
 
 

Nyheter nr 1 2022 

         Luleå mötte Umeå i Skellefteå! 

 

En torsdagsmorgon i november startade en buss från Luleå och en från Umeå. Båda fulla med 

RTPK:are och med samma resmål – nyinvigda Saras kulturhus i Skellefteå. 

Det var Eivor Öhman i Luleå och Sonja Mannberg i Umeå, som tagit initiativ till och planerat träffen. För att 

den skulle gå att genomföra fick de också ett extra ekonomiskt bidrag från klubbkassan i Stockholm. Särskilda 

projektpengar finns nämligen att söka för regionala samarbeten. Särskilt prioriteras sådant som syftar till att 

fånga upp PS-pensionärer utanför nuvarande regionorter och Skellefteå är just en sådan ort, där både radion 

och televisionen haft medarbetare stationerade.  

Det blev en mycket fin dag för alla som var med, inklusive RTPK:s ordförande Lena Lundkvist, som rest upp 

från Stockholm. Tyvärr blev Sonja Mannberg själv förhindrad att vara med, så Ingrid Marklund fick rycka in 

och anföra den västerbottniska truppen.  Det nya kulturhuset, helt byggt i trä, var naturligtvis en upplevelse i 

sig. Men framförallt surrade luften av kära återseenden och många minnen. Hoppas ni kan identifiera era f.d. 

arbetskamrater på bilden. De är alltför många för att få plats i en bildtext        
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Ordföranden har ordet   
 

Kära RTPK-are, 

Nu har vi gått in i år 2022 och nog är det fler än jag som tänker på Alf 

Pröysens text i årsskiftes-tider; 

”Du ska få en dag i morgon som ren och öppen står, med blanka ark 

och nya kritor till” 

Ja, tänk om det var så enkelt att vi själva kunde styra våra liv… Men 

så är det ju inte, det vet vi som inte längre kan kalla oss unga. Och 

pandemin ställde till problem för RTPK både under 2020 och 2021. Ingen törs väl lämna garantier för 

i år, inte minst med tanke på att restriktionerna återigen skärpts nu i januari, men en sak är säker – 

landet runt har ark och kritor använts till att skapa aktivitetsplaner för första halvåret 2022, planer som 

vi hoppas att det går att förverkliga förr eller senare. På föreningens hemsida, rtpk.se, hittar du 

information om alla aktiviteter. Regionala ordföranden brukar dessutom skicka e-post till sina 

medlemmar och stockholmarna får digitala nyhetsbrev.  

När vi nu summerar 2021 kan vi konstatera att inte minst hösten var intensiv med många 

programpunkter och att RTPK fått nästan 100 nya medlemmar under det gångna året. Det är vi mycket 

glada åt! Nu är vi ungefär 1150 RTPK-are. Nya stadgar, riktlinjer och policys gör att föreningen står 

på en god grund och i skrivande stund pågår samtal mellan styrelsen och regionordföranden för att 

säkra att budgeten för 2022 blir så klok och bra som möjligt.  

Men, utan intäkter från årsavgifter och generösa bidrag från programbolagen kan vi inte genomföra all 

verksamhet vi önskar. Vi ber dig därför att betala årsavgiften också för 2022. Ännu mer tacksamma 

blir vi förstås om du hjälper oss med medlemsvärvning. Det är många, inte minst tidigare 

radiomedarbetare som ännu inte hittat till RTPK. Sprid gärna budskapet om samvaron och 

kamratskapet i RTPK, om att man som medlem får delta i föreningens alla aktiviteter (ofta generöst 

subventionerade) i hela landet, att man blir inbjuden till de ”stora” arrangemangen som vår- och 

höstlunch och julbordskryssning och att man kan delta i resor arrangerade av föreningen. Föreningen 

uppvaktar ju också ungefär 200 jubilarer, som fyller jämnt varje år. Den som vill veta mer kan gå in på 

RTPK:s hemsida, som är öppen för alla. Som medlem kan man kommunicera med andra medlemmar 

via vår Facebook-grupp RTPK ny.  

Årsmötet 2022 och vårlunchen kommer att genomföras i april.  Mer information om det på nästa sida. 

Vi i styrelsen hoppas att få träffa många av er då. Till dess önskar jag er en fin inledning på det nya 

året!  

 
Lena Lundkvist 

ordförande RTPK 

 
 

 



 

”Save the date”   – den 25 april är dagen för årsmöte och vårlunch i år! 

 

Årsmötet startar kl 11.00 i Studio 3, Hangaren, 

Radiohuset.  

Motioner/framställningar ska vara hos styrelsen 

senast sex veckor före årsmötet, så vill du ta upp 

något kan det vara idé att börja skriva nu.  

Kallelse med dagordning ska vara medlemmarna 

tillhanda minst två veckor före mötet – så de skickas 

ut med RTPK Nyheter nr 2 som kommer i mitten av 

Mars. De läggs också ut på hemsidan rtpk.se. 

 

Efter årsmötet tar de som vill en kort promenad till 

Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10.  

Vårlunchen startar där kl. 13.00. 

Meny, pris och hur man anmäler sig meddelas i 

RTPK Nyheter nr 2, samt även på hemsidan rtpk.se. 

Håll gärna koll på hemsidan. Där publiceras all 

viktig information snabbt. Den som inte har egen 

upp-kopplad dator, har kanske någon som kan hjälpa 

till. Det krävs ingen inloggning för att ta del av 

informationen på hemsidan. 

 

  I väntan på besked om långresor hoppas vi på besök hos grannen. 

 

Förhoppningsvis kan vi genomföra en resa till Oslo 

och NRK i början av, eller direkt efter, sommaren.  

