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    ERICSSON SENIORER 
                                                       www.ericssonseniorer.org 
 
KONTAKTINFORMATION 
E-postadress: kontakt@ericssonseniorer.org 
Hemsida: www.ericssonseniorer.org  
Postadress: Ericsson Seniorer, c/o Torvald Lundmark   
                     Törestigen 4, 141 41 Huddinge 
Telefonsvarare: 08-5500 2491         
 

Vårprogram 2011 
 
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.     
 

Januari 
 
Tors. 13/1 kl. 14:00 Julgransplundring 
Dans till Arne Fernlöfs orkester.  
Kaffe och kaka ingår i 
avgiften. 
Förfriskningar serveras till  
självkostnadspris. 
Medborgarhuset,  
Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
T-bana 14 till Hägerstensåsen 
utgång mot Hägerstensåsen 
eller buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen. 
Aktiviteten avslutas ca 16:30. 
Avgift 50 kr som betalas på plats. 
Ingen anmälan. 
 
Tors. 20/1 Boulespel 
Vi fortsätter som tidigare 
på torsdagar. 
Ansvarig: Sten Grusell, 
08-650 41 96. 
 
Ons. 26/1 kl. 14:00 Högalidskyrkan 
Vi blir guidade i Högalidskyrkan, uppförd i 
nationalromantisk stil under åren 1916–23. 
Arkitekt var Ivar Tengbom 
(1878–1968), en av det 
svenska 1900-talets absolut 
främsta arkitekter. 
Där finns verk av dåtidens 
främsta svenska 
konstnärer. Vi får även se 
S:t Ansgarskapellet  
och kolumbariet. Kyrkan är 
försedd med teleslinga. 
Besöket avslutas ca 15:30. 
 

 
 
 
 
Högalids kyrkväg 11. 
T-bana Hornstull, utgång Högalidsparken. 
Gå åt vänster upp till Varvsgatan, tag där till 
vänster och gå fram till bilvägen som leder 
genom Högalidsparken upp mot kyrkan. 
Gå utefter kyrkans vänstra sida till huvudentrén 
vid kyrkans västra gavel. 
Avgift 50 kr. 
Anmälan senast 10/1. 
Betalning oss tillhanda senast 13/1. 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stockholmskyrkor/ 
och Wikipedia 
Ansvarig: Arne Hultman, 070-375 42 53. 
 

Februari 
 
Tors. 10/2 kl. 18:00 Vinprovning 
Vårens vinprovning med tilltugg har temat 
”Viner gjorda på samma druva”. Vinerna 
kommer dock från olika länder och 
världsdelar. Den valda druvan är 
Merlot. Vi träffas på Reimersholme, 
Reimersholmsgatan 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  
Stockholms Södra/Zinkensdamm tar dig till 
ändhållplatsen på Reimersholme där du går ca 
50 m tillbaka och då är du framme vid Åttingen. 
Aktiviteten avslutas ca 21:00. 
Avgift 150 kr. 
Anmälan senast 24/1.   
Betalning oss tillhanda senast 27/1. 
Ansvarig: Jan Stellan, 070-22 199 33. 
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Tis. 22/2 kl. 13:00 Post och telestyrelsen 
Post- och telestyrelsen (PTS) 
bevakar områdena elektronisk 
kommunikation och post i Sverige. 
Besöket fokuserar på 
kommunikation. 
PTS utformar och beslutar om 
föreskrifter och tillstånd, löser tvister mellan 
operatörer och bedriver tillsyn.  
PTS ska alltid utgå från vad som är bäst för 
konsumenterna – privatpersoner, företag och 
organisationer. 
Vissa av de resurser som krävs för att bedriva 
verksamhet inom området elektronisk 
kommunikation är begränsade. Ett exempel är 
radiospektrum, som är en förutsättning för att 
erbjuda tjänster inom bl.a. mobiltelefoni, radio 
och tv samt satellittjänster. Utmaningen på 
bredbandsområdet framöver är nya 
kapacitetskrävande tjänster som ställer allt 
högre krav på näten. Nedläggningen av det 
analoga tv-nätet frigjorde mycket 
spektrumresurser som kan användas för 
annan kommunikation. 
Besöket avslutas ca 14:30. 
Valhallavägen 117. 
T-bana Stadion, uppgång Musikhögskolan, 
CSN. 
Buss 4 eller 72 till hållplats Musikhögskolan. 
Avgift 50 kr.  
Anmälan senast 7/2. 
Betalning oss tillhanda 10/2. 
Hemsida: www.pts.se 
Ansvarig: Erik Hoving, 073-695 22 50. 
 
