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Avprenumerera  

  

Hej alla RTPK:are i Stockholmsområdet! Här kommer aktiviteter ni kan delta i under april 
månad. Hoppas ni hittar något ni tycker verkar spännande! Hälsningar från 
aktivitetsgruppen via Ragna 

  

  

  

  

 

Träffa EU i Stockholm - torsdagen den 13 april kl 10:00 

Välkommen till Europahuset, Regeringsgatan 65! 
Sverige är ordförandeland i ministerrådet fr o m 1 januari t o m sista juni 2023.   
I Europahuset finns Europaparlamentets kontor och EU-kommissionens representation i 
Sverige under ett och samma tak. De sprider kunskap om EU och främjar dialog och 
debatt om EU-relaterade sakpolitiska frågor. 
Vi träffar Sverigekontorets chef Klas Jansson som berättar om verksamheten. 
 
Välkommen med Din anmälan till gunillaasp6@gmail.com senast den 3 april 2023. 
Aktiviteten är gratis  

 

  

 

https://tr.apsis.one/e/F5Shz7OLQpO0F9U6HyuIwg/kX_V62hjSx-8M2GLSk7Vbg/r_fZWKV_c-LtABibFyRf1/CLwq4-aYlsmLYtZP5yyt4QcDYQMlq7a18LIfP1ggwH0QjgF5QpA5ZK
https://tr.apsis.one/unsub/kX_V62hjSx-8M2GLSk7Vbg/eVb4KVA6Jiq-b2g2B0n1U
mailto:gunillaasp6@gmail.com


 
 

RTPK:s årsmöte hålls måndagen 17 april 2023 kl. 11.00 i Studio 3, 
Hangaren, Radiohuset i Stockholm. 
Kaffe/Te serveras från kl. 10.30 
Du som vill delta måste anmäla dig med e-post senast 10 april 
till janne.petersson3@gmail.com  
Du som inte har e-post kan ringa på tel. 070 528 50 53. 
SR:s säkerhetsavdelning kräver en namnlista på deltagarna i förväg och de vill se din 
legitimation när du släpps in. 
Kan du inte delta fysiskt finns möjlighet att vara med digitalt via Zoom. Då anmäler du dig 
med din e-post till ingrid.ostlund@rtpk.se  
Dagordning för årsmötet finns på hemsidan. Välkommen! 

  

   

Foto: Villa Källhagens hemsida. 
 

Årets vårlunch!  Måndagen den 17 april kl 13:00 i Villa Källhagen  
Djurgårdsbrunnsvägen 10 
 
Meny 

mailto:janne.petersson3@gmail.com
mailto:ingrid.ostlund@rtpk.se


Förrätt: Sotad avokado med lökstekt råraka och citrondressing. 
Varmrätt: Dillstekt torsk med löjroms- sås, gräslökspuré och glaserade sojabönor. 
Efterrätt: Kaffe med chokladpralin 
Vegetariskt alternativ: Grönsaks- cannelloni, parmesansås och varm Karl-Johan 
svampsallad. 
Baren öppnar 12.00. 
Pris 375 kr för medlem, 525 kr för medföljande. 
 
Du anmäler dig genom att betala in till plusgiro 402462 - 6 eller till swish nr 123 17 
194 91 med namn och aktivitet. 
Inbetalning ska vara kassören tillhanda senast den 1 april 2023. Om du önskar vegetariskt 
alternativ så anmäl det till gunillaasp6@gmail.com. 

  

 
 

  

  

  

 

Inspelning av ”På minuten” måndagen den 17 april 2023 kl 19:00 
Programmet sänds på lördagar i P1 kl 16:03, under ledning av Hans Rosenfeldt med en 
pratglad panel som inte får tveka, upprepa sig eller lämna ämnet. Kom med på en 
skrattfest! 
Vi har lyckats få ytterligare 20 biljetter till inspelningen av ”På minuten” 
Måndagen den 17 april 2023 kl 19:00 – 21:00 i Studio 4 i Radiohuset.  
Gratis aktivitet för medlemmar! 1 biljett per person. 
Kom i god tid då vakterna kräver legitimation vid inpassering. Insläpp i studio 4 kl 18:50. I 
pausen mellan inspelning av två program serveras kaffe och bulle. 
Anmälan till gunillaasp6@gmail.com senast den 24/3. Obs! Kort anmälningstid! 
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Foto: Från Grimaldi 

Möt entreprenören och cykelkungen Salvatore Grimaldi  
torsdagen den 20 april 2023 kl 13:00 i studio 3 Radiohuset 
Salvatore Grimaldi invandrade med sin familj från Italien till Spantgatan i Västerås, blev 
cykelkung och industriledare. 
Hör honom berätta om den stora vågen av arbetskrafts-invandring till Sverige, om sin 
egen resa från Italien till Västerås och vidare som en oerhört framgångsrik företagsledare 
och industriman. Kaffe serveras efteråt. 
Anmälan till gunillaasp6@gmail.com senast den 10 april. Gratis för medlemmar, 
medföljande betalar 50 kr till plusgirokonto 40 24 62-6 eller swish 123 171 9491. 
Betala inte förrän Du fått bekräftelse att Du har en plats. 
OBS! SR kräver anmälan i förväg samt legitimation vid insläpp. Kom därför i god tid! 
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Pubkväll på Söder!  
Onsdagen den 26 april från 16.30 på Stora Vikingen/Röde Orm 
Hornsgatan 35 – 37, nära Mariatorget 
Möt gamla bekanta och gör nya bekantskaper i rustik pubmiljö. Puben har ett rikligt utbud 
av både mat och dryck till humana priser. Menyn finns att läsa på storavikingen.nu. 
Anmälan senast måndagen den 24 april till tore.brostrom@gmail.com. 
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