Men på grund av den galopperande smitt-

spridningen vågar vi inte konkretisera planerna än. 

Håll utkik på rtpk.se eller i facebook-gruppen rtpk-

ny. Så fort vi vet något kommer vi att lägga ut 

information där.   

En annan aktivitet vi gärna vill se under 2022 är ett 

besök i Göteborg och då med fokus på radio. 

Samma här – håll koll i facebookgruppen rtpk-ny!  

                                                                                 Hälsar Aktivitetsgruppen/Ragna Wallmark” 
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    Jubilarer 

feb - april 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Birgitta Ekblad, Örebro 

Tom Engström, Stockholm 

Susanne Ewaldh, Stockholm 

Henrik Grinbaum, Stockholm 

Anna Gustafson, Stockholm 

Anna Gustafson, Stockholm 

Clarence Hansson, Växjö 

Martin Holm, Stockholm 

Ronny Holmlund, Stockholm 

Anders Hvidfeldt, Stockholm 

Eva Högberg, Stockholm 

Fred Arne Högberg, Stockholm 

Thomas Jonasson, Stockholm 

Sage Jonsson, Malmö 

Maria Kiisk, Stockholm 

Eva Landahl, Stockholm 

Harry Lehtinen, Stockholm 

Helena Mirsch, Stockholm 

Remy Nilson, Stockholm 

Karin Nordström, Luleå 

Helena Nyman, Stockholm 

Jan Petersson 

Anne-Charlotte Rosenberg, 

Stockholm 

Jan Scherman, Stockholm 

Ulla Strängberg, Växjö 

Jari Tarvainen, Umeå 

Claes Thorson, Stockholm 

Lars Uneborg, Stockholm 

Ulla Wallden, Örebro 

Thor Westman, Sundsvall 

Lisbet Wikner, Stockholm 

Leif Zaar, Stockholm 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Arne Ericksson, 75 år 1/2 

Seve Ungermark, 90 år 2/2 

Ingalill Asplund, 75 år 3/2 

Sören Stenberg, 85 år 4/2 

Birgitta Groth, 70 år 7/2 

Cecilia Larsson, 70 år 9/2 

Margareta Cronholm, 75 år 11/2 

Ola Lundberg, 80 år 12/2 

Anita Hedkvist, 80 år 13/2 

Sten Lövstrand, 85 år 14/2 

Inga Rexed Raffone, 75 år 16/2 

Berth Gustafsson, 85 år 19/2 

Anders Bjuhr, 75 år 25/2 

Ing-Marie Olsson, 75 år 26/2 

Kerstin Brunnberg, 80 år 27/2 

Anita Goje Envall, 75 år 27/2 

Birgitta Eriksson, 70 år 28/2 

Tony Gustafsson, 85 år 28/2 

Margit Hoffman, 90 år 2/3 

Kent Lidman, 70 år 2/3 

Jan Pettersson, 75 år 2/3 

Birgitta Bornholm, 80 år 4/3 

Lars Johanson, 80 år 7/3 

Kaj Bäckström, 80 år 8/3 

Christina Mattsson, 75 år 9/3 

Birgitta Evers, 85 år 10/3 

Mats Fernlund, 75 år 13/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Blomgren, 70 år 16/3 

Birgitta Ewerth, 85 år 16/3  
Anders Öhlund, 70 år 17/3 

Göran Hellsin, 70 år 18/3 

Cvetan Slepcev, 80 år 21/3    

Birgitta Öhman, 85 år 22/3 

Jan-Olof Gurinder, 75 år 23/3 

Lars Heleander, 80 år 23/3 

Anders Hellström, 70 år 25/3 

Tomas Tiberg, 75 år 1/4 

Maud Elmfeldt, 80 år 2/4 

Rainer Sagulin, 85 år 2/4 

Sven Lilja, 90 år 5/4 

Magnus Berglid, 80 år 6/4 

Ann-Catrin Persson, 75 år 6/4 

Måns Reuterswärd, 90 år 6/4 

Gunnar Frankell, 85 år 8/4 

Linnéa Andersson, 80 år 12/4 

Gunnel Johanson, 80 år 12/4 

Lennart Johnsson, 75 år 12/4 

Anders Linderoth, 80 år 13/4 

Sverker Olofsson, 75 år 14/4 

Kjell Ahlkvist, 75 år 15/4 

Susanne Stenberg, 75 år 19/4 

Martin Holm, 80 år 22/4 

Agneta Wileke, 80 år 24/4 

Lars Gurell, 85 år 25/4  
 

Nya medlemmar sept – dec 2021 

Inger Arenander, Stockholm 

K-G Bergström, Stockholm 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

Vi ser helst att du betalar din medlemsavgift före den 28 februari.  

Det kan du göra genom att betala 200 kronor till vårt  

Plusgiro 40 24 62-6 och skriva Medlemsavgift 2022 och namn.  

Eller betala via Swish till nummer 123 17 194 91 och skriva  

Medlemsavgift 2022 och namn. Eller Swisha med QR-koden.  

Då behöver du inte skriva något alls men betalningen kan bara 

 gälla dig själv. 

 

Dags att betala medlemsavgiften för 2022 

Vi ser helst att du betalar din medlemsavgift före den 28 februari.  

 

Betala 200 kronor till vårt Plusgiro: 40 24 62-6 och skriv 

Medlemsavgift 2022 och namn. Eller betala via Swish till 

nummer 123 17 194 91 och skriv Medlemsavgift 2022 och namn. 

 

Eller Swisha med QR-koden här t.v. Då behöver du inte skriva 

namn eller något annat men betalningen kan bara gälla dig själv. 

 

Jocke Norberg, medlemsansvarig. 

 


