
 
 

Nyheter nr 4 2022 

RTPK:s regionordförande samlade i Stockholm 

 

RTPK:s regionordföranden och styrelsen i Stockholm har numera regelbundna zoom-möten. Det är en positiv 

konsekvens av pandemin att det numera är enkelt och naturligt att ha digitala möten. De mötena har betytt 

mycket för att RTPK verkligen ska fungera som den rikstäckande klubb den är och att alla kan inspirera och 

inspireras av varandra.  

Men inget slår förstås att träffas fysiskt. Så traditionen att alla ordförandena möts tillsammans med styrelsen 

för ett höstseminarium en gång per år överges inte. Vid träffen i början av oktober i år, fanns det förutom 

inspiration, många stora frågor på dagordningen. Medlemsrekrytering och andra medlemsfrågor, aktiviteter 

och aktivitetspolicy, föreningsnamnet, budget och frågan om (och i så fall hur) intressanta föredrag ska kunna 

spridas från en ort till en annan avhandlades.  

 

 

 

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 januari 2023. 
Swish: 123 171 9492 

 

Fr v: Eivor Öhman (Luleå), Kjell Gustafsson (Karlstad), Rolf Egil Bergström (Falun), Ingvar Ernblad (Malmö), 

Ulla Walldén (Karlstad), Bosse Träff (Norrköping), Evert Carlsson (Växjö), Birgitta Ekblad (Örebro), Sonja 

Lundström (Göteborg) och Dag Jonzon (Sundsvall). Sonja Mannberg (Umeå) var sjuk och kunde tyvärr 

inte delta, detsamma gällde Karin Malmsten (Jönköping). 
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Ordföranden har ordet   
 

Kära RTPK:are,  

Hösten är här, den årstid som delar oss i två läger. På ena sidan finns de som 

upplever mörker och kyla och på andra sidan de som gläds åt att slippa mygg 

och solbrännestress och som njuter av den färgsprakande naturen, tända ljus 

och värme inomhus. Som ni förstår tillhör jag den sistnämnda gruppen…  

Oavsett hur just du tänker, så hoppas jag att du kan finna glädje och 

gemenskap genom att delta i någon av RTPK:s alla aktiviteter. Det är så 

många intressanta arrangemang på gång i höst och i vinter. Och du har väl 

inte glömt att du som RTPK-medlem kan delta i alla arrangemang, landet runt!?  

I skrivande stund har vi just genomfört den stora höstlunchen i en trevlig lokal och med mycket god mat, ca 200 

personer deltog. Ett annat större arrangemang i höst är julbordskryssningen. Du kan läsa mer om den, om andra 

aktiviteter och mycket annat på föreningens hem-sida www.rtpk.se . 

I Facebook-gruppen RTPK ny finns också en hel del bilder från olika aktiviteter (bland annat höstlunchen), möten 

mellan medlemmar och annat med RTPK-anknytning.  

Det som gör RTPK unikt, jämfört med andra intresse- och pensionärsföreningar, är ju vår gemensamma public 

servicebakgrund. Därför är det glädjande att notera att allt fler arrangemang handlar om mediefrågor, antingen av 

aktuell eller minneskaraktär. Det uppskattas av våra medlemmar.  

Det är också en hel del som, på distans, vill följa de föredrag och samtal som äger rum i Stockholm. Detta är 

dock, tyvärr, en mycket mer komplex och arbetskrävande fråga än man kan tro. Att hitta teknisk utrustning är 

tämligen enkelt. Men vem/vilka ska betala och bemanna, hur och till vem ska det publiceras, vilka 

rättighetsfrågor måste lösas och vill verkligen de som medverkar att det som sägs på plats inte ska stanna i ett 

slutet rum? Och hur ska intressanta evenemang på andra orter än Stockholm kunna spridas vidare?  Vid årets 

höstseminarium med alla regionordföranden, som ni kan läsa om på förstasidan, var detta ett av ämnena. Vi 

tillsätter nu en arbetsgrupp som får utreda frågan ordentligt, men tills vidare kan det inte bli rutin att göra 

evenemangen digitala och därmed öppna för hela landet. 

Till sist; nya medlemmar fortsätter att strömma till RTPK. Så roligt! Redan i början av september hade 

föreningen fått fler nya medlemmar än under hela förra året. Den största anledningen till detta är förstås att en 

helt ny region bildats i Karlstad, men vi har fått många nya medlemmar också på andra håll. I Gävle t. ex finns 

nu en helt ny grupp och även t ex på Gotland hoppas vi komma igång med RTPK-verksamhet. Det är viktigt med 

nya och fler medlemmar då detta vitaliserar, utvecklar och gör föreningen starkare. 

