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FRA VET informerar… 

 
 

FRA VET informerar, normalt fyra nummer per år, skickas bara ut till medlemmarna men finns 
tillgänglig för alla på vår hemsida, www.freewebs.com/fravet/, där bl a information om årsmötet, 
jullunchen och planerade utflykter och andra aktiviteter kan hittas.  
 

Inbjudan till kommande aktiviteter 
 
Tekniska Museet den 27 april 2011 
 
Följ med till Tekniska museet den 27 april och upplev rymdutställningen NASA – A Human 
Adventure. Visningen börjar kl 1500. I fantasifullt uppbyggda miljöer kan man följa utforsk-
ningen av rymden på nära håll från 60-talet fram till morgondagens rymdforskning. 
 
Tekniska museet ligger på norra Djurgården, inte långt från Kaknästornet på Museivägen 7, 
Stockholm. Enklaste sättet att komma dit är med buss 69, men det finns också parkering för 
bilar. Bussen går från T-centralen och Blockhusudden (bland flera stationer), stig av på håll-
plats ”Museiparken”.  
Åker du med bil finns en avgiftsbelagd parkering med ett tjugotal parkeringsplatser i anslut-
ning till museet. Det kostar 15 kr/timme alla dagar kl 9-22. Vid stor belastning kan man också 
parkera vid Källhagens värdshus (annan parkeringsavgift gäller där). 
 
Museet tar högst 30 personer i varje grupp och kostnaden per guide är 2000 kronor. Förening-
en subventionerar guidekostnaden medan inträdesavgiften 150 kr för vuxen och 110 för vuxen 
pensionär betalas av den besökande. Audioguide kostar 20 kr/st.  

Anmälan senast 15 april 2011 till 

Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se 
Olle Sandelid, telefon 08-51238198 eller 08-58025025, eller via e-post: sande-
lid@compaqnet.se 
 
 

Arbetets museum ”Strykjärnet” i Norrköping den 19 maj 
 
Följ med på en dagsutflykt med buss till Arbetets museum i Norrköping den 19 maj. Mu-
seet ligger mitt i Motala ström och i hjärtat av Norrköpings unika industrilandskap. 
Här skildras arbetslivet, vardagslivet, människorna och deras minnen och berättelser. 
 
Vi samlas vid Brommaplan senast kl 0800 då bussen avgår.  
 
Respaketet – EWK och Industriland - börjar med kaffe och smörgås i Café Strykjärnet, däref-
ter börjar visningen av museet där den kände tecknaren Ewert Karlsson, EWK fått ett eget 
museum. Efter den visningen, ca kl 12.30, är det dags för lunch (varmrätt, dryck, sallad, kaffe 
och kaka) i Restaurang Laxholmen, som ligger på plan 6 med härlig utsikt över Norrköpings 
stad. Efter lunch, ca kl 1330, fortsätter besöket med en visning av utställningen Industriland – 

när Sverige blev modernt om Sverige 1930-1980. Bl a visas vardagsprylar från fem decennier 
på ett löpande band. Visningen avslutas ca kl 14.30 och då vidtar egen tid fram till återresan 
kl 1500. Vi beräknar vara åter vid Brommaplan ungefär kl 1730. 
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Museet tar 195 kr/person men för en kostnad av 200 kr, som betalas av deltagaren, ingår gui-
de, inträde, kaffe och lunch samt bussresan fram/åter Brommaplan. Föreningen subventione-
rar resterande kostnader. Vi ber om att avgiften betalas vid anmälan och att inbetalning sker i 
god tid före avresan. Anmälan är bindande. Om inbetalning inte skett en vecka efter anmälan 
stryks anmälan. Detta för att inte för stora eller för många bussar hyrs in och skapar onödiga 
kostnader för föreningen. 
Inbetalning sker på föreningens plusgirokonto 603637-0 eller bankkonto Nordea 3272 
2128772. Skriv som meddelande ”Strykjärn”. 
 

Anmälan senast 5 maj 2011 till 

Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se 
Olle Sandelid, telefon 08-51238198 eller 08-58025025, eller via e-post: sande-
lid@compaqnet.se   
 
Planerade aktiviteter i höst 
 
I höst planeras för ett besök på Bernadotte-biblioteket (200-årsjubileum) och ett annat på 
Stockholms slott – ett kombinationsbesök med representationsvåningarna + Skattkammaren + 
Museet Tre Kronor. Gruppvisning för alla 3 besöken kostar 140 kronor, väljer man ett besök i 
taget är priset 100 kr/besök. kombinationskortet för 140 kronor gäller i 30 dagar. I priset ingår 
guidning enligt Arne L. 
Styrelsen återkommer med mera detaljerad information om dessa besök i nästa nummer av 
FRA VET info. 
 
