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Här kommer vårens första nyhetsbrev med aktiviteter fram till påsk. Hoppas ni hittar något 
ni tycker är spännande. 
Det finns fortfarande fåtal platser kvar till: 

Medievärlden i förändring / Dagens Nyheter 
Måndagen den 13 februari 16.00 och 17.00  
Gjörwellsgatan 30 (mittemot ryska ambassaden), nås via busslinjerna 1, 56 och 91, 
hållplats Fyrverkarbacken 
Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på Dagens Nyheter, berättar om DN:s stora 
förändringsarbete och digitala transformation. 
Anmälan till tore.brostrom@gmail.com senast torsdagen den 9 februari. 
Endast ett fåtal platser kvar. Besöket är gratis och endast för medlemmar. 
Samling i receptionen 15.50 respektive 16.50. Begränsat antal deltagare per grupp. 
Viktigt: ange vid anmälan om du kan komma till båda tiderna eller till bara en av tiderna 
och vilken tid du föredrar. 
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Foto: Knut Capra/Avicii Experience 
 

Välkommen på en guidad tur i AVICII MUSEUM ett interaktivt 
hyllningsmuseum till TIM ’AVICII’ BERGLING.  
Onsdagen den 22 februari klockan 12:00 
  
Avicii Experience är ett interaktivt museum där du kommer närmre artisten Avicii och 
personen Tim Bergling genom att följa hans resa från tillbakadragen musikentusiast till 
berömd superstjärna – från barndomsrummet där det hela började, till studion i Los 
Angeles där de största hitsen skapades. 
Utställningen innehåller memorabilia, aldrig tidigare visade foton och videor, samt 
publicerad och opublicerad musik. En guide tar oss igenom Tim Berglings liv. 
 
Plats: Sergelgatan 2. Avicii Experience är en del av Space vid Sergels torg . Gå in via 
Space huvudentré, museet ligger en trappa ner. 
 
Anmälan till gunillaasp6@gmail.com senast den 15 februari. Max 20 personer 
Pris: För medlemmar 235:- och för medföljande 335,-. Betalas in till plusgiro 40 24 62-6 
eller swish 123 171 9491 senast den 15 februari. 
 
Efter besöket kan Du att äta lunch på Fat Cat (Björn Ulveaus nyöppnade restaurang) som 
ligger i direkt anslutning till museet. Eller på en ny stor mathall med 8 restauranger, mitt 
emot Åhléns City, Klarabergsgatan 29-31. 

 
 

  

mailto:gunillaasp6@gmail.com


  

  

 

  

Fokus på konsten i Riksdagshuset, måndagen den 27 februari, kl 09.15  
Följ med på en tidig morgontur där vi tillsammans med vår kunniga guide, Maria Ahlsén, 
tittar närmare på konsten i Riksdagshuset. 
Den unika konstsamlingen är hela svenska folkets konst och ett av de mer kända verken 
är väven "Minnet av ett landskap" av konstnären Elisabet Hasselberg Olsson. En väv 
som består av 200 olika grå nyanser av handfärgat lin från Sveriges alla landskap. 
 
Anmälan senast den 20 februari till lena.ahlstromek@gmail.com.  
Visningstid ca en timme. Gratis för både medlemmar och medföljare. Max 20 deltagare. 
Besöksadress: Riksgatan 3. Vi samlas i entrén. 
OBS att vi måste vara på plats 15 minuter före visningsstart för säkerhetskontroll. Glöm 
inte att ta med legitimation. 
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Vår i växthuset på Bergianska, torsdagen den 9 mars kl 14.00 - 15.00  
Möt våren inne i Edvard Andersons växthus när det fortfarande är lite kyligt utomhus. 
Här blommar annueller, lökar och hårdbladbuskar alla anpassade att blomma innan den 
långa sommartorkan sätter in. Från Medelhavshallen vandrar vi sedan genom 
Sydafrikarummet och Australienrummet. Vi tittar närmare på kaffe, te och kakaoplantor 
och studerar de köttätande växterna närmare. 
 
