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Kommande aktiviteter inom
Arbetsmiljöseniorerna
Nationalmuseum
Vi besöker ett nyrenoverat Nationalmuseum
Datum: Tisdag 29 januari kl 15.15-16.15
T-bana till Kungsan eller buss 65.
Anmälan senast den 22 januari till Yvonne
Göpel, E-post till yvonne.gopel@gmail.com
eller tel 070-646 59 73.
Stockholms stora synagoga
Datum: Måndag 25 februari kl 14.00
Wahrendorffsg 3, T-bana till Kungsan.
Anmälan senast 18 februari till:
Lars Gerdén, tel 070-216 91 36, E-post till
lundblad.gerden@gmail.com
Årsmöte
Datum: Tisdag 19 mars kl 11.00
Plats:Arbetsmiljöinspektionen,
Drottningholmsvägen 37. Anmälan senast den 12
mars till: kerstin.wahlberg@telia.com
Besök vid Waldemarsudde, utställning om
konstnärsbyn Grez-sur-Loing
Datum: Torsdag 25 april kl 13.00-14.00
Spårvagn 7 från Centralen. Entré 130 kr.
Anmälan senast 22 april till Annika Hultin,
annika5.hultin@telia.com eller telefon 070654 99 18.
Utflykt till Gamla Uppsala och Linnés
Hammarby
Datum: Torsdag 24 maj
Vi återkommer med detaljer om denna resa
till intressanta mål.

Ordföranden har ordet
God fortsättning på det nya året! Det gamla
har vi nu lagt bakom oss, även om vi har det
mesta av det gångna årets problem kvar.
Med förvåning har vi sett hur svårt det kan
vara att komma överens om en regering efter
höstens val. Vi hoppas att förnuftet får lite
större utrymme under det nya året.
Höstens seniorträffar har varit intressanta.
Lars Lerin på Liljevalchs och så apotekens
historia på Farmaceutiska muséet. Papprets
historia i Kina fick vi ta del av på Östasiatiska muséet. Ett besök på Folkoperan med
Don Quijote var mycket uppskattat. På höstmötet gav Greta Svensson på AV en inblick i
hur intern och extern information fungerar
idag.
Vårens program börjar klarna. Det blir besök
på det nyrenoverade Nationalmuseum och så
i februari besöker vi Stockholms synagoga.
Årsmöte är planerat till den 19 mars och den
25 april ses vi på Prins Eugens Waldemarsudde. En utflykt till Gamla Uppsala och
Linnés Hammarby planeras i slutet av maj.
Vi hoppas även att Lena kommer att boka en
föreställning på Folkoperan under våren.
Vi påminner om medlemsavgiften, 100 kr
inom SL-området, 20 kr för övriga. Plusgiro
2 06 93-8 senast till årsmötet i mars 2019.
Nya och ändrade e-postadresser meddelas
till yvonne.gopel@gmail.com. Besök även
vår hemsida, www.arbetsmiljoseniorerna.se
Kerstin Wahlberg

Besök på Liljevalchs

Östasiatiska museet

Den 5 september besökte ett 20-tal arbetsmiljöseniorer Lars Lerin-utställningen på
Liljevalchs. Trots att utställningen pågått
sedan i maj var det lång kö in till konsthallen. Lyckligtvis kunde vår bokade grupp
snabbt ta sig in.

Den 9 september träffades vi 23 AV-seniorer
på Östasiatiska muséet för att få lära oss lite
mer om papprets historia, "Paper Stories".
Guiden Joacim Morath berättade om papper,
denna tvåtusen år gamla revolutionerande
uppfinning, och att den kommer från Kina.
Tekniken utvecklades i Östasien under lång
tid innan den nådde först Mellanöstern och
sedan Europa. Så småningom blev pappret
en oumbärlig del av våra liv.

Lars Lerin räknas som Nordens kanske
främsta akvarellist men arbetar också i andra
tekniker. Han målar ofta på stora ark som
placeras intill varandra. Lerin må måla
mörkt, men han är inte ledsen utan lycklig
när han målar.
Vår kunniga guide beskrev de olika teman
som skildras i konsthallens olika rum:
Värmland, Lofoten, Egypten och Syrien.

Rundvandringen började i ett rum med motiv
från tätt bebyggda städer i Syrien, som
skildrades mycket detaljrikt. I ett annat rum
fanns stora akvareller med avbildade pärmar,
med etiketter med olika texter. Rummet var
stort och intrycket blev därför mycket starkt.
I ytterligare ett rum fanns hyreshus i Värmland avbildade. En del av målningarna
visade grå hyreshus från 1950-talet. Andra
målningar visade samma hyreshus från idag
med färgglada inslag som orientaliska mattor
på vädring. Ett rum med avbildade fåglar
imponerade med sin mångfald. Dessa målade fåglar var alla olika.
Besöket gav mersmak, och de av oss som
ännu inte besökt hans fasta utställningslokal
i Sandgrund, Karlstad, blev nog inspirerade
att ta oss dit för ett besök.
Eva Thorén

Utställningen består av tre delar: föremål ur
muséets samlingar från Kina, Japan och
Korea, världens äldsta papper, konst,
kalligrafi, dekoration och funktion. Vi fick
också se film som visade traditionell tillverkning av papper och lära oss mer om
papprets betydelse för spridning av kunskaper och för mänsklighetens utveckling.
Ett mycket intressant besök!
Lars Gerdén

Don Quijote på Folkoperan
Den 8 november hade vi ett uppskattat besök
på Folkoperan och såg Massenets opera Don
Quijote. Det är ett gammalt verk baserat på
en roman av Cervantes på 1600-talet. Massenet gjorde operan i början av 1900-talet.
Vi var ett 20-tal som fick biljetter till en fin
kväll genom vårt teaterombud Lena Papaiannou, tack Lena! Vi fick njuta av god musik
och sång och duktiga dansare i baletten. De
utgjordes främst av rövarbanden med många
manliga dansare.

