift: 50 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 3/4. 
Betalning: Föreningen tillhanda senast 6/4.  

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Lennart Johansson, 073-031 16 46. 

 

Vårfest  
Torsdag 27/4 kl. 17:00 – 22:00  
Välkomna att fira vårens ankomst! 
Välkomstdrink, trerättersmeny med 
2 glas vin eller öl/vatten samt kaffe. 
Övriga drycker betalar du själv. 
Dans till Zethzons trio.  
Plats: Restaurang Lövholmen, 
Lövholmsvägen 2.  
Resväg: T-bana eller Tvärbanan till 
Liljeholmen, ca 200 m promenad 
mot Gröndal.  
Avgift: 350 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 10/4.  
Betalning: föreningen tillhanda senast 13/4.  

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 

ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67. 
 

Maj 
Lätt vandring runt Kungsholmen 
Torsdag 4/5 11:00 – ca 14:30 

Vi startar med att gå Parmmätargatan ner till Norr 
Mälarstrand och sen vandrar vi utefter Norr 
Mälarstrand, via 
Rålambshovsparken, fram 
till Fredhäll.  Går sen under 
Tranebergsbron och sen 
utefter nybyggda 
Hornsbergsstrand. 
Fortsätter utefter 
Karlbergskanalen, fram till 
Stadshuset. Avslutning sker ca 13:30 med lunch på 
Café  Portiken bestående av fisksoppa med bröd & 
kaffe. 
Svårighetsgrad 1, kängor, 8 km promenad. 
Plats: T-banan Rådhuset, uppgång Hantverkar-
gatan. 
Resväg: T-banan till Rådhuset. 
Avgift: 80 kr. 
Anmälan till föreningen: 17/4. 
Betalning: Föreningen tillhanda senast 20//4. 

Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Lennart Johansson, 073-031 16 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citykonditorietkonferens.nu/fenixpalatset/


 

4 

Oförglömliga Belgrad, resa 5 dagar 
Lördag 6/5 – onsdag 10/5, 5-dagarsresa. 
Dag 1. Avresa från Arlanda med direktflyg till 
Belgrad, där vi möts av vår reseledare. Vi åker in mot 
city för en kort rundtur för att orientera oss lite och för 
att äta lunch. Incheckning 
och lite egen tid. Gemensam 
middag med traditionell sång 
och musik. 
Dag 2. Efter frukost ger vi 
oss ut på stan och lär känna 
densamma på en rundtur. Vi besöker St Sava 
Templet, Blommornas hus, där Tito ligger begraven 
och Kalemegdanborgen i en park med utsikt över 
floderna Sava och Donau. Turen avslutas med lunch 
i parken. Åter till hotellet på egen hand eller med 
bussen. 
Dag 3. Heldagsutflykt till Oplenac där vi besöker St. 
Georg kyrkan, som också är kungafamiljen 
Karadordevic mausoleum. Intill ligger kung Petars 
enkla hem, idag museum med kungafamiljens 
tillhörigheter. Efter detta åker vi till ett mikrobryggeri 
ute på landsbygden, där vi provar deras 
egenproducerade ölsorter. Lunch med lokal mat, åter 
till Belgrad. På kvällen en middag på en flotte med 
utsikt över Kalemegdanborgen. 
Dag 4. Heldagsutfärd till Novi Sad. Vi gör en rundtur i 
Novi Sad och ser Frihetstorget med den vackra St. 
Mariakatedralen. Lite egen tid och gemensam lunch. 
Strax utanför Sremski Karlovci besöker vi 
biodlingsmuseet, där vi bjuds på vinprovning. 
Dag 5. Utcheckning, egen tid i Belgrad. 
Ingår i resan: flyg, 4-stjärnigt hotell, 2-bäddsrum,  
4 nätter (enkelrum tillägg 980 kr), 4 frukostar,  
4 luncher, 3 middagar, stadsrundtur, sightseeing, 
guidning, transfer.  
Avgift: 7950 kr (vissa prisjusteringar kan ske, 

beroende på antal deltagare). 
Anmälan till föreningen: senast 9/2. 
Betalning: betalning sker till resebyrån, mot faktura. 
Ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67. 
 

Heldagstur till Dalarö 
Torsdag 18/5 kl. 9:00 ─ 17:00 

Natur & Kulturresa till Dalarö 
och Södertörn.  
Bussresan dit kommer bl.a. att 
innehålla guidning av 
kulturminnen från järn- och 
bronsåldern. Besöket på 
Dalarö är 10.00 -16.00 och 
innehåller först kaffe med hembakat.  
Där får vi introduktion bl.a. om Tullhuset som 
byggdes 1788 på uppdrag av Gustav III. Därefter en 
timme guidad båttur från Dalarö ström där Gustav 
Vasa satt fången. 
Lunch kl. 12:30. Efter lunch får vi en guidad historisk 
visning av slott, kyrka, kända personer och 
skeppsvrak samt ta del av naturen.  
Vi får lite tid själva för att kunna besöka affärer.  
Avresa: kl. 09.00 från Cityterminalen. 
Hemkomst: ca kl.17:00. 
Avgift: 500 kr. 

Anmälan till föreningen: senast 1/5. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 4/5. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela 
ansvarig: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83. 

 
Picknick i Tantolunden 
Tisdag 30/5 kl. 12:00  

Samling T-bana 
Zinkensdamm kl. 12. 
Vi samlas i Tantolunden för 
att genomföra en femkamp, 
äta medhavd lunch samt dela ut priser. 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. 

 

Anmälan 
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-post-  
adress eller röstbrevlådan.  
OBS – anmälan får göras tidigast 14/12 kl. 9:00.  

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

 

Styrelse och funktionärer 
Styrelseledamöter 
Aris Graufelds, ordförande           070-223 81 70 
Eva Haglund, vice ordförande      070-267 37 67 
Stig Bernholm, sekreterare           070-512 25 62 
Gunvor Hertz, kassör        076-119 46 08 
Lennart Johansson        073-031 16 46 
Gunnar Nyström        070-533 92 19 
Hana Påhlman, webansvarig        076-580 67 99 
Jan Stellan         070-221 99 33 
Inga-Britt Sträng        070-551 39 83 

Revisorer 
Sten Grusell         070-692 82 11 
Torvald Lundmark        070-555 70 93 

Valnämnd 
Elsie Fondin         072-231 07 87 
Lena Hagström        073-366 60 87 
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