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Sista utgåvan ! 

Just nu håller Du i Din hand den sista utgåvan av FRA 

VET informerar i pappersformat. 

Styrelsen har under många år arbetat med att sända ut 

medlemsinformation i form av pappersbrev. Men detta 

kräver ganska stora resurser och ett omfattande arbete 

från såväl styrelsens, som myndigheten FRA:s sida. 

Nu behöver vi gå över till ett billigare och mindre 

arbetskrävande sätt att ge medlemmarna information. 

Så i fortsättningen kommer information från FRA:s 

veteranförening endast att nå Dig på följande två sätt. 

Det ena sättet är att Du som vanligt regelbundet går in 

på vår hemsida www.fravet.se och där får Din senaste 

information. 

Det andra sättet är att information kommer att sändas 

till Dig som ett nyhetsbrev via e-post. Därför är det 

extra viktigt att Du sänder Din aktuella e-postadress till 

kassören (se längre ned). 

Kanske finns det några medlemmar som inte har 

tillgång till Internet? Dessa kan får FRA VET info som 

brev efter anmälan till kassören (se längre ned). 

Bonniers konsthall 

Torsdagen den 15 februari besöker vi Bonniers 

konsthall på Torsgatan 19.  

Närmaste T-station är S:t Eriksplan. Gå därifrån via S:t 

Eriksplan ut till Torsgatan och gå där till höger till 

Torsgatan 19. 

 

                  2018-02-01 

 

 

 

 

http://www.fravet.se/
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Bonniers konsthalls entré ligger i gatuplanet. Vi tar 

trappan eller hissen upp till receptionen på plan 4. På 

samma nivå finns utställningarna, konsthallens café, 

garderober och toaletter. De stora utställningsrummen 

och caféet är fria från trösklar. 

Besöket i konsthallen och snabbvisningen är 

kostnadsfri. 

Bonniers konsthall är en plats för svensk och 

internationell samtidskonst i centrala Stockholm. 

Sedan starten 2006 har Bonniers konsthall arbetat med 

att visa och diskutera konst från hela världen. 

Verksamheten tar avstamp i Maria Bonnier Dahlins 

Stiftelse och är inte vinstdrivande. 

Vi samlas klockan 12.45 i receptionen. Klockan 13.00 

får vi en snabbvisning av konsthallen under cirka 15 

minuter. Därefter besöker vi utställningarna själva och 

förslagsvis samlas vi i caféet klockan 14.00 för en 

gemensam fikastund. Därefter kan den som vill 

fortsätta att titta på utställningarna. 

Anmälan senast måndag 12 februari till Olle Larsson 

via e-post olllar@telia.com eller telefon 073-031 95 40 

Kallelse till årsmöte 2018  
 
Årsmöte 2018 äger rum torsdagen den 15 mars med 

start klockan 11.00 i Filmsalen. Buss 323 går klockan 

10.30 från Brommaplan. Efter årsmötet kan den som så 

önskar äta lunch i matsalen. Veteranföreningen bjuder 

på lunchen. 

Ange vid anmälan om du önskar äta lunch (som 

föreningen bjuder på) i matsalen efter mötet, samt om 

du vill delta vid föredraget efter lunch (se nedan). 

 

 

mailto:olllar@telia.com
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Till Clairy Blixbo senast fredag den 2 mars på 

telefon 08- 471 46 00 eller via e-post till 

clairy.blixbo@fra.se. Anmälan görs med fullständigt 

personnummer och namn.  

Föredrag 
 
Den 15 mars 2018 klockan 13.15 är du välkommen 

till ett intressant föredrag i Filmsalen. 

Jan-Olof Grahn kommer att berätta om episoder under 

andra världskriget. Räkna med att det blir intressant 

som vanligt.  För anmälan, se ovan. 

Aktivitet i april 
 
I april eller maj planeras en buss- eller båtresa. Kom 

gärna med förslag. 

 

Din e-postadress och hemsidan 
 

Glöm inte att sända din aktuella e-postadress till kassör 

Gunnar Fridén n.gunnar.friden@telia.com eller 

Lennart Gutå, lennart.guta@telia.com  alternativt till 

info@fravet.se  

Besök regelbundet www.fravet.se för att få senaste 

informationen. 

 

Glöm inte medlemsavgiften  
 
Sätt in medlemsavgiften för 2018, 150 kronor för dig i 

Stockholmsområdet och 50 kronor om du bor utanför 

Stockholm, på plusgiro 60 36 37-0.  
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