Så; berätta gärna om RTPK för andra som arbetat inom public service. Och om du själv vill vara med och jobba 

inom RTPK (allt arbete är ideellt men roligt!) så hör av dig!  

Nu önskar styrelsen i RTPK er alla en riktigt fin höst! 

Lena Lundkvist,      lena.lundkvist@rtpk.se                                                                                                  

ordförande
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Blir Gotland, eller kanske Gävleborg nästa nya RTPK-avdelning utanför Stockholm?  

Om RTPK ska kunna fånga upp de pensionerade 

radiomedarbetare som finns runt om i landet, duger det inte 

längre att enbart ha verksamhet på de elva gamla SVT-

distriktsorterna. Radions P4-kanaler sänds från ett betydligt 

finmaskigare nät, en station i varje län. Därför har RTPK sen 

en tid uppmuntrat pensionerade ps-medarbetare på såna orter 

att gå med i RTPK och organisera verksamhet. Som en 

underavdelning till en befintlig RTPK-region, om man inte är 

så många. Eller som en egen ny region om man är tillräckligt 

många. Karlstad är exempel på det senare, som snabbt samlat 

ett fyrtiotal medlemmar och därmed blev region direkt. 

Jönköping är exempel på en ny avdelning under en befintlig 

region, Växjö. Nu kan något liknande vara på gång både i 

Gävle och på Gotland.    

På Gotland finns redan ett gäng ps-medarbetare som träffas regelbundet över lunch en gång i månaden. Lena Al-

ström, från styrelsen i Stockholm, var med på senaste träffen i Visby, bjöd på lunch och berättade om allt trevligt 

vi gör i RTPK. Kanske blev det början på en ny avdelning under Norrköping eller t om en ny region på Gotland. 

Tidigare i sommar besökte ordförande Lena Lundkvist Gävle i samma ärende och samlade ett gäng pensionerade 

ps-medarbetare till lunch. Så där händer troligen också något mer inom snar framtid. Andra ställen där det kan 

vara saker på gång är Sörmland och Jämtland.  

 

 

Följ med på Julbords-kryssning med M/S Cinderella till Mariehamn den 30 nov. – 1 dec. 
Läs allt om kryssningen på hemsidan rtpk.se. Anmälan görs till Tore Broström senast den 25 oktober.              

Pris: 441 – 733 kr för medlem beroende på hyttkategori.   691 - 983 kr för medföljande. 

 

 Medlemmar från flera håll reste till Karlstad för, konst, opera och radiobesök. 

 

Ett tjugotal RTPK-medlemmar från bl. a Göteborg, Stockholm och Karlstad träffades i Karlstad i slutet av 

september. Nya regionordföranden Ulla Walldén hade skapat ett digert program tillsammans med övriga 

regionstyrelsen. Först besök på Lars Lerins Sandgrund, därefter genrepet av Wermland Operas uppsättning av 

Titanic. Därefter gemensam middag på Hotel Drott, där de tillresta bodde. Besöket avslutades dagen därpå med 

ett spännande besök på SR Värmland, där kanalchefen Ola Finell entusiastiskt berättade om sin station och 

tankarna bakom dagens P4-kanaler som är lättrörliga, alerta, aktuella och inte enbart sänder i FM utan också 

servar sin publik digitalt. Nöjda besökare lämnade Karlstad, och började genast prata om vilka andra resor som 

RTPK skulle kunna göra nästa år.  

 

Gotlandslunch i augusti. Foto: Lasse Ahnell 



    
 

 

 
 
Jubilarer november 
2022- januari 2023 
 

Christina Bergman, 70 år 1/11 

Ingemar Åberg, 85 år 1/11 

Lennart Skoglund, 75 år 3/11 

Eva Elmsäter, 70 år 5/11 
Hillevi Dahlberg Atterberg,  
80 år 6/11 

Aina Bergvall, 75 år 10/11 
Christian Jakobsson,  
75 år 12/11 

Rogert Svanedahl, 75 år 12/11 

Ronnie Andersson, 80 år 13/11 

Björn Kallner, 80 år 14/11 

Elsa Sindemark, 85 år 14/11 

Per Bergman, 80 år 16/11 

Kerstin Persson, 80 år 19/11 
Ann-Christine Ingemarsson,  
80 år 20/11 

Olav Sandström, 75 år 25/11 

Urban Isaksson, 80 år 26/11 

Claes Cecilgård, 70 år 27/11  
 

  