Samling vid entrén till Edvard Andersons växthus. Tunnelbana till Universitetet och 
därefter 10 min gångväg eller buss. Alternativt Roslagsbanan från Östra station. Se 
vägbeskrivning på Bergianska.se. 
Anmälan senast den 1 mars till lena.ahlstromek@gmail.com, tel 070-2153105. 
Max 20 deltagare. RTPK står för kunnig guide. Deltagarna löser själva entréavgiften om 
90 kr som betalas i kassan. För den som efter visningen är sugen på fika finns det 
möjlighet att besöka cafeet i det Gamla orangeriet som ligger strax utanför växthuset. 
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Mediernas etik – Medieombudsmannen besöker oss  
Onsdagen den 15 mars kl. 13.00 i Radiohusets studio 5  
Medieombudsmannen (MO) ska se till så att svenska medier förhåller sig till de etiska 
riktlinjer som branschen själv dragit upp. Om det inte sker ska enskilda som drabbats av 
en publicitetsskada kunna få upprättelse. MO är ingen juridisk instans och inte någon 
myndighet, utan en del av mediebranschens eget självsanerande system. 
Tidigare hette motsvarigheten Pressombudsmannen, men numera omfattas även 
etermedia. 
Medieombudsmannen Caspar Opitz berättar bland annat om lagstiftningen, hur arbetet 
bedrivs och om några fall som prövats. 
Anmälan senast måndagen den 13 mars till tore.brostrom@gmail.com eller sms 070 
450 9886. Kaffe eller te och en liten kaka finns efter föredraget. 
Deltagande är gratis för medlemmar, medföljande betalar 50 kr till plusgiro 40 24 62-6 
eller swish 123 171 9491 senast den 12 mars 
OBS! SR kräver anmälan i förväg och legitimation vid insläpp. Kom därför i god tid! 
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Foto: Hans Arnbom 
 

Radiotjänst 100 år! 
Tisdagen den 21 mars kl 13:00 i studio 3 RH 
Hans Arnbom berättar om Radiotjänsts historia från 1920-talet och framåt. 
Hur företaget formades och sedan utvecklades under 100 år. 
Betoningen kommer att ligga på de första 50 åren. 
Hans har jobbat inom SR & SVT sedan 1971 bl a som musikläggare under 25 år. De 
senaste åren har han jobbat som guide på Carl Larssongården samt hållit flera föredrag 
på Stockholms Stadsmuseum. 
Välkommen till Studio 3 i Radiohuset tisdagen den 21 mars 2023 kl 13:00. 
Anmälan till gunillaasp6@gmail.com senast den 13 mars. 
Kaffe serveras efter föredraget. Gratis för medlemmar. Medföljande betalar 50 kr som 
sätts in på plusgirokonto 40 24 62-6 eller swish 123 171 9491. 
Obs! SR kräver anmälan i förväg samt legitimation vid insläpp. Kom därför i god tid! 
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Radioteknik i framkant  
Torsdagen den 30 mars, 11.00 i Radiohuset studio 4 
Sveriges Radio har blivit internationellt uppmärksammat för att man arbetar med teknik i 
framkant. Mattias Örtqvist och Johan Sjödahl från SR-tekniken ger oss tillsammans 
med kollegor en inblick i hur man arbetar idag. Farbror Sven skulle inte känna igen sig. 
 
Kaffe eller te och en liten kaka finns från 10.30. Efter föredraget kan du på egen 
bekostnad äta lunch i Hangaren. Deltagande är gratis för medlemmar, övriga betalar 50 kr 
till plusgiro 40 24 62-6 eller swish 123 171 9491. 
Anmälan till tore.brostrom@gmail.com eller sms 070 450 9886 senast tisdagen den 
28 mars.  
OBS! SR kräver anmälan i förväg samt legitimation vid insläpp. Kom därför i god tid. 

  

 
 

  

Till sist: glöm inte att meddela oss om du får förhinder. Ofta har vi väntelistor och någon 
annan kan få din plats, eller så får vi onödiga kostnader för uteblivna deltagare. 
TACK från Aktivitetsgruppen; Gunilla, Lena, Tore och Ragna 
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