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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 planerade utflykter kan hittas. Där finns också ett arkiv med tidigare 
utgåvor av FRA VET informerar.  
 

 
Aktiviteter under hösten 2013  
 
Besök i Sigtuna stad onsdag 11 september 
 
Vi gör ett besök i Sigtuna stad, som anses vara Sveriges första stad, skulle kunna innehålla en 
guidad tur i staden med att bl.a. se Stora gatan, det gamla rådhuset och den plats där Olof 
Skötkonung lät prägla de första mynten i Sverige år 995 efter Kr. Därefter går vi till Sigtuna 
Museum som just nu har utställningen ” Från Ingegerd till Estelle – en prinsessutställning”. 
 
Därefter kan de som så önskar ta sig en bit mat på något av stadens många matställen.   
 
För vidare information se länken http://destinationsigtuna.se/ 
 
Vi börjar klockan 12  och träffas då på Stora Torget i Sigtuna. Dit tar man sig på ett av följande 
sätt: 

- Pendeltåg till Märsta (Går varje kvart från Sthlm C. Resan kostar 4 klipp i vardera 
riktningen, remsor gäller inte efter 31 augusti). Ta Buss 570 eller 575 mot Hällsboskolan i 
Sigtuna. Stig av (efter ca 30 min) vid Sigtuna busstation och promenera 150 m på Stora 
Gatan till Stora Torget. 

- Med bil tar man E4 norrut och tar av till höger vid trafikplats Märsta. Kör väg 263 ca 12 km 
till Sigtuna stad. Parkering finns ganska gott om på flera platser. Gå Stora Gatan (gågata) 
till Stora Torget. 

- Åk med FRA-bussen från Brommaplan klockan 11 och som kan stanna nära Stora Gatan 
Gå sedan Stora Gatan (gågata) till Stora Torget. 

 
Föreningen bjuder på guidekostnader men inträdet till museet på 50 kr betalar var och en. 
 
Anmälan senast den 4 september 2013 till Gunnar Fridén 08-87 73 37 eller 070-696 73 37 eller 
n.gunnar.friden@telia.com 
 

 
 
Pubkväll på FRA torsdagen den 10 oktober 
 
Vi samlas för en trevlig kväll tillsammans med gamla och nya arbetskamrater på FRA:s pub. 
Buss går från Brommaplan klockan 16.55. Samling vid vakten klockan 17.10  för sedvanliga 
inpasseringsrutiner. 
 
Anmälan senast 3 oktober  till Stig Svennander 08-86 77 25 eller stig.svennander@swipnet.se 
Glöm inte att ange personnummer för inpassering. 
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Besök vid Sveriges Television torsdag 14 november 
 
Vi besöker TV-huset torsdagen den 14 november. Samling klockan 16.15 i TV-husets foajé, där 
guide möter. Besöket varar under cirka en timme med start 16.30 och är gratis. Vi får en allmän 
introduktion av SVT och Public Service samt en rundvandring i bland annat studior, kontrollrum 
och dekorverkstad. 
 
Besöksadressen till TV-huset är Oxenstiernsgatan 34. Dit kan man åka med blå buss linje 4 till 
Radiohuset från t.ex. Fridhemsplan. 
 
Anmälan senast den 1 november till Olle Larsson olllar@telia.com eller 0730-31 95 40.  
 
 
 
 

Övrigt  
 
Föreläsning 
 
FRA:s nye säkerhetschef Henrik Thernlund har inbjudits att tala om säkerhetsfrågor vid 
samlingen i Filmsalen inför årets jullunch. 
 
Förhoppningsvis kommer då också FRA:s eventuellt nytillträdde generaldirektör att berätta om 
året som gått. 
 

Gästbok finns nu åter på hemsidan 
 
Nu finns åter en gästbok på FRA VET:s hemsida www.fravet.se. Skriv gärna i gästboken om 
idéer till aktiviteter och andra synpunkter till styrelsen.  
 

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


