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Kommande aktiviteter inom 

Arbetsmiljöseniorerna 

 

 

Besök i Hertha Hillfons atelje 
Datum: Torsdag 7 september kl 16.30. 

Ateljén är på Skeppsholmen, buss 65 går 

från T-Centralen. Anmälan görs till Annika 

Hultin senast den 3 september. E-post 

annika5.hultin@telia.com eller tel 070-654 

99 18. 
 

Turandot på Folkoperan 

Datum: Tisdag 18 oktober kl 18.00. 

Vi har biljetter på bänk 11-12, kostnad 335 

kr. T-bana Mariatorget. Anmälan senast 4 

okt till Kerstin, kerstin.wahlberg@telia.com, 

tel 070-483 86 25.. 
 

Höstmöte 
Datum: Måndag 13 november kl 13.00. 

Plats: Arbetsmiljöverket, Drottningholmsv 

37. Mötesförhandlingar och medverkan från 

verket, vi återkommer med programmet, och 

så blir det förstås kaffe. 

Anmälan senast den 17 nov till Kerstin, 

kerstin.wahlberg@telia.com, tel 070-483 86 

25.  
 

Besök på Etnografiska museet 
Datum: Tisdag 12 december kl 13.00 
Utställning om Karibien. Fri entré. 

Djurgårdsbrunnsv 34, buss 69 från Sergels 

Torg. Anmälan senast 5 december till 

Kerstin, kerstin.wahlberg@telia.com, tel 

070-483 86 25. 
 

Ordföranden har ordet 

 

Så är det dags igen att säga några kloka ord. 

Om hösten som kommer snart efter somma-

ren. Jag avstår nog från att ha några förhopp-

ningar om världsläget. Nyheter jag hör eller 

läser får öronen att bildligt darra och trilla 

av. Det är trevligare att fundera över höstens 

aktiviteter i Seniorföreningens regi. 

 

Sammanställningen av vårens och plane-

ringen för höstens aktiviteter är i full gång. 

Arne tar hand om rapporterna från vårens 

möten och redigerar Seniorbladet. Höstens 

program ska helst vara klart och annonseras i 

Seniorbladet. 
 

Vår första aktivitet blir ett besök till Hertha 

Hillfons ateljé den 7 september på Skepps-

holmen. Så i oktober kan vi se Turandot på 

Folkoperan och i november är det höstmöte 

som vanligt. I december blir det ett besök på 

Etnografiska muséet. Det har mycket att er-

bjuda av kulturhistoria från hela världen. Vi 

har valt att få en guidning med fördjupning i 

Karibien. 
 

Till dem som missat att betala medlems-

avgiften så vill jag påminna om plusgiro 2 

06 93-8, 100 kr inom SL-området, 20 kr för 

övriga. 
 

Glöm inte www.arbetsmiljoseniorerna.se 

Nya och ändrade e-postadresser meddelas 

till yvonne.gopel@gmail.com 

 

Kerstin Wahlberg 
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Konst i Folksamhuset 

 

Den 17 januari samlades 25 förväntansfulla 

pensionärer för att se konst i Folksamhuset. 

Folksamhuset är ett 28 våningar högt hus vid 

Skanstull på Södermalm. Det stod klart 1960 

och har sedan dess varit huvudkontor för för-

säkringsbolaget Folksam. Huset är ritat av 

arkitekterna Yngve Tegnér och Nils Einar 

Eriksson. Fasaden är av blästrad Ekebergs 

marmor och blå emaljplattor. 

I entrén möttes vi av vår guide Stig Karels 

som har arbetat och guidat många år på 

Folksam. Vi vandrade i två timmar genom 

ett hus med fantastisk konst. I entréhallen 

hänger kubiska taklampor ritade av arki-

tekten Tegnér och en vacker textil gobeläng 

av Barbro Nilsson 

Folksamhusets interiör smyckas av ett stort 

antal konstverk, som bronsskulpturer av Carl 

Eldh, målningar av Isaac Grünewald, glas-

mosaik av Sven X:et Eriksson och Stig Lind-

bergs vattenfontän. Rum finns med Carl 

Malmsten-möbler och bonader av Märta 

Måås Fjetterström. 

