
 
    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          

 

 Höstprogram 2018 
 

 Anmälan görs till föreningen och tidigast den 12/6 kl. 9:00       
 

Augusti 
Heldagstur till Siaröfortet 
Torsdag 23/8 kl. 08:30 – 16:15 

M/S Sjögull kommer att ta oss ifrån Strömkajen ut till 
Siaröfortet i Furusundsleden. Båtturen tar 1h 50 
min och ombord 
finns enkel 
servering för 
dem, som 
önskar. Framme 
vid Siaröfortet, 
kl. 11:00 – 12:00, 
blir det guidning i Siaröfortets museum.  
När första världskriget bröt ut började man byggan-
det av Siaröfortet 1916. Slutbesiktningen kunde dock 
inte ske förrän 1924, efter att kriget var slut 1918.  
Vi får inblick i ledningscentral, logement, kök, 
kanontorn etc. Lunch klockan 12:00, som består av 
en buffé i gamla logementet, som har utsikt mot 
Furusundsleden. Efter lunch får vi lite tid för egen 
upptäcktsfärd på ön. Hemfärd c:a 14:15. 
Ta med stadiga skor, som tål lite vått underlag, för 
golvet kan vara blött, speciellt efter regn. 
Avresa: kl. 08:45 från Strömkajen. 

Hemkomst: c:a 16:15. 

Avgift: 300 kr. 

Anmälan till föreningen: senast 6/8. 

Betalning: föreningen tillhanda senast 9/8. 

Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela  

ansvarig: Lennart Johansson, 0730-031 16 46. 

 
Stora Irlandsresan  
Fredag 31/8- fredag 7/9 

Vi är 24 medlemmar i föreningen som åker på 

rundresa med Reseskaparna på Irland . Ansvarig: 

Eva Haglund, 070-267 37 67, guide Jöran Nielsen. 

 

Mer information finns på föreningens hemsida. 

 
 

 

September 

Katolska kyrkan i Stockholm och 
Himlen 
Onsdag 12/9 kl. 11:30 – 14:00 
Torsdag 13/9 kl. 11:30 – 14:00 
1886 hette den apostoliske vikarien för Sverige 
Albert Bitter. Under hans tid tillkom  
S:t Eriks katolska kyrka på Söder, dvs. den 
kyrkobyggnad som invigdes 1892 och som 
sammanbyggts med en helt ny kyrkodel 1983.  
S:t Eriks katolska kyrka som 
invigdes 1892 upphöjdes 1953 till 
domkyrka för Stockholms 
katolska stift. På 1970-talet hade 
kyrkan, huvudkyrkan för 
katolikerna i Sverige, blivit 
alldeles för liten för det allt mer 
ökande antalet katoliker. 
Efter den guidade turen ska vi 
inta en lunch på Restaurang 
Himlen på toppen av gamla 
skatteskrapan, Götgatan 78. 
Plats: Folkungagatan 46 B. 
Samling utanför kyrkan. 
Resväg: T-banestation Medborgarplatsen, uppgång 
Folkungagatan, till höger. 
Avgift: 120 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 27/8. 
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning 
du vill gå på.  
Betalning: Föreningen tillhanda senast 30/8. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Per Hallonquist 072-574 62 79. 
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Boulespel. Serieaktivitet 
Nya spelare välkomna! 
Torsdagar kl. 10:00 – 12:00 
Start den 20/9 för höstsäsongen, inomhus.  
Vi har plats för ett par spelare till 
i vårt boulegäng. 
Plats: Liljeholmshallen. 
Mejerivägen 4. 
Resväg: T-bana/Tvärbana till 
Liljeholmen. 
Avgift: c:a 300 kr/säsong (sept-april) c:a 20 ggr. 
Information om aktiviteten och anmälan till: 
Sten Grusell, 08-650 41 96 eller  
Jan Gars, 08-778 46 97. 
 