”FRA-personal” - ämne för en historisk/nostalgisk träff? 
 
Vi har planer på en historisk - nostalgisk träff med ämnet ”FRA-personal”: om rekrytering, 
om anställningskrav, internutbildningen, befordringsmöjligheterna, facklig verksamhet, in-
terninformationen med Radiobladet och Resonans o s v. Ove H har berättat om anställning 
och utbildning av telegrafister och fonister på 1950-talet och Jan-Olof G har varit inne på äm-
net i historiska skriften ”Så var det förr”. Hur var det när du anställdes? Hur fick du veta att 
det fanns något som hette FRA? Första resan med gula bussarna? Personalpolitiken? Kom-
menderingar och tjänsteresor? Skriv och berätta! Adressen är Olle Finnman, Svalvägen 1, 
16866 Bromma eller e-post ollefinnman@telia.com. 
 
 

Sammanfattning av FRA VET:s årsmöte den 18 mars 2011  
 
Årsmötet öppnades kl 1000 av ordföranden Olle Finnman. 31 medlemmar mötte upp.  
 
Årsmötet godkände valberedningens förslag till styrelsesammansättning: 
Till ordförande för 1 år valdes Olle Finnman. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Rolf 
Virefjord, Carin W Rylander, Olle Sandelid och Arne Ljungqvist.  
Till revisorer för ett år valdes Bert Steiner och Gun von Walden och som revisorssuppleanter 
Rolf Cederblad och Thomas Lindgren. 
I nästa års valberedning valdes Nils Hyll och Ronnie Andersson. Clarence Gröhn, som tillfrå-
gades efter årsmötet, åtog sig att vara sammankallande i valberedningen inför nästa val. 
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Under mötet togs följande frågor upp: 

Arne Ljungqvist informerade om praktiska frågor kring vårens fortsatta aktiviteter (Tekniska 
museet och bussutflykt till Norrköpings Arbetsmuseum). Han bad samtidigt medlemmarna att 
gärna komma med förslag till höstens utflykter. 

En fråga om när FRA veteranförening bildades ställdes. Styrelsen planerar att genomföra en 
jubileumsfest. Nils H och Carin WR kommer att sammanställa all dokumentation som finns 
att tillgå för att reda ut frågan och för sammanhållen arkivering.  

Förslag på aktiviteter såväl som föredragshållare inom nästan vilket område som helst efter-
lystes. Styrelsen anser det vara viktigt att medlemmarna träffas i flera sammanhang. Anders 
W föreslog att styrelsen hör med MUST, SÄPO och Utrikespolitiska institutet.  Göran G före-
slog ett besök på TV-huset.  

Det ansågs av flera mötesdeltagare att aktiviteter får kosta – varför de subventioner styrelsen 
hittills beslutat om eventuellt kommer att minska för att komma tillrätta med det underskott i 
ekonomin, som föreningen dras med. 

Styrelsen planerar också en medlemskampanj via hemsidorna. 

Efter årsmötet fick mötet besök av Överdirektören vid FRA, Christina Malm, som anställdes 
på FRA 2008. Hon berättade om sin bakgrund och om sin särskilda uppgift på FRA att göra 
en översyn av det stöd, som skulle gälla för kärnverksamheten. Föredraget var mycket intres-
sant och gav medlemmarna en god bild av vad som skett sedan sommaren 2008, en tid som 
varit mycket turbulent för FRA, fram till dagens förändrade organisation. 

Därefter bjöd föreningen alla årsmötesdeltagarna på lunch i FRA:s matsal. 

Avgifter för 2012. 

Medlemsavgifterna är oförändrade för år 2012 (100 kronor för medlemmar i Storstockholm 
resp. 40 kronor för medlemmar i landsorten). Ett antal medlemmar har av olika skäl ännu inte 
betalat avgiften för 2011, men kommer säkert att göra det när de läser detta. Om inte kommer 
en försynt påminnelse från styrelsen. 

Konstituering av styrelsen 

Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet 2011 på följande sätt: 
Ordförande: Olle Finnman 
Vice ordförande: Arne Ljungqvist 
Sekreterare: Carin Wassberg Rylander 
Vice sekreterare: Rolf Virefjord 
Kassör: Gunnar Fridén 
Ledamöter: Ann Malmros (ledamot), Arne Ljungqvist, Olle Sandelid (Reseansvariga) och  
Ulf Klintesten (webmaster). 
========================================================================= 

 
 
 