 

På 26:e våningen finns en glasmosaik av 

X:et Eriksson och golvet är av marmor och 

föreställer Midgårdsormen (se bild) Från 

denna våning var det en fantastisk utsikt 

över ett vackert Stockholm i kvällsbelysning. 

Googla gärna på konst i Folksamhuset så 

hittar ni många fina bilder på konsten i 

Folksamhuset. 

Yvonne Göpel 

Besök på Spritmuseet 

Solen sken när seniorföreningen möttes vid 

Spritmuseet, vid Galärskjulen på Djurgår-

den.  Vi var drygt 20 personer där som fick 

guidning om svenskarna och spriten. Trots 

att vi är seniorer så har vi nog lite diffusa 

minnen av motboken och det reglemente 

som var kopplat till inköp av sprit. Mot-

boken styrde spritinköp under nästan fyrtio 

år från 1914 fram till dess avskaffande 1955.  

 

Bränt vin har nyttjats i Sverige sedan 1400-

1500-talet. Ända från Gustav Vasa har man 

försökt att begränsa svenskarnas drickande. 

Från senare delen av 1800-talet fanns regio-

nala systembolag med monopol på tillverk-

ning och försäljning. I slutet av 1800- till 

början av 1900-talet skapade sig entrepre-

nören Lars Olsson Smith en förmögenhet på 

att tillverka brännvin på Reymersholme 

utanför förbudszonen i Stockholm. Försälj-

ning och distribution skedde från Reymers-

holme och Fjäderholmarna. Tekniken hade 

utvecklats från destillation i ”still pot” till 

apparater med destillationskolonn. Utan 

finkelolja betraktades brännvinet vara OK 

för hälsan. 

Spritmuseet har också utställningar med 

konstanknytning. En konstsamling finns som 

staten köpte i anslutning till att Absolut 

Vodka såldes 2008. Samlingen består av ca 

850 verk med Andy Warhol som en av flera 

framträdande konstnärer.  

Spritmuseets utställning med Dan Wolgers 

och Lena Andersson har en anknytning till 



ett verk av Andy Warhol. En utställning med 

seriefiguren Rocky som förekommer i DN 

uppskattades av många läsare i gruppen.  

Efter guidningen kunde vi gå runt på egen 

hand och fördjupa oss i all information, 

trycka på knappar, sniffa whiskydofter och 

uppleva baksmälla.  

Kerstin Wahlberg 

Seniorföreningens årsmöte  
 

Årsmötet hade lockat 42 seniorer att umgås 

och ta del av nyheter från AV. Ställföre-

trädande GD Håkan Olsson berättade om 

aktuella frågor. Patrik Hemmingsson gav oss 

en bild av projektet ”Osund konkurrens” i 

arbetslivet.  
 

Håkans karriär i verket började under 90-

talet i Göteborg, Linköping, Örebro för att i 

dag ersätta Bernt Nilsson på posten som 

ställföreträdande GD. Inom verket jobbar 

man med att utöka och förbättra inspektions-

verksamheten. 2016 anställdes 45 nya ins-

pektörer. Målet är 300 inspektörer 2020. 
 

 
 

Regeringens arbetsmiljöstrategi för ett 

modernt arbetsliv är styrande för AV:s 

verksamhet. Viktiga uppdrag är nollvision 

mot dödsolyckor och förebyggande åtgärder 

mot arbetsolyckor vid väg. Ett omfattande 

uppdrag är att verka för ett hållbart arbetsliv, 

för insatser att stärka den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön.  
 

AV ska ha en offensiv roll inom EU. AV är 

aktivt i kommissionens arbete med hållbart 

arbetsliv, små och medelstora företag samt 

reglering av cancerrisker. 
 

