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FRA VET informerar… 
 
 
FRA VET informerar , normalt fyra nummer per år, skickas bara ut till medlemmarna men 
kommer att finnas tillgänglig för alla på vår hemsida, www.fravet.se, där bland annat information 
om årsmötet, jullunchen och andra planerade aktiviteter kan hittas. Där finns också ett arkiv med 
tidigare utgåvor av FRA VET informerar.  
 

 
Aktiviteter under våren 2013  
 
Besök vid Spritmuseum onsdag 22 maj 
 
Vi besöker Spritmuseum. Museet finns på Djurgårdsvägen 38-40, mellan Vasamuseet och Gröna 
Lund vid gästhamnen. Vi samlas vid museets entré klockan 11.45. Vi besöker sedan museet med 
start klockan 12.00, utan guidning. Efter besöket i museet kan alla som önskar samlas i museets 
restaurang för lunch. 
 
Spritmuseum är ett alldeles nytt museum. Men har egentligen funnits sedan 1967. Det året 
öppnade Vin & Sprithistoriska Museet på Dalagatan i Stockholm, mer eller mindre ett 
företagsmuseum för Vin & Sprit AB. Läs mer på:  http://spritmuseum.se/sv 
 
Spårvagn nr 7 
Från T-centralen vid Sergels torg/Hamngatan går spårväg City linje 7. Kliv av vid 
Liljevalchs/Gröna Lund och gå förbi Liljevalchs ner mot vattnet, sväng höger mot Vasamuseet 
och gästhamnen, ca 500 meters promenad. 
 
Buss 
Buss 44 till hållplats Liljevalchs/Gröna Lund. 
Buss 69 och 76 till hållplats Djurgårdsbron. 
 
Tunnelbana 
Station Karlaplan; därifrån 10 minuters promenad eller buss 44 till hållplats Liljevalchs/Gröna 
Lund. 
 
Museibesöket är kostnadsfritt för deltagarna. 
 
Det finns möjlighet att äta lunch på museet. De som önskar äta lunch tillsammans träffas i 
lunchrestaurangen efter visningen cirka klockan 1300. 
 
Anmälan senast måndag 6 maj  till Stig Svennander, stig.svennander@swipnet.se eller via 
telefon 08-86 77 25.   
 

 
 
Utflykt till Tullgarns slott tisdagen den 4 juni  
 
Välkommen till guidad visning på Tullgarns slott tisdagen den 4 juni 2013. Visningen tar ca 45 
minuter och börjar kl 12.00.  
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Tullgarns slott, som ligger nära Trosa i Sörmland är ett populärt utflyktsmål. Slottet ligger en 
knapp timmes bilresa från Stockholm. Det har varit ett kungligt lustslott sedan slutet av 1700-talet, 
då staten överlämnade Tullgarn till hertig Fredrik Adolf, men förknippas framför allt med Kung 
Gustaf V och Drottning Victoria, som tillbringade somrarna här i slutet av 1800-talet och i början 
av 1900-talet. Inredningarna, som tillhör vårt lands förnämsta, och består av blandade stilar i 
rokoko, gustavianskt och victorianskt och omgivningarna erbjuder besökare en fin upplevelse. 
För dig som har svårt att gå i trappor meddelas här att det tyvärr finns varken hissar eller ramper i 
slottet. 
 
Kafé och restaurang finns i anslutning till slottet, Tullgarns värdshus eller kaféet i Drottning 
Victorias stall. Möjlighet finns också att slå sig ned vid någon av dammarna och inta sin egen 
medhavda picknickkorg där. 
 
Tag antingen pendeltåg till Södertälje och därifrån buss 702 till Tullgarn, eller, om du kör bil, är 
det E4:an söderut mot Nyköping som gäller. Avfart Tullgarn. Skyltat mot Tullgarns slott.. 
 
Möjlighet finns också att åka med vår inhyrda buss som tar max 15 personer och utgår från 
Brommaplan tisdagen den 4:e juni kl 1000. Om det blir fler så kan vi få tillgång till ytterligare ett 
fordon som tar 7-8 personer. 
Om någon vill stiga på/av utmed marschvägen går det att ordna. Vid anmälan skall anges 
önskemål om påstigningsplats  
 
Entréavgiften 80 kronor betalas av den besökande. 
 
Anmälan senast 24 maj 2013  till Olle Sandelid, telefon 08-580 25025,  
076 800 5025 eller via e-post: sandelid@compaqnet.se eller till Rolf Virefjord, e-post: 
rolf.virefjord@etanet.se eller mobiltfn: 070-553 50 87. 
 
 
 

Övrigt  
 
Idéer kring aktiviteter under hösten 

- Föredrag av Wilhem Agrell, professor i underrättelseanalys 
- Besök vid Sveriges Television 
- Besök vid Björke vävstuga 
- Pubkväll tillsammans med övriga pubbesökare från FRA 
- Besök i Riksdagshuset 
- Besök i Kaknästornet 

 
Mer information kommer i senare nummer av FRA VET informerar. 

 
Bilder och berättelser 
Sänd gärna bilder och berättelser från tidigare utflykter eller från andra händelser i eller utanför 
jobbet, för publicering på vår hemsida www.fravet.se Materialet kan sändas till webbredaktören: 
olllar@telia.com 
 




