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Kommande aktiviteter inom 
Arbetsmiljöseniorerna 

 
Besök på Långholmen 
Datum: Tisdag 10 september kl 11. 

Kostnad: 75 kr 
Följ med på en fängslande rundvandring på 
Långholmen! Vi besöker museet och 
utställningen Från Brott till Boja. Sedan kan 
de som önskar äta lunch på Långholmens 
värdshus (c:a 120 kr). 
Anmälan senast 2 september till Mudite 
Hoogland Krasts, mudite_hk@hotmail.com 
tel 08 7526334 eller 08 57162783 
 
 

Besök på Fryshuset 
Datum: Tisdag 15 oktober kl 10.  

Kostnad: 50 kr 
Adress Mårtensdalsg 2-8. Tvärbanan mot 
Sickla udde, gå av vid Mårtensdal.  
Fryshuset är ett aktivitetscentrum med ett 
brett utbud av verksamheter riktade till 
ungdomar. Man bedriver utbildning, sociala 
projekt, fritidsverksamhet samt har lunch-
servering och catering. Vi får även en inblick 
i ”Lugna gatan”, en verksamhet om att skapa 
trygghet i tunnelbanan och i city.  
Anmälan senast den 9 oktober till Annika 
Hultin, annika5.hultin@telia.com eller på 
telefon 08-612 41 60. Anmäl också om du 
vill äta lunch tillsammans. 
 
Höstmöte 
Datum: Tisdag 12 november kl 13. 

Plats: Arbetsmiljöinspektionen, Drottning-
holmsvägen 37. Förutom mötesförhandlingar  

 
kommer Monica Torgrip (Regelarbete och 
expertstöd) att berätta om marknadskontroll, 
kanske även någon mer medverkan från AV. 
Förutom det formella mötet bjuds som 
vanligt på kaffe och trevlig samvaro.  
Anmälan senast den 5 november till 
Kerstin Wahlberg, 
kerstin.wahlberg@telia.com eller telefon 08-
510 230 69 el 070-483 86 25. 
 
Ordföranden har ordet 
Jag hoppas att ni alla haft en skön sommar. 
Men nu närmar sig hösten med stormsteg. 
Det brukar innebära att vi arbetsmiljö-
seniorer ger oss ut på nya friska äventyr. 
Under sommaren har styrelsen snickrat ihop 
ett program, som vi hoppas att ni ska bli 
attraherade av.  
 
Först ska vi besöka Långholmen i september 
och utforska all dess historia. Sedan beger vi 
oss till Fryshuset i oktober och tar reda på 
vad som händer där. I november har vi det 
sedvanliga höstmötet, och då ska vi försöka 
uppdatera oss på vad som händer på vår 
gamla arbetsplats.  
 
Jag vill påminna alla om att anmäla aktuell 
e-postadress till vår medlemsansvarige, 
ulf.se.palmqvist@telia.com 
 
Ta också en titt på vår hemsida emellanåt, 
www.arbetsmiljoseniorerna.se. Där lägger vi 
ut all information om aktiviteter och sådant.  
Väl mött till en ny säsong önskar  
 
Annika Hultin 



Besök vid gruva i Nacka      
 
Den 31 januari gick Arbetsmiljöseniorerna 
under jord vid ett besök i Atlas Copcos 
gruva i Nacka. Jo, det finns gruvgångar där, 
sammanlagt ett par kilometer. Atlas Copco 
har gjort bergborraggregat där under många 
år, och då var det praktiskt att kunna prova 
dem direkt i urberget under verkstäderna. 
 

 
 

Vi var bortåt 25 intresserade som kom. Vår 
guide var Eva Larsson, byggnadsantikvarie 
vid Länsmuseet. Hon berättade om hur före-
taget kom till och om ägarfamiljen Wallen-
berg. Det började 1873 med verkstäder i 
Atlasområdet, Vasastaden.  
 
I Nacka etablerade man sig 1898 för att 
tillverka dieselmotorer.  I början av 1900-
talet började man med tryckluftsutrustning 
och bergborrar och uppförde en ny verkstad 
för sådant, Luftverkstaden. 1948 upphörde 
tillverkningen av dieselmotorer, och man 
koncentrerade sig på kompressorteknik, 
bergborrning och verktyg. 
 

