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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.

Medlemsavgift 2014
Medlemsavgiften för år 2014 betalas snarast via bifogat inbetalningskort eller via Internet till
Plusgirokonto 603637-0 eller Nordea konto 3272-2128772. Avgiften är 100 kronor (40
kronor för boende utanför Stockholmsregionen). Medlemmar som är 90 år eller äldre är avgiftsfria
liksom ordinarie styrelseledamöter. En gåva på motsvarande belopp är givetvis alltid välkommen.

Aktiviteter under våren 2014
Besök vid Dramaten 17 februari
Vi besöker Kungliga Dramatiska Teatern, mer känd som Dramaten. Teatern är Sveriges
nationalscen. Den verkar utifrån ett uppdrag från regeringen, som bland annat innebär att teatern
såväl ska förvalta teaterhistorien som arbeta för teaterkonstens utveckling.
Samling vid stora entrén (till stora scenen) senast klockan 12.50 måndagen den 17 februari. En
guide kommer och hämtar oss där cirka klockan 13.00. Max 30 personer, så först till kvarn gäller.
Bussar 2, 52, 55, 62, 69 och spårvagn nr 7. T-bana Östermalmstorg eller Kungsträdgården.
P-hus: Birger Jarlsgatan 6 och Grev Turegatan 25.
Anmälan senast den 10 februari till Olle Larsson olllar@telia.com eller 0730-31 95 40.

Kallelse till årsmöte 11 mars
Årsmöte 2014 genomförs i Filmsalen tisdagen den 11 mars med start klockan 10.00. Buss går
från Brommaplan klockan 09.40. Efter årsmötesförhandlingarna kan den som önskar äta lunch i
matsalen.
OBS! Årsmötesdokumenten kommer att publiceras på www.fravet.se före årsmötet.
Anmälan med fullständigt personnummer görs senast måndagen den 3 mars till Ulf
Klintesten, ulf.klintesten@telia.com eller mobiltelefon: 070-686 03 25, tfn: 08-739 25 41. Glöm
inte att ange om du önskar äta lunch och om du även vill närvara under det historiska föredraget
(se nedan).
_____________________________________________________________________________

Historiskt föredrag 11 mars
Nedskjutningen av DC-3:an 1952 – sammanfattning och slutsatser efter fördjupad
bearbetning och analys.
Den 11 mars klockan 13.00 i Filmsalen får vi lyssna till Christer Lokind som är f.d. överstelöjtnant
i Flygvapnet med huvudsaklig tjänstgöring inom den centrala underrättelsetjänsten (Fst/Und, USK
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och MUST) samt vid Försvarets radioanstalt (FRA vid Sektion M och som C Plan). Nu verksam
inom Svensk Flyghistorisk Förening och har även deltagit i utredningsarbetet om ett civilt
luftfartsmuseum med Arlanda Flygsamlingar som grund.
Christer Lokind ingick i den utredning som tillsattes efter bärgningen av DC-3:an 2004. Uppgiften
var att utreda besättningens öde samt händelseförlopp, skador och haveriorsak. Utredningens
rapport presenterades i juni 2007. Han har därefter medverkat i Flygvapenmuseums DC-3-projekt
med dokumentation, intervjuer och seminarier.
Christer har utvecklat ett föredrag om nedskjutningen av DC-3:an efter fördjupad bearbetning och
analys av tillgängligt underlag. Föredraget presenteras med bilder över nya fakta,
sammanställningar och slutsatser.
Tillsammans med Christer kommer f.d. signalisten i flygvapnet, Paul Eriksson att delta. Han var
signalist på en av de två Catalinaplan som var ute för att leta efter DC-3:an och som sköts ned av
sovjetiskt jaktflyg. Han kommer att berätta om sina upplevelser från beskjutningen till räddningen.
Anmälan med fullständigt personnummer görs senast måndagen den 3 mars till Ulf
Klintesten, ulf.klintesten@telia.com eller mobiltelefon: 070-686 03 25, tfn: 08-739 25 41. Anmälan
görs lämpligen samtidigt med anmälan till årsmötet (se ovan).
____________________________________________________________________________

Besök i Riksdagshuset 15 april
Tisdagen den 15 april besöker vi Riksdagshuset. Antalet besökare är maximerat till 30, så först till
kvarn gäller. Samling senast klockan 12.45 vid entrén Riksgatan 3. Där genomförs säkerhetskontroll och inlåsning av väskor och ytterkläder. Besöket genomförs klockan 13.00 – 14.00.
Anmälan senast måndagen den 7 april till Åsa Ljungqvist, asa.ljungqvist@fra.se eller
asa_lq@hotmail.com Telefon: 08-471 49 49 (dagtid må - to), mobil 070-3990336 (endast SMS).
____________________________________________________________________________

Besök vid Bogesunds slott 3 juni
Tisdagen den 3 juni klockan 1130 gör vi en utflykt till Bogesunds slott som ligger ca 40 km från
stan, strax innan man kommer till Vaxholm. Besöket tar en timme. Byggnaden är i fyra våningar
utan hiss. Entréavgiften på 60 kronor som betalas av var och en. Max 30 deltagare. Efter besöket
äter de som vill en gemensam lunch för 95 kronor. Läs mer på http://www.bogesundsslott.se/
Det går att åka buss 670 från Tekniska högskolan kl. 1035 avstigning hpl Eriksövägen kl 1111,
byte till buss 681 kl 1116 ankommer Bogesund kl. 1122, för att gardera sig så ta buss 670 kl.
1015 som ankommer Eriksövägen kl 1055. Man också ta Vaxholmsbåten från stan och ta buss
681 från Vaxholm.
Det är även möjligt att resa med egen bil. Sannolikt kommer en mindre buss att också användas
för resor till och från Bogesund.
Anmälan senast måndagen den 26 maj till Olle Sandelid, via e-post: sandelid@compaqnet.se
eller till mobiltelefon: 076-800 50 25.
____________________________________________________________________________
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Fler aktiviteter
Under våren kan fler aktiviteter tillkomma. För närvarande pågår planering av en pubkväll och ett
besök i Kaknästornet.

Övrigt
Om FRA skrifter
Medlemmarna har genom styrelsens försorg haft möjlighet att erhålla titlar ur FRA skrifter Så
kommer också att vara möjligt under 2014. Man anmäler sitt intresse på bifogad blankett
FRA Historiska skrifter - beställningsblankett 2014.

Anmälan till våra aktiviteter
Om du har möjlighet, välj i första hand att anmäla dig via e-post och i andra hand via SMS till
angivet mobiltelefonnummer. Då minskar risken för att någon uppgift glöms bort eller
missuppfattas. Har du inte ovan angivna möjligheter går det bra att anmäla sig via telefonsamtal.

Ändringar i programmet
Det finns alltid viss en risk för att en aktivitet måste ändras i sista stund. Eller för att
kompletterande information måste lämnas sent till deltagarna. I sådana situationer har den
aktivitetsansvarige ofta inte möjlighet att sända ut brev till alla berörda. Följ därför vad som
händer på FRA VET:s hemsida www.fravet.se. Där kommer aktuell information och vid behov
ändringar att meddelas.