AMS, Räddningsverket/MSB och har också
jobbat på Ericsson, Expressen och en Rökfri
generation.
Avdelningen består i dag av 26 personer.
Den svarar för extern och intern kommunikation. Den externa kommunikationen ingår
i AVs kärnverksamhet. Internt jobbar man
med mediestöd och att svara på frågor och
skriva artiklar.
Don Quijote är riddare och tror att han kan
frälsa världen genom godhet och de klassiska riddaridealen. Han åtrår den vackra
Dulceana och försöker vinna hennes hjärta
genom att återta hennes halssmycke från ett
rövarband. Slutet blev tragiskt. Han lyckas
visserligen förmå rövarna att lämna tillbaka
smycket, men Dulceana sviker honom ändå.
Det tar honom hårt, och i slutscenen dör han
i armarna på den trogne Sancho Panza.
Arne Stråby

Höstmöte
Den 15 november hade vi höstmöte, som
hade lockat 26 medlemmar. Dan Holmquist
var ordförande för mötet, som följdes av
kaffepaus med tid för mingel och småprat.
På bilden med kaffe ser vi Lena, Cisela,
Mudite och Anders.

Att nå ut med information om AVs regler är
en viktig del av avdelningens uppgift. Information om regler och kampanjer sker i stor
utsträckning via verkets hemsida. Verkets
webbplats utnämndes till årets bästa 2016 i
kategorin samhällsinformation.
Ett effektivt sätt att nå ut med kampanjer är
att göra filmer som läggs ut på Youtube.
Genom att googla på Arbetsmiljöverket
finner man ett stort antal filmer om verkets
regler och aktiviteter.
Mötet slutade med att Kerstin överlämnade
en blomma till Greta som tack, vilket vi ser
på bilden. Även mötets ordförande och
Seniorbladets redaktör fick var sin blomma.

Kerstin Wahlberg

Besök på Farmacihistoriska museet
Vi hade nu bara en föredragshållare, Greta
Svensson chef för kommunikationsavdelningen på AV, och det gav oss mer tid för
samvaro. Greta anställdes för fem år sedan
av Gd Mikael Sjöberg. Hon har en gedigen
erfarenhet från andra myndigheter som

Årets sista träff ägde rum den 4 december på
Farmacihistoriska museet. Det är ett litet och
inte så välkänt museum i Apotekarsocietetens hus på Vallingatan. Vi var 21 seniorer
där och fick se mycket intressant där när vi
guidades genom tre våningsplan.

Apotekens historia är gammal. Apotekarsocieteten fanns redan på 1600-talet, och
kungliga förordningar om apotek började
komma då. En svensk apotekare i Köping,
Carl Wilhelm von Scheele nådde världsrykte
genom sina upptäckter av flera nya grundämnen, som syre, klor, mangan, molybden
och wolfram. En del av hans rätt enkla utrustning finns på museet, så där kunde vi
känna historiens vingslag.
De gamla apoteken hade ofta djurnamn, som
Falken, Svanen och Lejonet. De hade vackra
skulpturer av djuren vid sina portar då.
Numera är apoteksnäringen privatiserad och
samlad i kedjor, som Hjärtat, Kronan och
Apoteksgruppen. I ett rum på museet finns
samlade en del av dessa gamla skulpturer,
som vi kan se här.

Apotekare fick ibland smeknamnet pillertrillare, och de beredde ofta sina mediciner
och piller själva. På bilden visar vår kunniga
guide hur man traditionellt gjorde piller på
de gamla apoteken.

Det var ett givande besök, ett varmt tack till
våra guider och till Mudite som hade ordnat
till detta.
Arne Stråby

Höstträff i Växjö
Här kommer en hälsning från Växjö. Som
traditionen bjuder har vi pensionärer från
gamla distriktet träffats. Till min glädje var
vi 30 personer då den 28 augusti.
Vi började med lunch på Svenska Tantens
café, ett härligt ställe med möbler från olika
årtionden. De serverade lammkorv eller kardemummakyckling med potatissallad.

Sedan åkte vi vidare till Huseby Bruk, en
fascinerande miljö med anor från 1600-talet.
Här finns en mängd olika sevärdheter från
”Slottet” från 1844, och här finns ett statarmuseum, järnbruksmuseum. masugn, kvarn,
såg, elmuseum, växthus och naturum. Allt
kunde vi inte se nu, men kanske lockade
besöket till ett återbesök.
Anna-Lisa Ternelius

Berätta dina minnen!
Efter rätt många år inom vårt område arbetsmiljö så har du säkert upplevt något tillfälle
eller arbetsplats som du nog aldrig glömmer.
Dela med dig till oss andra! Skicka in det till
bladets redaktör, arne.straby@telia.com så
kan vi ta in det i ett kommande Seniorblad!
Arne Stråby