 
 

Efter introduktion i marknivå fick vi ta på 
skyddshjälmar och gå ner ca 100 trappsteg 
till ett plan med många och långa gångar i 

berget, ungefär 20 meter under mark. Där är 
nu främst utställningslokaler. Verksamhet 
med provning av utrustning finns på en 
undre nivå 40 meter under jord, och ytter-
ligare en nivå ska ställas i ordning. Utrust-
ningen tillverkas numera i Örebro och 
fraktas till Nacka/Sickla. Där finns också 
företagets huvudkontor. 
 
Arne Stråby 
 
Besök på Millesgården 
 

 
 

Den 20 februari gjorde Arbetsmiljösenior-
erna ett besök på Millesgården på Lidingö. 
Millesgården är ett museum med konstnärs-
hem, skulpturpark, konsthall, restaurang, 
antiksamling och butik. Helst ska man 
besöka Millesgården under sommaren, då 
parken är som vackrast. 
 
Vårt besök gjordes med anledning av 
utställningen ”Målare i Normandie – 
Underbara impressionister”. Utställningen 
visade verk av bland andra Renoir och 
Monet och avsåg att ge en ny syn på im-
pressionismen som föddes på Normandies 
stränder. Tavlorna präglas av den norman-
diska landsbygdens dramatiska natur och 
pastorala idyll. Verken är tillkomna i slutet 
på 1800-talet och början av 1900-talet.  
 
Vi fick en guidad visning av utställningen 
under en timme. Efter visningen var de flesta 
av de 21 seniorerna kaffesugna, varför vårt 
besök avslutades på Millesgårdens restau-
rang. 
 
Björn Andersson 



Årsmöte i mars      
 
Arbetsmiljöseniorerna höll sitt årsmöte i 
Stockholmsdistriktets lokaler den 21 mars. 
Ungefär 35 personer hade mött upp. Vi bör-
jade med själva mötet med årsberättelser, 
ansvarsfrihet och val. Föreningens ekonomi 
är god, även om verksamheten 2012 gav ett 
underskott på ca 16 000:-, vilket dock var 
väntat. Det var jubileumsresan till Riga som 
kostade, och den hade vi samlat en del för. 
 
Sedan ansvarsfrihet hade beviljats var det 
dags för val. Det blev mest omval här för 
dem som stod på omval. Annika Hultin sitter 
alltså kvar som ordförande, liksom leda-
möterna Anita Isaksson, Mudite Hoogland 
Krasts, Lena Papaiannou och Jan-Olof 
Norén.  
 
Sedan det formella var avklarat bjöd före-
ningen på goda lunchmackor och sedan 
kaffe.  
 
Anneli Lundh som är biträdande tillsynschef 
vid Stockholmsdistriktet, berättade sedan om 
distriktets arbete. Hårdare styrning och upp-
följning samt mera sanktioner är aktuellt nu. 
Ett regeringsbeslut som träder i kraft den 1:a 
juli 2014 innebär att man kan ta ut sanktions-
avgifter av företag som inte har följt verkets 
föreskrifter. Det blir ett enklare förfarande 
än att anmäla till åtal. 
 

 
 
Anders Iregren vid enheten för toxikologisk 
riskbedömning (REX) berättade sedan om 
arbetet med hygieniska gränsvärden. Man är 

fem handläggare på enheten, som tillhör ver-
ket men är lokaliserad till Karolinska Insti-
tutet. Enheten tar fram kriteriedokument för 
kemiska ämnen, vilket tidigare skedde inom 
Arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdel-
ning och sedan vid Arbetsmiljöinstitutet. 
 

 
 
Därefter avslutades årsmötet.    
 
Arne Stråby 
 
Bussutflykt på Söder 
 
Den 17 april gjorde 34 arbetsmiljöseniorer 
en guidad bussutflykt genom ABF med 
Pontus Dahlstrand som guide. Under 1,5 
timme berättade han om det gamla Söder. 
Som hjälp vid turen fick vi en gammal karta 
över Söder från1893, och Pontus berättade 
om 16 historiska platser på vägen plus lite 
till. Södermalm är den tätast bebyggda delen 
av Stockholm. Här bor 300.000 personer. 
 
