
INBJUDAN

Välkommen till K69s årskursträff 2013:

Nationalarenan och Victoria Tower
Förra året besökte vi underjorden och arbetet med den nya Citybanan under Stockholm. I 
år lyfter vi blicken mot högre höjder och besöker Friends Arena – den nya Nationalarenan - 
och Victoria Tower, där två av våra kurskompisar varit djupt engagerade i arbetet: Lars 
Cederfeldt som konstruktionsansvarig för taket till arenan, Staffan Bengtsson som ansvarig 
för brandsäkerheten för båda byggena.

Programmet är inte spikat i alla detaljer men ser i stort ut så här:

När Onsdag 21 augusti 2013, samling från 13.00

Var Vi samlas utanför Friends Arena i Solna
Närmaste tunnelbanestation: Solna Centrum.
Närmaste pendeltågsstation: Solna station

Program

13.30 Rundvandring i och på arenan under sakkunnig ledning
14.30 Kaffe och presentationer av arenan:

Lars Cederfeldt berättar om konstruktionen av det fasta och rörliga taket
Staffan Bengtsson berättar om brandsäkerheten

16.30 Avfärd mot Kista med inhyrd buss eller taxi
17.00 Samling i baren, högst upp i Victoria Tower

Staffan berättar om varför det inte är så läskigt som det verkar
18.30 Middag i restaurangen i Victoria Tower
21.30 ca Vi lämnar Victoria Tower



INBJUDAN

Kostnad
Besöket på arenan, buss/taxitransport från Friends till Victoria och trerättersmiddag i 
Scandic Victoria Tower (exklusive drycker) kommer att kosta cirka 650 kr per person 
(menyn är ännu inte fastställd).

Vi tackar Sweco för sponsring av besöket på Friends arena!

Anmälan
Anmäl dig snarast - eller senast den 30 april - till 

bosse.tengblad@comhem.se eller till

Bo Tengblad
Mälarblick 36
168 41 Bromma

Betalning 
Information om betalningen skickas ut till dem som anmält sig!

45-årsjubileet 2014
Den nu 14 man starka (!) planeringskommittén går snart in i ett avgörande skede av 
planeringen av 2014 års jubileumsaktiviteter. 

Jubileet artar sig att bli en resa i österled! Riga och St Petersburg är de två finalisterna 
när det gäller valet av resmål. Vi siktar på att resan genomförs under andra halvan av 
augusti 2014. 

Kommittén ses en gång i kvartalet över en bit mat för att diskutera de årliga träffarna 
och Jubileet. Vi träffas nästa gång onsdagen den 29 maj kl 18.00 - har du lust och 
möjlighet att vara med så hör av dig Bo Tengblad!

Bo Tengblad Bo Jacobsson   Björn Gustafsson   Olle Bäckström     Stellan Folke
Adjungerade: 
Örjan Forsgren, Ingemar Lundin, Håkan Stille, Peter Gavelin, Lars Cederfeldt, Mats Jonsson, 
Staffan Bengtsson, Per Kämpe, Kjell Söderström
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