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Du är väl anmäld till årsmötet 2016 ?  

Årsmöte 2016 äger rum torsdagen den 10 mars med 

start klockan 11.00 i Filmsalen. Buss 323 går klockan 

10.25 från Brommaplan. Men kontrollera för säkerhets 

skull tidtabellen före avresan. 

Efter årsmötet kan den som så önskar äta lunch i 

matsalen. 

Årsmötesdokumenten kommer att publiceras på 

hemsidan  www.fravet.se en tid före mötet. 

Anmälan med fullständigt personnummer görs till 

Anders Hofstedt senast fredag den 4 mars på telefon 

08- 471 49 81 eller via e-post till anders.hofstedt@ 

hotmail.com. Ange vid anmälan om du önskar äta 

lunch i matsalen efter mötet, samt om du vill delta vid 

det historiska föredraget efter lunch (se nedan). 

 

Historiskt föredrag 

Den 10 mars klockan 13.15 är du välkommen till ett 

historiskt föredrag i Filmsalen. 

Det är FRA:s historiker Anders Wik och Jan-Olof 

Grahn som kommer att berätta om hur det var vid FRA 

för 30 år sedan. För anmälan, se ovan. 

Det här kommer att bli en intressant påminnelse om 

hur det var förr. Vissa medlemmar var med på den 

tiden. Men för många yngre medlemmar blir detta en 

lärorik stund av FRA-historia. 
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Vi träffas på puben ! 

Torsdagen den 28 april klockan 17.00 träffar vi 

gamla och nya arbetskamrater i FRA:s pub. 

Buss 323 går från Brommaplan 16.35. 

Anmälan görs till Stig Svennander senast fredag den 

22 april. Helst via e-post stig.svennander@swipnet.se 

alternativt via SMS till tel.: 073-803 09 53. 

OBS! Vid anmälan ska namn och personnummer 

uppges. Glöm inte ta med legitimation. 

 

Utflykt till Flygvapenmuseet  

I början av sommaren, den 9 juni, planerar vi ett besök 

på Flygvapenmuseum i Malmslätt, Linköping. 

Vi har varit där förut, senast 2010, så det är ett tag 

sedan och mycket har hänt där sedan dess. Flera olika 

utställningar som ger oss fakta om Det svenska 

militärflyget, DC-3:an som försvann och Om kriget 

kommer m. fl. kan vi få information om där. 

Bl.a. har vår gamla Caravelle flyttats in i museiområdet 

och DC-3:an har fått en mera framskjuten plats. Så här 

har vi tänkt oss dagen: 

Vi startar vid Cityterminalen i Stockholm klockan 

0800 i hyrd buss (Bergkvara buss).  

På vägen ner tar vi eventuellt en fika på något lämpligt 

ställe och anländer Malmslätt ca 11.30. 

Väl inne på museet får vi en guidad visning under en 

timme av någon av museets ordinarie guider. En av 

våra medlemmar, Christer Lokind, bidrar till att ge en 
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god inblick i oss en god 

inblick i DC-3:ans öde i Kalla kriget-delen av museet 

under cirka halv timme efter den ordinarie guidningen. 

Vi har fått tillstånd att gå in i Caravellen och under 

denna visning har vi förhoppningsvis egna medlemmar 

som kan hjälpa oss. Vi kan sedan enskilt gå runt på 

museet till dess det är dags för lunch. 

Lunchen intar vi på museets restaurang klockan 1300. 

Klockan 1500 startar hemfärden med samma buss som 

vi kom med. 

Vi beräknas vara hemma ca 1800. 

Resan är öppen även för medlems make/maka/sambo.  

För medlemmar kostar bussresan 150 kronor och för 

icke medlemmar 300 kronor.  

Lunch kostar 150 kronor för alla och inkluderar smör, 

bröd, sallad, lättöl/vatten och kaffe. Det finns 3 rätter 

att välja mellan: 

- Ugnsstekt lax med potatis & purjolök samt vitvinssås, 

- Raggmunk med fläsk och lingon eller                         

- En vegetarisk rätt  kommer också att finnas  

Antal personer som kan följa med är begränsat till 50. 

Om färre än 50 personer anmäler sig hyr vi buss för 30 

personer. Bussen avgår kl 0800 från Cityterminalen 

i Stockholm. Bussens plats vid avgång framgår av 

tavla (monitor) i avgångshallen. 

Anmälan till denna utflykt bör ske senast 2016-05-20 

till Carin Wassberg Rylander, på mobiltelefonnummer 

070-4668135 eller via e-post carin.rylander@telia.com. 

 

 

[Skriv marginallistinnehåll. En 

marginallist är ett fristående 

tillägg till huvuddokumentet. Den 

är oftast placerad till vänster eller 

höger på sidan, eller överst eller 
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Verktyg för textruta om du vill 

ändra formateringen för 
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Kostnaden för resa + mat ombeds inbetalas till Plusgiro 

603637-0 i samband med anmälan! Glöm inte uppge 

ditt val av maträtt och vem du är som skickar 

pengarna! Om du av någon anledning inte kan delta, 

vänligen meddela detta i god tid före resan. 

Återbetalning sker så snart det är möjligt. 

Välkomna! 

 

Hjälp oss att bli effektivare 

Inom styrelsen lägger vi ned ett ganska stort arbete på 

att ge våra medlemmar information om vad som 

händer inom vår veteranförening. Och att få fram 

denna information kräver ganska mycket av vår tid. 

Många kontakter ska tas bland annat.  

Att skriva, kopiera och lägga i kuvert omkring 250 

exemplar av FRA VET informerar 4 - 5 gånger per år, 

tar också ganska mycket arbete och tid i anspråk. 

Vi tror att Du och flera andra medlemmar har tillgång 

till dator och till e-post. Och det vore bra att då kunna 

sända informationen direkt till Dig och att kunna nå 

Dig med snabba meddelanden. Så hjälp oss med 

följande: 

1.  Sänd Din e-postadress till vår kassör Gunnar 

Friden, e-postadress: n.gunnar.friden@telia.com    

2.  Meddela följande: Jag läser gärna FRA VET 

informerar via e-post  och behöver inte få någon 

papperskopia hemsänd.  

Därmed får Du FRA VET info före andra och får 

samtidigt möjligheten att snabbt boka aktiviteter med 

begränsat deltagarantal.  

 


