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       Vårlunch i april - dags att anmäla dig! 

     Men först årsmöte - även där krävs anmälan i år. 

 
 

Måndagen den 25 april 2022 börjar vi med Årsmöte i studio 5, Radiohuset kl. 11.00. Kaffe/te serveras från 

kl 10.30. OBS p.g.a. begränsat antal platser krävs anmälan senast den 20 april till 

janne.petersson3@gmail.com eller sms till 070 528 50 53. För den som inte kan närvara finns också möjlighet 

att delta via ZOOM. Även då krävs anmälan, och då enbart via e-post, till janne.petersson3@gmail.com. 

En kort promenad från Radiohuset,  i Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10, serveras vårlunchen. 

Baren öppnar kl. 12.00 och lunchen serveras kl. 13.00. 

Meny:                                                                                                                                                                                                                                                               

Förrätt: Toast Skagen. Varmrätt: Sotad, gravad lax, dillstuvad potatis och gurksallad. Efterrätt: Créme Brulée.     
Vegetariskt alternativ: Vit sparris med hollandaisesås. 

Pris 275 kr för medlem, 525 kr för medföljande.  Du anmäler dig till lunchen genom att betala in till 

plusgiro 402462-6 eller till swish nr123 17 194 91 med namn och aktivitet senast den 1 april 2022. 

Om du önskar vegetariskt alternativ så anmäl det till gunillaasp6@gmail.com.  

 

 Adress: RTPK, SVT, KJ, 105 10 Stockholm.  Redaktörer: Ingrid Östlund o Ragna Wallmark 
Telefon: 08-784 00 00.                                     Ansvarig utgivare: Lena Lundkvist 
E-post: medlem@rtpk.se                                  
Plusgiro: 40 24 62-6                                         Nästa nummer: Beräknas komma i juni 2022. 
Swish: 123 171 9491 
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Ordföranden har ordet   
 

Kära RTPK-are, 

Skulle allt snabbt återgå till det normala efter pandemin? Det fanns de 

som trodde det. Nu är det krig i Ukraina och världsläget är allt annat 

än normalt. Många av oss bidrar, som privatpersoner, till hjälp-

organisationer såsom t. ex. Radiohjälpen, Reportrar utan gränser, 

Rädda barnen osv osv. Andra engagerar sig på andra sätt. Hursomhelst 

är det kanske extra betydelsefullt om man, i dystra tider, kan känna 

gemenskap och dela upplevelser?  

Huvuduppdraget för RTPK är ju att erbjuda medlemmarna möjlighet att träffas och att berika, roa och 

engagera och nu när restriktionerna tagits bort kan vi återigen erbjuda olika slags aktiviteter. Och om 

vi för en stund bara har RTPK-glasögonen på oss, finns det glädjeämnen, som t. ex. att: 

*vi kan se fram emot att vårlunchen kan hållas som planerat 25 april och att det går att delta i årsmötet 

på förmiddagen samma dag både digitalt och ”på plats”. 

*att vi nu är fler RTPK-are än samma tid förra året. 

*under årets första veckor har vi fått ett tjugotal nya medlemmar. 

*att många i år var mycket snabba med att betala årsavgiften. Möjligheten, som infördes nyligen, att 

betala via swish är uppskattad. 

*RTPK har, också i år, fått ett generöst bidrag från programbolagen. Detta, tillsammans med 

medlemsavgifterna, är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda aktiviteter, ofta till subventionerade 

priser. Så; har du inte redan betalat de 200 kronor de kostar att vara medlem är vi tacksamma om du 

gör det nu. 

*alltfler hittar till den digitala mötesplatsen RTPK ny på Facebook. När vi skapade Facebookgruppen 

tyckte vi att vi satte målet högt när vi sa ”tänk om så många som 500 vill vara med”. Idag är vi ca 570 

RTPK-are som kommunicerar med varandra i den slutna gruppen på FB. 

Apropå kommunikation; kom ihåg att ansvariga i alla regioner gärna tar emot tips på aktiviteter. Och 

är det kanske så att du har tidigare arbetskamrater som bor på en ort där RTPK inte idag har 

verksamhet? Hör gärna av dig i så fall till någon av oss i styrelsen med kontaktuppgifter. Vi tror att det 

på samma sätt som i Jönköping där verksamhet startade förra året, finns fler orter där det skulle kunna 

finnas intresse av en RTPK-grupp. Östersund, Karlskrona, Visby, Kiruna, Västerås, Gävle osv osv. Nu 

i slutet av mars kommer ett antal tidigare radio- och tv-medarbetare i Karlstad till en lunch där vi ska 

berätta mer om RTPK. Håll tummarna för att vi snart får hälsa dom välkomna till RTPK!  

Lena Lundkvist 

ordförande RTPK 

 
 



Pandemin har äntligen släppt greppet – aktiviteter pågår nu över hela landet! 

I Göteborg har RTPK:arna t. ex. druckit öl och lärt sig allt om bryggerinäringens historia. 