Osund konkurrens är ett regeringsuppdrag 

som riktar sig mot företag som medvetet 

bryter mot arbetsmiljölagstiftningen. AV ska 

samarbeta med andra myndigheter, och en 

samverkansgrupp har bildats. Fokus i till-

synen är hotell- och restaurang, bygg, trans-

port, jord- och skogsbruk, bärplockning.  

Erfarenhet från länder där myndighetssam-

verkan finns är England, Belgien, Finland 

och Norge. Projektet löper över 2015-2018. 
 

Med detta årsmöte lämnar Ulf Palmqvist sin 

syssla som kassör, som han har skött så bra i 

många år. Varmt tack Ulf, och här får du en 

mycket välförtjänt blomma! 

 

 
 

Kerstin Wahlberg 

 

Besök i Riddarhuset 
 

Den 24 april anordnade seniorerna en guidad 

visning av Riddarhuset. Denna byggnad upp-

fördes åren 1641-1674 vid Riddarhustorget i 

Gamla stan. Riddarhuset värnar om ett histo-

riskt arv och är en viktig kunskapskälla vad 

gäller Sveriges historia. Det har världsunika 

samlingar av olika adliga släkters berättelser 

samt deras vapensköldar.  
 

 
 



Huset är ett av norra Europas vackraste 

barockpalats och en samlingsplats för de nu 

levande svenska introducerade 663 adels-

ätterna. Om allt detta och mycket mer berät-

tade vår kunnige guide. Han redogjorde även 

för en del anekdotiska händelser, som bidrog 

till trevlig stämning.  Vi var 36 personer där, 

och vi uppskattade mycket detta evenemang. 

Vi kunde även gå runt och se ett urval av de 

2320 vapensköldarna som finns uppsatta på 

väggarna i den stora Riddarhussalen. 
 

Mudite Hoogland Krasts 

 

Vårutflykt till Järna 
Den 1 juni var en solig dag då vi hade en 

trevlig utflykt med buss, först till en trädgård 

i Södertälje, där vi också fick kaffe.  
 

 
 

Sedan fortsatte färden till antroposofernas 

anläggningar i Järna. Där började vi med god 

lunch i Kulturhuset och fick sedan en orien-

tering om verksamheten i Järna. 
 

Det är mycket som är unikt i Järna: synen på 

människan och miljön, arkitekturen med 

dess färgsättning, skolor, trädgård och så den 

sinnrika behandlingen av avloppsvatten. 
 

 

 

Sist fick vi besöka Vidarkliniken, där man 

har läkarmottagning och sjukvård, också den 

utövad efter antroposofiskt tänkande.  
 

Det blev en givande dag, och vi återvände 

hemåt med många nya intryck i bagaget. 

 

Arne Stråby 

 

Rapport från Växjö 

 

Vi fortsätter med traditionen att träffas två 

gånger om året på gamla Växjö-distriktet. På 

våren strålar gamla arbetskamrater från Kal-

mar, Jönköping och Växjö samman och på 

hösten bara Växjö-gänget. 
 

I år var det gemensamma målet Eksjö. Vi 

var till min glädje 28 som kom. Den 30 maj 

började vi med god lunch på Stadshotellet. 

Maten var god och möjligheten att prata av 

sig fungerade bra. Vi tog en kort promenad 

genom den charmiga staden till museet.  
 

Museet har tre basutställningar: Albert Eng-

ström, Eksjö genom sekler och Smålands 

militära historia. Därtill kommer ett par till-

fälliga utställningar. Alla hittar något som 

kan intressera, men viktigast är att träffas 

och uppleva något gemensamt. Det var 

många som tyckte att museet var ett fint 

utflyktsmål. 
 

 
 

För att vi skulle slippa gå till ett annat ställe 

ordnade museet med kaffe och kaka till ett 

facilt pris. Det var god service!  
 

Det var en fin dag, och nu ser vi fram emot 

nästa möte. 
 

Anna-Lisa Ternelius 


