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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 våren 2014
Besök i Riksdagshuset 15 april
Tisdagen den 15 april besöker vi Riksdagshuset. Antalet besökare är maximerat till 30. 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. Medför legitimation.

Anmälningstiden gick ut den 7 april.
____________________________________________________________________________

Pubafton på FRA 8 maj
Vi samlas åter till en trevlig kväll på puben där vi kan få träffa arbetskamrater som fortfarande är
kvar vid myndigheten. Buss avgår från Brommaplan klockan 17.15. Samling vid vakten för
inpassering klockan 17.25.
Anmälan med personnummer senast måndagen den 5 maj till Stig Svennander, e-post:
stig.svennander@swipnet.se eller SMS tel: 073-80 30 953
____________________________________________________________________________

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. En mindre FRA-buss avgår från Brommaplan klockan 09.45.

Anmälan senast måndagen den 26 maj till Olle Sandelid, via e-post: sandelid@compaqnet.se
eller till mobiltelefon: 076-800 50 25. Ange färdsätt och om du vill äta lunch.
____________________________________________________________________________
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Buss till sluss den 25 september
Vi genomför en bussresa till kronprinsessan Victorias Sluss torsdag 25 september (heldag).
Program:
Kronprinsessan Victorias sluss i Strömsholms kanal vid Fagersta.
Handelsboden/kaffestugan invid slussen.
Klockargårdens butik i Norberg. (I sitt stora sortiment har de bl a sina specialiteter doftljus och
tvålar. Eller vad sägs om ljus som doftar frihet, engelsk fruktkaka eller drömmar om Toscana?
Tvålarna heter saker som ”Bärnsten och vattenfall” och ”Bröllopstvålen”)
Lunch serveras under resan.
Allt detta kostar endast 200 kronor per deltagare! Det enda är då att en representant för företaget
Cloudberry presenterar sina produkter (sängkläder m m ) vid något tillfälle under resan och det
krävs att vi blir mellan 35 och 50 personer som åker med.
Anmälan senast söndag 10 augusti till Åsa Ljungqvist, asa_lq@hotmail.com
eller 070-399 03 36 (OBS! Endast SMS).
Vi återkommer med exakta tider och avgångsplats för bussen i nästa utskick av FRAVET.
____________________________________________________________________________

Övrigt
Rapport från kassören
Det saknas fortfarande en hel del medlemsavgifter. Dom som känner sig skyldiga
till att inte ha betalat bör snarast göra detta med det inbetalningskort ni fick i förra utskicket eller
med hjälp av någon Internetbank.
Dessutom finns följande problem vid mottagandet av en inbetalning:
 Den som betalat in medlemsavgiften 2014-02-25 med 100:- saknar avsändare
 Meddela mig vem du kan vara per telefon 08-87 73 37 är du snäll.
Vi påpekar ännu en gång att de medlemmar som fyllt 90 år eller mer är betalningsfria
men det går ju bra att sätta in medlemsavgiften eller eventuellt högre belopp som då betraktas
som en gåva till föreningen. Gäller naturligtvis även medlemmar som betalar
normal avgift.
En del medlemmar har begärt olika antal av FRA Skrifter och fått dem utskickade i Postens gröna
påsar. Dom flesta har betalt men om det finns dom som känner att man inte gjort det
Så vore det bra om inbetalningen sker så snart som möjligt.

Signalspaning.se
Webbplatsen www.signalspaning.se som under många år drivits av en engagerad privatperson i
Uppsala, läggs nu ned.