Förr var det en fattig stadsdel som ingen 
ville flytta in till, men nu är det inne att bo 
här. I början av Hornsgatan ligger Maria-
torget. Det hette på 1700-talet fram till 1966 
Adolf Fredriks torg, detta efter denna kung 
på 1700-talet. Han fick sitt namn på torget 
eftersom han lovade att inga avrättningar 
skulle ske här.  
 
Det vackra Münchenbryggeriet på Söder  
Mälarstrand var på 1930-talet Sveriges 
största bryggeri. Huset ville politikerna riva 
på 1970-talet, men det räddades av stora 
proteststormar. Vilken tur!  



 

 
 

På Reimersholme såg vi resterna av Sprit-
fabriken som L O Smith ägde. För 100 år sen 
var det livlig båttrafik hit för att köpa sprit, 
föregångaren till Absolut Vodka. Det gick 
bra att göra så då Reimersholme inte till-
hörde Stockholm.  
 
På Hornsgatan svängde vi av mot Högalid 
och fick se Borgerskapets Enkehus från 
1910, nu äldreboende för båda könen. En 
pampig byggnad med en härlig utsikt mot 
Riddarfjärden. På Ringvägen vid Skanstull 
såg vi på taket en Dalahäst på en snurrande 
blå rund klocka, som tillhör varuhuset 
Åhléns, förr Åhlén och Holm. På 1960-talet 
öppnade man sitt varuhus vid Skanstull. 
 
Norra Hammarbyhamnen har också sin 
historia, som Lumafabriken, på 40- och 50-
talet Sveriges största lampfabrik. Själva 
fabriksbyggnaden är kvar och även glas- 
tornet, förr en plats där lampor testades. På  
kvällarna lyser ännu tornet. Sedan var vi 
snart uppe på det ”riktiga” Söder med 
Bondegatan och Katarina Bangata, den gata 
där Nacka Skoglund växte upp. En staty av 
honom finns där som minne.  
 
Inte långt därifrån ligger det förra Katarina 
sjukhus, på 20-talet ett mentalsjukhus. 1925 
var Herman Göring patient där och vårdades 
för sitt morfinmissbruk efter en krigsskada 
han fått i första världskriget. Slutligen visade 
Pontus oss världens äldsta brandstation på 
Tjärhovsgatan, från 1875 och fortfarande i 
drift. Vi uppskattade mycket det vi hann 
höra och se av gamla Söder, och Pontus 
berättande var lättsamt och trevligt. Följ 

gärna med när vi har busstur nästa gång i 
Stockholmstrakten! 
 
Göran Dalin 
 
Kristina från Duvemåla 
 
Den 15-17 maj genomförde Seniorerna och 
medföljande, tillsammans 21 personer, en 
kryssning till Helsingfors med Vikingline. 
På kvällen fick vi en stor middagsbuffé med 
många läckerheter. Nästa morgon for vi med 
buss från Erlings resor till Svenska Teatern 
för att se en matinéföreställning av musika-
len Kristina från Duvemåla. 
 
Föreställningen har fått fina recensioner och 
gjorde oss på inget sätt besvikna. Vi blev 
gripna av den hjärtknipande berättelsen om 
Kristina, Karl-Oskar, Robert, Ulrika och alla 
de andra i Vilhelm Mobergs berättelse om 
dem som år 1846 utvandrade från Ljuders 
socken i Småland till Minnesota i USA.  
 
Föreställningen var en kopia de uppsättning-
ar i regi av Lars Rudolfsson som gjordes i 
Sverige. Benny Anderssons musik är väldigt 
bra och medryckande. Rollernas innehavare 
gjorde genomgående mycket bra prestationer 
såväl sångligt som gestaltande. Och i pausen 
smakade det bra med kaffe. 
 

 
 

Efter föreställningen promenerade en del i 
vårsolen, medan andra tog den abonnerade 
bussen, tillbaka till båten för färd till Stock-
holm. På kvällen åt vi en utsökt 3-rätters 
middag i båtens restaurang och umgicks med 
varandra. 17 maj på morgonen var vi åter i 
Stockholm och var mycket nöjda med resan. 
 
Mudite Hoogland Krasts 


