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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 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 4 november till Olle Larsson olllar@telia.com eller 0730-31 95 40.  
 
 
 
 

Övrigt  
 
Jullunchen onsdagen den 18 december 
 
Årets jullunch äger rum onsdagen den 18 december klockan 14.00 i matsalen. Vi samlas i 
Filmsalen klockan 12.00 då någon representant från FRA:s ledning (förhoppningsvis nye GD Dag 
Hartelius) ger en orientering om nyheter i verksamheten.  
 
FRA:s nye säkerhetschef Henrik Thernlund kommer att presentera sig och att tala kort om 
säkerhetsfrågor. 
 
FRA VET styrelse informerar sedan om genomförda aktiviteter under hösten 
2013 och planer inför våren 2014. Därefter möts vi i dagrummet för att som 
vanligt mingla över en mugg glögg. Detta gör vi fram till det är dags att bege sig till personal-
restaurangen, där den sedvanliga jullunchen serveras klockan 14.00. 
Anmälan med fullständigt personnummer senast måndag en den 9 december  till: 
Åsa Ljungqvist, via e-post: asa.ljungqvist@fra.se  eller via telefon 08-471 49 49. 

 
 

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 