Tors. 24/2 kl. 14:00 Årsmöte  
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. 
Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen. 
Resväg, se under 13/1 Julgransplundring. 
Anmälan senast 7/2. 
 
Obs! Vårprogrammet gäller som kallelse till 
årsmötet. 
 

Mars 
 
Ons. 16/3 kl. 13:30 Chokladprovning med 
Claude Kollin (ändrat datum) 
Claude Kollin, vice ordförande i Svenska 
Chokladakademien, är dessutom läkare och 

har ett stort intresse för kakaons effekter på 
kropp och själ.  
Chokladprovningen är upplagd på ett 
lättsamt och humoristiskt sätt där alla 
sinnen stimuleras och där även 
skrattmusklerna får stimulans. 
Ni kommer att få prova och kunna 
urskilja olika choklader i absolut 
världsklass av olika karaktärer och kakaohalt 
från bland andra Valrhona och Michel Cluizel.  
I chokladprovning ingår även madeira eller 
portvin. 
Claude kåserar även kring kakaons historia, 
myter, chokladens hälsosamma effekter och 
om kakaobönor och chokladtillverkning.  
Besöket avslutas kl. 15:00. 
Medborgarhuset, 
Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen. 
Resväg, se under 13/1 Julgransplundring. 
Avgift 100 kr. 
Anmälan senast 21/2. 
Betalning senast 24/2.  
Hemsida: www.claudeschokladprovning.com 
Ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08. 
 
Tors. 24/3 kl. 14:00 Träff med dans 
Allsång och lotteri. Dans till Arne Fernlöfs 
orkester. 
Kaffe och kaka ingår i avgiften. 
Förfriskningar serveras till självkostnadspris. 
Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, 
Hägerstensåsen.  
Resväg, se under 13/1 Julgransplundring. 
Aktiviteten avslutas ca 16:30. 
Avgift 50 kr som betalas på plats. 
Ingen anmälan. 
Ansvariga: Gunnel Backman, Hasse Nygren 
och Bibbi Farman. 
 
Sön. 27/3 – Tors. 31/3 Resa till Holland 
En femdagarsresa med blomsterutflykter, 
båtresor och museibesök. 
Dag 1 söndag 27/3. 
Avresa från Arlanda kl. 13:20. 
Ankomst Amsterdam 15:20. 
Buss till hotellet i Alphen a/d Rijn, som är en 
liten stad söder om Amsterdam. 
Middag på vårt hotell.  
Dag 2 måndag 28/3 
Amsterdam. 
Besök i Rijksmuseum, rundtur 
med kanalbåt, fritid i staden. 
Middag på hotellet. 
Dag 3 tisdag 29/3 
Keukenhof och båttur. 
Buss till blomsteranläggningen Keukenhof. 
På eftermiddagen en båttur på sjön 
Braassemermeer som ligger i närheten av 
hotellet. Vi äter en middagsbuffé ombord på 
båten. 
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Dag 4 onsdag 30/3 Den Haag. 
Idag reser vi först till Delft, ”porslinsstaden” och 
får se en del av tillverkningen. Sedan tar vi en 
spårvagn i ca 35 min, till Haag som vi säger på 
svenska, och gör ett besök på museet 
Panorama Mesdag där det finns en målning 
som visar staden och strandlivet för 130 år 
sedan. Målningen är magnifik med en höjd av 
14 meter och längd på 120 meter. Därefter 
fritid i staden tills bussen tar oss till vårt hotell 
och middagen. 
Dag 5 torsdag 31/3 hemresa. 
Avresa från Schiphol kl. 10:10. 
Ankomst Arlanda kl. 12:10. 
I avgiften för resan ingår: flygresa inkl. skatter, 
Arlanda-Amsterdam t/r med KLM, busstransfer 
med guide i Holland, 4 övernattningar i 
dubbelrum, 4 frukostar, 4 middagar, kanaltur 
och museum i Amsterdam, entré till 
Keukenhof, båttur på Braassemermeer, 
porslinsfabrik i Delft och Panorama Mesdag i 
Den Haag. Måltidsdrycker ingår inte. 
Avgift 7 590 kr. Enkelrumstillägg 1600 kr. 
Anmälan senast 17 januari. 
Anmälningsavgift 1500 kr resebyrån tillhanda 
senast 31 januari. Inbetalningskort kommer 
från resebyrån. Slutbetalning 6 mars. 
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78. 
 