 

-  Den 22 februari gjorde i alla fall jag något jag aldrig gjort förut, berättar Ingrid Höglind, RTPK 

Göteborg.                                                                                                                                                    

      Hon var då på öl-museum med sina gamla           

arbetskamrater från radio och TV. När 

anrika Pripps bryggeri i Göteborg lades ner, 

så bildade några av de anställda en förening 

med syfte att bevara Pripps minne i 

Göteborg. Nu driver föreningen ett museum 

för bryggerihistoria, som RTPK Göteborg 

besökte i februari. Där finns numera också 

ett nytt mindre bryggeri där Pripps låg som 

heter ”Göteborgs nya bryggeri”.  Och 

RTPK:arna fick smaka skummande starköl 

därifrån, samtidigt som de fick se och höra 

allt om gamla Pripps och ölets historia.                                                                                                                             

- En trevlig eftermiddag blev det med 

innehåll för såväl hjärna som gom och därtill 

fint möte med gamla arbetskamrater, 

berättar Ingrid Höglind och Sonja 

Lundström.  

     RTPK Göteborg träffas vanligtvis två gånger 

per månad. En pub-kväll plus något besök 

som det här på Pripps, säger Sonja som är 

regionordförande och också tog bilderna. 

På bilden: Kajsa Stark, Pelle Lundström, Claes        

Magnusson och Ingrid Höglind. 

 

 

Många har betalat sin medlemsavgift för 2022. Men om du glömt, betala så fort som möjligt.  

Du kan göra det 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 här till vänster. Då är allt ifyllt och det 

går inte att ändra några uppgifter så då måste betalningen bara gälla 

dig själv.  

Jocke Norberg, Medlemsansvarig. 



  

 

  

 Jubilarer 

  mars – juni 2022 

 

Tomas Tiberg, 75 år 1/4 

Maud Elmfeldt, 80 år 2/4 

Rainer Sagulin, 85 år 2/4 

Rune Formare, 90 år 4/4 

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 

Inger Grauers, 75 år 2/5 

Tom Molin, 80 år 4/5 

Elisabeth Liljeqvist, 80 år 10/5 

Gun Allroth, 85 år 11/5 

Pelle Edin, 70 år 11/5 

Monica Hoverhjelm, 85 år 12/5 

Bengt Lindroth, 80 år 12/5 

Lena Ahlström, 70 år 13/5 

Anna Gustafson, 80 år 13/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisela Frändfors, 70 år 15/5 

Roland Hedlund, 75 år, 15/5 

Bengt Nordström, 75 år 15/5 

Jerry Gränsman, 80 år 17/5 

Nicke Nyquist, 85 år 20/5 

Gertrud Waldenström, 75 år 20/5 

Gertrud Kullenberg, 90 år 21/5 

Mai Söderberg, 70 år 24/5 

Jan-Åke Törnblom, 75 år 24/5 
 

Bella Stjerne, 75 år 25/5 

Jan Edbrink, 85 år 26/5 

Margareta Lidén, 70 år 26/5 

Leif Johansson, 75 år 27/5 

Per-Åke Rydberg, 80 år 27/5 

Ulla Gustafsson, 75 år 29/5 

Anders Lindqvist, 75 år 31/5 

Florence Flygare, 85 år 2/6 

Jan Thörnkvist, 70 år 2/6 

Eva Högberg, 75 år 4/6 

Eva Thorén, 70 år 6/6 

Urban Zolland, 80 år 7/6 

Gunilla Ivarsson, 70 år 10/6 

Arnfinn Gulliksen, 85 år 11/6 

Bo Sjöberg, 75 år 12/6 

Lena Jernelöf, 75 år 13/6 

Per-Olof Runa, 85 år 14/6 

Liselotte Blomberg, 75 år 15/6 

Bo Hermansson, 85 år 16/6 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Claes-Göran Engstrand,  

75 år 17/6 

Yvonne Hansson, 80 år 18/6 

Kerstin Karlsson, 70 år 21/6 

Ulf Nilsson, 75 år 25/6 

Rolf Sundström, 75 år 25/6 

Tommy Johansson, 70år 26/6  
Lars Thelén, 75 år 26/6 

Britt Holmberg Fredriksson,  

80 år 27/6 

 

 

Nya medlemmar 

Januari - februari 2022 
Meta Alm, Stockholm 

Ralf Andersson, Stockholm 

Öyvind Andersson, Örebro 

Lars Ekelöf, Örebro 

Christina Ferneklint,Stockholm 

Monika Hällstorp, Växjö 

Anita Karvonen, Stockholm 

Anita Larsson, Stockholm 

Margareta Lidén, Stockholm 

Wille Loiske, Örebro 

Ingemar Lönnbom, Malmö 

Kent Nilsson, Stockholm 

Lars-Erik Olsson, Örebro 

Annika Pahlm, Stockholm 

Göran Sandgren, Umeå 

Peter Sommerstein, Malmö 

Suzanne Wennberg, Stockholm 

 

 

 

 

 

 

Viktigt om Moskvaresan 
 

Efter Rysslands invasion av Ukraina och därav följande världsläge, ställs naturligtvis RTPK:s planerade 

Moskvaresa in.  

-  Inom överskådlig tid blir det ingen tredje Moskvaresa, säger Stig Fredrikson, efter samråd med 

resebyrån.  

 Du som har betalat anmälningsavgift kan kontakta Reseskaparna, 08-944040, info@reseskaparna.se, så 

betalar de tillbaka pengarna. 

.  
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