 
 
 
Olle Högvall, 75 år 27/11 
Mohammad Moghimi-Abyaneh,  
75 år 27/11 

Anna-Clara Rydell, 70 år 1/12 

Bengt O Nordin, 80 år 4/12 

Rigmor Ohlsson, 70 år 7/12 

Bengt-Erik Lejnell, 80 år 12/12 

Christina Tomner, 75 år 12/12 
Hans-Bertil Hansson,  
75 år 17/12 

Lila Karlström, 75 år 17/12 
Kerstin Danielsson,  
80 år 18/12 

Gun Heed, 95 år 18/12 
Anne-Cathrine Sundgren,  
80 år 18/12 

Inger Söderman, 75 år 18/12 

Monica Ring, 75 år 19/12 

Margareta Utter, 75 år 19/12 

Eva Cronsioe, 70 år 20/12 

Gunilla Zacharias, 80 år 23/12 

Christer Ask, 75 år 24/12 

 
 
 
Birgitta Hedin, 75 år 26/12 

Peder Losten, 75 år 26/12 

Håkan Öster, 75 år 26/12 

Per Hillerström, 75 år 29/12 

Jan-Åke Siljeström, 80 år 31/12 

Björn Carlgren, 70 år 1/1 

Helen Elmquist, 80 år 3/1 

Marianne Söderberg, 80 år 4/1 

Viking Ahlberg, 90 år 6/1 

Marie Alsén, 80 år 6/1 

Krister Rosenberg, 80 år 13/1 

Lars Ekman, 70 år 14/1 

Anders Nyberg, 75 år 14/1 

Willy Rosén, 80 år 14/1 

Karin Nilsson Eklöf, 85 år 17/1 

Göte Elleström, 90 år 21/1 

Åke Svanberg, 80 år 21/1 
Lisbeth Lindström Fernández,  
80 år 25/1 

 

Nya medlemmar maj-september 

  

 

Peo Apel, Falun 

Michael Bergek, Stockholm 

Peter Blomquist, Växjö 

Roger Blomqvist, Göteborg 

Åke Brulin, Stockholm 

Ulf Bungerfeldt, Stockholm 

Marie Bäckström, Falun 

Bengt Carlsson, Norrköping 

Milly Engvall, Stockholm 

Maud Granberg, Falun 

Eva-Lis Green, Stockholm 

Anders Halvarsson, Karlstad 

Anders Held, Stockholm 

Marianne Hugnell, Karlstad 

Sam Jakobsson, Stockholm 

Roland Johansson, Falun 

Lasse Jönsson, Sundsvall 
Margaretha Jönsson Wickberg, 
 Karlstad 

Staffan Lindström, Karlstad 

Barbro Ljungström, Stockholm 
Christina Lopez y Guerra, 
Stockholm 

Bengt Lönnberg, Falun 
Annelie Malmborg-Cooper,  
Göteborg 

Herman Melzer, Stockholm 

Lasse Nilsson, Göteborg 

Eva Nilsson Kjellman, Stockholm 

Monica Norberg, Falun 

Catarina Norén, Umeå 

Pekka Ranta, Växjö 

Eva Sundberg, Stockholm 

Maarja Talgre, Stockholm 

Maria Thoren, Stockholm 

Pelle Törnqvist, Stockholm 

Jael Waern, Stockholm 

Pia Weisberg, Stockholm 

Johan Widlund, Stockholm 

Ingemar Åsén, Sundsvall 

Lars Öhrn, Stockholm 

Bo Östlund, Falun 

Hans Pettersson, Karlstad 

Eva Priwin, Göteborg 

Agneta Ramberg, Stockholm  

Birgitta Rosén, Karlstad 

Håkan Sandberg, Växjö 

Kristina Selweus, Karlstad 

Morgan Sidwall, Stockholm 

Jörgen Stenborg, Karlstad 

Peter Strömberg, Stockholm 

Matz Svenneling, Karlstad 

Agneta Tsuboi, Stockholm 

Bengt Wahlgren, Karlstad 

Gunnar Walldén, Karlstad 

Thomas Vedin, Örebro 
Karin Wiklund, Karlstad 
 
 

 
 


