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Vi besöker vattenmuseet Aquaria 

Torsdagen den 9 februari klockan 1300 samlas vi vid 

entrén till vattenmuseet. Läs mer på www.aquaria.se/ 

Aquaria är beläget på Djurgården. Med spårvagn 

nummer 7 mot Waldemarsudde och buss 67 mot 

Skansen kommer du nästan ända fram. Hoppa av vid 

hållplats Liljevalchs/Gröna Lund och gå sedan bakåt  

och sväng vänster ner mot vattnet till museet. 

Spårvagnen avgår från Norrmalmstorg och stannar 

även vid bland annat Nybroplan och Djurgårdsbron. 

Buss 67 hoppar du lättast på vid Karlaplan. 

Entréavgiften är 100 kronor för pensionärer och betalas 

av var och en (blir vi minst tio deltagare får vi 10 % 

rabatt). Ingen guidning kommer att ske. 

På Aquaria Kafé kan man få kaffe, smörgåsar och 

sallader. 

Anmälan görs till Olle Larsson senast söndagen den 5 

februari på olllar@telia.com eller 073-031 95 40. 

 

Kallelse till årsmötet 2017   

Årsmöte 2017 äger rum torsdagen den 16 mars med 

start klockan 11.00 i Filmsalen. Buss 323 går klockan 

10.30 från Brommaplan. Men kontrollera för säkerhets 

skull tidtabellen före avresan. 

Efter årsmötet kan den som så önskar äta lunch i 

matsalen. Vår förening bjuder på lunchen. 

Årsmötesdokumenten kommer att publiceras på 

hemsidan www.fravet.se en tid före mötet. 

                  2017-01-19 
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Anmälan med fullständigt personnummer görs till 

Clairy Blixbo senast måndag den 7 mars på telefon 

08-471 46 00 eller till clairy.blixbo@fra.se 

Ange vid anmälan om du önskar äta lunch i matsalen 

och/eller delta vid det historiska föredraget. 

Glöm inte att medföra legitimationshandling. 

 

Historiskt föredrag 

Den 16 mars klockan 13.15 är du välkommen till ett 

historiskt föredrag i Filmsalen.  

Det är FRA:s Sam Nilsson som kommer att berätta om 

FRA:s agentförbindelser – en krigstida verksamhet 

utöver det vanliga. För anmälan, se ovan. 

 

Vitterhetsakademiens fastigheter 

Välkommen till en visning av en av 

Vitterhetsakademiens fastigheter – museivåningen i det 

Rettigska huset den 13 april 2017 (skärtorsdagen)! 

Huset ägs av Vitterhetsakademien och är en av flera 

fastigheter som förvaltas. Även Skånelaholms slott i 

Uppland, Stjernsunds slott i Närke, Stensjöby i 

Småland och Borgs by på Öland.  

Huset testamenterades av Herbert Rettig, som ärvde 

huset på Villagatan 3 efter sin far, Hjalmar Rettig. I ett 

gåvobrev 1954 testamenterade han och hustrun både 

det Rettigska huset och slottet Skånelaholm till  
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Vitterhetsakademien. Donationen blev den Rettigska 

kulturstiftelsen som förvaltas av Vitterhetsakademien. 

Museivåningen är möblerad och bevarad i sekelskiftes-

stil i enlighet med donationen. 

Vill du veta mera om ”palatset” före visningen gå in på 

nätet och läs: 

http://www.vitterhetsakad.se/kulturfastigheter/rettigska

_huset 

Palatset ligger på Villagatan 3 på Östermalm i 

Stockholm och visningen sker den 13 april 2017 och 

börjar kl. 14.00. Avgiften är 100 kr och visningen tar 

cirka 1 timme. 

Anmäl dig gärna till Carin Wassberg Rylander senast 

den 5 april 2017 på e-mailadress 

info@fravet.se eller telefon 070-466 81 35. 

Välkommen ! 

Övrigt 

Regeringen utsåg 19 oktober 2016 Charlotta 

Gustafsson till överdirektör vid FRA, en tjänst som 

hon tillträdde 1 januari 2017. 

Charlotta Gustafsson var ekonomidirektör vid 

Kriminalvården. 

Hon har dessförinnan bland annat varit enhetschef 

respektive avdelningschef på Riksrevisionen samt 

enhetschef på Finansdepartementets budgetavdelning. 

mailto:carin.rylander@telia.com


2017  NR 1 
                            FRA:s VETERANFÖRENING           
 

                    
                                                             
Charlotta Gustafsson är 

född 1960 och utbildad 

förvaltningsekonom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi behöver bli fler. Hjälp oss att rekrytera fler 

medlemmar och fler som deltar i våra aktiviteter. Att 

bli medlem är enkelt. Här finns mer information: 

http://www.fravet.se/blimedlem.html 

Om du vill vara med och planera aktiviteter och i 

övrigt arbeta i den trevliga gemenskapen i styrelsen, 

anmäl detta till valberedningen: 

olle.finnman@telia.com eller 070-594 33 87. 

 

Glöm inte att då och då besöka veteranföreningens 

hemsida  www.fravet.se  Genom den har du 

möjligheten att se senaste nytt eller ändringar av 

aktiviteter i sista stund. Där finns också FRA VET 

informerar; senaste och tidigare utgåvor. 

 

Till sist. Vi önskar dig en god fortsättning på 2017 

och en trevlig samvaro inom FRA:s veteranförening. 

 

 

tel:%20+46705943387