Arlanda flygsamlingar 
Onsdag 26/9 kl. 10:00 – c:a 13:30  
Arlanda flygsamlingar innehåller den största 
samlingen av historiska 
civila flygplan i Sverige.  
Medan andra svenska 
flygmuseer företrädesvis 
visar militära plan har 
Arlanda Flygsamlingar 
som målsättning att bevara, visa, vårda och 
dokumentera det civila flyget i dess olika former.   
Vi kommer att få en guidning av samlingarna, hinna 
titta själva och sen äta lunch. 
Mer information: https://arlandaflygsamlingar.se/  
Plats: Arlanda flygsamlingar, Kabinvägen 7 Arlanda 
Resväg: Pendeltåg till Märsta. Därifrån buss 583 till 
terminal 5 på Arlanda. Från terminal 5 ta gul 
parkeringsbuss ”Alfa” (gratis) och stig av vid 
långtidsparkering Alfa läge ”C” och därifrån gå 150 m 
till Kabinvägen 7. 
För den som kommer med bil finns möjlighet till 
parkering innanför grindarna.  
Avgift: 100 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 10/9. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 13/9. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Gunnar Nyström, 070 - 533 92 19. 
(Bild och text är hämtade från Jan Forsgrens bok 
”Arlanda flygsamlingar”) 

Oktober  

Bååtska Palatset I 
Fredag 5/10 kl. 10.00 – 13.00  
Fredag 5/10 kl. 11.30 – 14.30  
Vi besöker ett fantastiskt palats där Frimurarorden 
har sin fristad. Vi får en guidad tur på c:a 90 minuter 
runt i det 350 år gamla 
palatset, som sedan 1874 
hyser Frimurarna. Besöket 
medför gående i trappor, 
som är lättgångna. 
Gemensam lunch på 
Blasieholmen Restaurang, 
intill Bååtska Palatset kl. 11.30 -13.00. 
 
 

Plats: Blasieholmsgatan 6, bakom Grand Hotel. 
Resväg: Buss 2 eller 76 från Slussen till  
h.pl. Kungsträdgården, eller T-banan till 
Kungsträdgården. Promenera drygt 300 m. 
Avgift: 150 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 17/9. 
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning 
du vill gå på. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 20/9. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvarig: Gunvor Hertz,  076-119 46 08. 
 

Ölprovning på Nya Carnegie-

bryggeriet i Hammarby sjöstad 
Tisdag 9/10 kl. 15:00 – c:a 16:30 

Torsdag 11/10 kl. 15:00 – c:a 16:30 

Besök i Nya Carnegie-bryggeriet där vi blir guidade 
under c:a 1 timme genom 
bryggeriet. Bland annat får vi 
kika ner i mäskpannan och stå 
bland jäsningstankar.  
Vi provar på 4 st ölsorter. 
Efter guidningen blir vi guidade 
till baren, för dem som vill. Allt 
för att ytterligare kunna vidga 
våra vyer inom det gedigna 
ölutbudet. 
Plats: Ljusslingan 15 (gatuadress). 
Resväg: Tvärbanan från Gullmarsplan till Hammarby 
Sjöstad, hållplats Luma. Promenera c:a 200 m 
utefter Kölnagatan ner mot Sickla kanal. Samling 
utanför ingången. 
Avgift: 250 kr. 
Anmälan till föreningen: 24/9. 
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning 
du vill gå på. 
Betalning: Föreningen tillhanda senast 27/9. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Lennart Johansson, 073-031 16 46. 
 

Höstfest  
Torsdag 18/10 kl. 17:00 – 22:00  
Välkomna till årets höstfest! Välkomstdrink, 
trerättersmeny med 2 glas vin 
eller öl/vatten samt kaffe. 
Övriga drycker betalar du själv.  
Dans till ”Hasse och Bernt”.  
Plats: Restaurang Addfood, 
Dialoggatan 9, Telefonplan. 
Resväg: T-bana till Telefon-
plan, 360 m promenad. 
Avgift: 375 kr. 
Anmälan till föreningen: 
senast 1/10. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 4/10. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela  
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67. 
 