April 
 
Mån. 11/4 kl. 17:00 Karlbergs slott 
På militärhögskolan 
Karlberg bedrivs 
officersutbildning och det är 
faktiskt världens äldsta 
kadettskola som fortfarande 
finns i sina ursprungliga 
lokaler. Kronprinsen Karl XII 
växte upp här och Karlbergs 
slott är ett minne från 
svensk stormaktstid. 
Besöket avslutas kl. 18:00. 
Plats: Karlbergs slott. 
T-bana till S:t Eriksplan, uppgång S:t 
Eriksplan/Rörstrandsgatan. Följ denna gata till 
en gångtunnel, efter den finns en bro över till 
slottet. Pendeltåg till Karlberg, gå t.v. vid 
utgången och sedan t.v. in på 
Rörstrandsgatan. Det är en promenad på 15-
30 min och vi träffas vid Vakten. 
Avgift 50 kr.  
Anmälan senast 28/3.   
Betalning senast 31/3. 
Hemsida: www.forsvarsmakten.se/mhsk/Om-
skolan/Karlbergs-slott/ 
Ansvarig: Torvald Lundmark, 070-555 70 93. 
 

 
Mån. 18/4 Återkommande naturvandringar  
Den första vandringen är planerad till 
måndagen den 18 april. 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.  
Ingen avgift.   
Ansvarig: Hans Nihlén, 076-203 39 39. 
 

Maj 
 
Tors. 5/5 kl. 17:30 Vårfest 
Välkomstdrink, trerättersmeny med öl/vatten,  
2 glas vin samt kaffe. 
Övriga drycker betalar du själv. 
Dans till Arne Fernlöfs orkester. 
Plats: Restaurang Trekanten, Lövholms- 
vägen 29, Gröndal. 
Tvärbanan till hållplats Trekanten. 
Aktiviteten avslutas ca 22:30. 
Avgift 250 kr. 
Anmälan senast 18/4. 
Betalning oss tillhanda senast 21/4. 
Ansvariga: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83 
och Margit Olsson, 070-993 09 45. 
 
Ons. 11/5 kl. 08:30 Sala Silvergruva 
och Kungsbyns saluhall  
Buss avgår från Cityterminalen kl. 8:30. 
Vi tar kafferast i Enköping och fortsätter 
sedan till Sala Silvergruva. Där börjar vi 
med lunch på Werdshus Konstmästar-
gården. Sedan är det dags för en 
guidad tur under ca 1,5 tim i Ulrika Eleonora 
gruva på 155-metersnivån där brytningen 
började år 1690. Turen är handikappanpassad 
med hiss ned och upp. Gångarna är utformade 
så att man kan gå med rullator. 
Från Sala åker vi till Kungsbyn utanför 
Västerås. I saluhallen Bygdens mat säljer de 
närproducerade kött- och charkvaror. Om du 
inte är shoppingsugen så finns det möjlighet att 
ta en eftermiddagsfika. 
Vi återvänder sedan mot Stockholm och 
beräknas komma till Cityterminalen kl. 18:30. 
VIKTIGT om klädsel. Du måste ta med kläder, 
så att du kan vistas 1,5 tim i +2 till +4 grader, 
som det är nere i gruvan. 
Avgift 325 kr, som inkluderar förmiddagskaffe, 
lunch och visning av gruvan.  
Anmälan senast 11/4.     
Betalning oss tillhanda senast 14/4. 
Hemsidor: www.salasilvergruva.se, 
www.kungsbyn.se  
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Ansvarig: Sten Grusell, 070-692 82 11. 
Tors. 26/5 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. 
Snabb information om tillkommande aktiviteter 
kommer att distribueras till din e-postadress.  
 
ANMÄLAN 
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-post-
adress eller vår telefonsvarare och inte till 
aktivitetsansvarig. Om du anmäler dig till 
telefonsvararen, så hör vi av oss endast om du 
INTE får plats på aktiviteten. 
 
BETALNING 
Ange aktivitetens datum och benämning. 
Betalning görs till: 
Plusgiro  72 24 24-9 
Bankgiro 5745-9539 
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 om det inte finns några bokade kostnader t.ex. 
resor eller måltider, vilka är bindande för föreningen. 
 
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
Årsmötesprotokoll nås via föreningens hemsida och 
kan också beställas från föreningen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Styrelsen 
 
Ordinarie 
 
Torvald 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 


