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Här får Du ett aktuellt KlubbNytt med information om vad som hänt sen sist och vad som är 

planerat. 

Genomförda aktiviteter under hösten 2021 

Nya Karolinska Sjukhuset 2 september 

Två visningar av konstverk belägna utomhus genomfördes den 2 september. Under visningarna deltog 

totalt 19 medlemmar och 12 medföljande. Guide var Marie Andersson från Konstvägvisaren 

Stockholm. Visningarna var mycket uppskattade. Marie, som har lett ett par konstvisningar för oss 

tidigare, var som vanligt påläst och trevlig. Vi fick inte bara ta del av intressanta berättelser om de 

utvalda konstverken utan också information om området Hagastaden i stort. 

Klubbmöte 13 oktober 

Ett 50-tal medlemmar kom till ett uppskattat klubbmöte 13 oktober. Carl-Johan Bergholm informerade 

om Saabs verksamhet inom affärsområde Surveillance samt om företagets byggplaner i Järfälla.  

Styrelsen informerade om kommande aktiviteter, som nu kan genomföras för fullvaccinerade 

medlemmar. Landgång och tårta serverades som vanligt efter mötet. 

 

Slakthusområdet 19 oktober  

En rundvandring i området genomfördes den 19 oktober. Under vandringen deltog 8 medlemmar och  

4 medföljande. Guide var Camilla Edvinsson från Exploateringskontoret Stockholm Stad.  

Omdaningen av området är i sin linda, rivningar pågår och en hel del planering återstår. Camilla 

lyckades ändå på ett positivt och intresseväckande sätt åskådliggöra vilka utmaningar man står inför 

och hur området kommer att se ut när det är klart.  

FOI försvarsanalys:  

Inbjudan skickades ut men tyvärr ställdes aktiviteten in tillsvidare. 

Julbord på restaurang Ulla Winblad 1 december 

Efter en enkät som visade att många var intresserade av att träffas vid ett julbord på land i år,  

genomförde vi detta på Värdshuset Ulla Winbladh. Det blev mycket lyckat. God och vällagad mat.  

Det var inga långa köer vid bufféerna fastän det var många gäster. Även den vegetariska julbuffen  

blev omtyckt. 

 

Hanser film. Jorden runt på 100 minuter 2 december. 

Den 2 december var vi 28 medlemmar och 12 medföljare som, såg Jorden Runt på 100 minuter. Vi 

fick se mycket intressant från olika länder. Hanser följde i spåren av fregatten HMS Vanadis 

världsomsegling på 1880-talet. Anders Hanser tog oss genom länder i Sydamerika, Sydafrika och 

Asien. Vi lärde oss att Vanadis-plan/vägen är namnsatta till minne av detta fartyg. Anders Hanser var 

själv närvarande och berättade att han inte gjort en världsomsegling utan rest på ett stort antal resor 

under ett års tid och till en kostnad av 500 000 kr för att få material till detta bildspel. Han gjorde även 

reklam för filmen om Christina Nilsson som vi skall få se i februari (om restriktionerna så tillåter). 

Han tyckte att filmen om Christina Nilsson var bland det allra bästa han gjort.  

Aktiviteter 2022  

Almgrens sidenväveri 11 januari 

Detta möte ställdes in på grund av att Almgrens sidenväveri inte kunde hantera de nya 

pandemirestriktionerna. Ny kallelse kommer så fort som möjligt. 

För aktiviteten Hanser bio: Christina Nilsson 16 februari skickades inbjudan i augusti 2021 
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Det är ett absolut krav att vara vaccinerad mot covid-19 så att kraven för vaccinationspass är 

uppfyllda för att delta i någon av nedanstående aktiviteter: 

Följande aktiviteter är planerade till våren/början av hösten 2022. Inbjudningar bifogas för de 

inbjudningar vars datum är fastställda. 

OBS! På vår hemsida öppnas aktiviteterna för anmälan först när vi får klartecken från arrangören. 

Detta gäller samtliga aktiviteter och så länge restriktionerna är kvar.  

 Årsmöte.   16 mars. 

 Stuckatörens våning.   22 mars 

 Studiebesök Hammarby Sjöstad   5 maj 

 Besök på Liljevalchs+ 31 maj 

 Landsort    9 juni 

 Studiebesök Norra Djurgårdsstaden    1 september 

 Saab UW Motala. Planerat till hösten 

Styrelsen planerar också för en utlandsresa när omständigheterna så tillåter. 

Sedan föregående KlubbNytt har klubben fått kännedom om att följande 3 medlemmar avlidit:  

Andersson, Börje Vällingby 

Larsson, Per Göran Farsta 

Wolker, Jahn Sundbyberg 

Hägglund, Björn Järfälla 

Två medlemmar har bett att få lämna klubben: 

Arweson, Hans Fard, David 

Sedan föregående KlubbNytt har klubben fått följande nya medlemmar: 

Gunnarsson, Bo Koivisto, Carl-Johan  

Eva, Bäcke 

Klubben har nu 406 medlemmar. 

OBS!!! 

Övrig information 

Vi ändrar klubbens lösenord fr.o.m. den 17 februari för flikarna Medlemssidor och Tidskrifter på 

Hemsidan wp.spkj.se. Det nya lösenordet fick du i nya KlubbNytt 2022-1 som skickades ut via e-post 

den 17 februari. 

Anmäl alltid om Du har ändrat adress, har ny E-postadress eller om andra ändringar skett, via 

E-post till klubbens E-postadress mail@spkj.se. För Dig som inte har tillgång till dator eller E-

post anmäl ändringen till Mona Dahl Kvist på tfn: 070-974 36 29 

 

Med vänliga hälsningar 

Saab Pensionärsklubb Järfälla 

Styrelsen/Elisabet Asker, tfn 070-885 08 15 