 
 
 

https://arlandaflygsamlingar.se/
https://www.google.se/imgres?imgurl=https://l7.alamy.com/zooms/1c7353e89d4545e2b24ef8ba5c2a2016/bondeska-palatset-bonde-palace-historic-centre-gamla-stan-stockholm-e6k562.jpg&imgrefurl=https://www.alamy.com/stock-photo/palatset.html&docid=oRBkt7JJ9_SBGM&tbnid=yq7K8tX297gjEM:&vet=10ahUKEwjq8a2wtd_aAhVBmiwKHaMoBZIQMwiPAShSMFI..i&w=640&h=460&bih=772&biw=1219&q=b%C3%A5%C3%A5tska palatset&ved=0ahUKEwjq8a2wtd_aAhVBmiwKHaMoBZIQMwiPAShSMFI&iact=mrc&uact=8
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Tobias Rawet: ”Jag överlevde 
förintelsen” 
Tisdag 30/10 kl. 13:00 – 16:30  
När den tyska armén invaderade Lódz i Polen 1939 
var han tre och ett halvt år. Genom 
att fällas ned i latrinhinken - och 
senare med hjälp av ett förfalskat 
födelsebevis - lyckades han 
undkomma ghettots soldater. 
Missa inte hans viktiga och 
känslosamma berättelse hur han 
överlevde den systematiska 
förintelsen av Europas judar och hur han till slut kom 
till Sverige. Han blev en uppskattad medarbetare på 
Ericsson, där han arbetade i många år .   
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen.  
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen. Utgång mot 
Hägerstensåsen, eller buss 147 från Liljeholmen till 
Sedelvägen.  
Avgift: 100 kr inkl. kaffe och smörgås.  
Anmälan till föreningen: senast 15/10.  
Betalning: föreningen tillhanda senast 18/10.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvarig: Gunvor Hertz tel. 076-119 46 08. 
 

November 

Lunchträff med dans 
Torsdag 8/11 kl. 13:00 ─ 16:30 
Missa inte chansen att träffa gamla och nya kamrater 
från Ericsson för en trevlig efter-
middag 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 30/10 Tobias Rawet ”Jag överlevde 
förintelsen”. 
Avgift: 150 kr.  
Anmälan till föreningen: senast 29/10.  
Betalning: föreningen tillhanda senast 1/11.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren eller Gunnel 
Backman, 070-646 39 28. 
 

Europa i kris  
Tisdag 13/11 kl. 13:30 – 15:30 
Kom och lyssna på ett 
föredrag om Brexit, flykting-
politiken, högerpopulism". 
Henrik Brors ger oss sin 
syn på läget. Han är 
journalist och politisk 
analytiker, f.d. chef för 
politikredaktionen på Dagens Nyheter och EU-
korrespondent i Bryssel. 

Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen.  
Resväg: Se 30/10 Tobias Rawet ”Jag överlevde 
förintelsen”. 
Avgift: 100 kr inkl. kaffe och smörgås. 
Anmälan till föreningen: senast 29/10.  
Betalning: föreningen tillhanda senast 1/11. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99. 
 

Riksdagen  
Måndag 19/11 kl. 10:45 – 14:00  
Tisdag 20/11 kl. 10:45 – 14:00 
Guidad visning av Riksdagen. Under besöket får vi 
fördjupa oss i riksdagens 
främsta uppgifter, hur 
ledamöterna arbetar och 
vad som är aktuellt just nu. 
Guiden gör också 
historiska tillbakablickar 
och berättar om konst och 
arkitektur i riksdagens hus. Visningen tar c:a en 
timme och har en konstinriktning. Efter visningen tar 
vi en promenad till Gamla Stan. Där äter vi lunch på 
Grillska Huset. 
Plats: Riksgatan 3. Samling vid ingången. 
Avgift: 130 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 5/11. 
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning 
du vill gå på. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 8/11.  
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99. 
 

Bååtska Palatset II 
Torsdag 29/11 kl. 10.00 – 13.00  
Torsdag 29/11 kl. 11.30 – 14.30  
Vi besöker ett fantastiskt palats där Frimurarorden 
har sin fristad. Vi får en guidad tur på c:a 90 minuter 
runt i det 350 år gamla palatset, som sedan 1874 
hyser Frimurarna. Besöket medför gående i trappor, 
som är lättgånga. 
Gemensam lunch på 
Blasieholmen Restaurang, 
intill Bååtska Palatset kl. 
11.30 -13.00. 
Plats: Blasieholmsgatan 
6, bakom Grand Hotel. 
Resväg: Se 5/10 Bååtska palatset. 
Avgift: 150 kr. 
Anmälan till föreningen: senast 12/11.  
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning 
du vill gå på. 
Betalning: föreningen tillhanda senast 15/11. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela  
Ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://l7.alamy.com/zooms/1c7353e89d4545e2b24ef8ba5c2a2016/bondeska-palatset-bonde-palace-historic-centre-gamla-stan-stockholm-e6k562.jpg&imgrefurl=https://www.alamy.com/stock-photo/palatset.html&docid=oRBkt7JJ9_SBGM&tbnid=yq7K8tX297gjEM:&vet=10ahUKEwjq8a2wtd_aAhVBmiwKHaMoBZIQMwiPAShSMFI..i&w=640&h=460&bih=772&biw=1219&q=b%C3%A5%C3%A5tska palatset&ved=0ahUKEwjq8a2wtd_aAhVBmiwKHaMoBZIQMwiPAShSMFI&iact=mrc&uact=8
https://www.google.se/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=1491683947579549&imgrefurl=https://www.facebook.com/Kunskapsskolanuppsalanorra/posts/1491684974246113&docid=4QWgL9EG9upnxM&tbnid=PZXzkerKKJoNVM:&vet=10ahUKEwiw1OiZu9_aAhVFkywKHTtfCHsQMwhlKCUwJQ..i&w=720&h=960&itg=1&bih=772&biw=1219&q=tobias rawet&ved=0ahUKEwiw1OiZu9_aAhVFkywKHTtfCHsQMwhlKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
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December 

Julbordskryssning till Åland 
Avresa: Onsdag 5/12 kl. 16:00 
Hemkomst: Torsdag 6/12 kl. 14:00  
Vi åker med Birka Cruises.  
Embarkeringsplats: Från Slussen går du c:a 300 m 
längs Stadsgårdskajen till Birkaterminalen. Tänk på 
den pågående 
ombyggnaden av Slussen, 
och följ anvisad väg. 
Kl. 16:00 ses vi på botten-
planet i terminalen. När ni 
fått era biljetter kan ni gå 
ombord direkt. 
Legitimation ska visas 
vid ombordstigningen. 
Julbordet intages kl. 17:30 – 19:30 i Sjösalen.  
Efter måltiden kan du ta del av shopping, nöjes- och 
SPA-utbudet. 
Avgift: 500 kr, i vilken ingår del i dubbelhytt med 
fönster, s.k. Seaview Komfort, julbord inkl. 
vin/öl/vatten och kaffe samt frukost i Sjösalen.  
För singelhytt med fönster tillkommer 200 kr. Vi kan 
dock inte garantera att singelhytt finns ledig. 
Anmälan till föreningen: senast 22/10. 
Födelsedatum och nationalitet ska anges vid 
anmälan. Meddela gärna vem du vill dela hytt med. 
Betalning: Föreningen tillhanda senast 25/10.  
Ev. återbetalning efter 2/11 kan endast göras från 
rederiet mot sjukintyg. 
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela 
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.  
 
 
 
 

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: www.erissonseniorer.org 
 

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-post-  
adress eller röstbrevlådan.  
OBS  – anmälan får göras tidigast 12/6 kl 9:00.  
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. 

 

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 c:a 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.  

Avgifter, som är 100 kr eller lägre, åter-
betalas inte. 
Avbeställningsskydd och reseförsäkring: brukar ingå 
som del i hemförsäkringar. Kolla med ditt 
försäkringsbolag. 

 

Styrelse och funktionärer 
Styrelseledamöter 
Gunnar Nyström, ordförande       070-533 92 19 
Lennart Johansson, vice ordf.      073-031 16 46 
Stig Bernholm, sekreterare           070-512 25 62 
Gunvor Hertz, kassör        076-119 46 08 
Eva Haglund                                 070-267 37 67 
Per Hallonquist                              072-574 62 79 
Hana Påhlman, webbansvarig      076-580 67 99 
Jan Stellan         070-221 99 33 
Adjungerad 
Aris Graufelds                               070-223 81 70 
 

Revisorer 
Sten Grusell         070-692 82 11 
Christer Eklund        070-518 17 34 
 

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