
2017  NR 2                            FRA:s VETERANFÖRENING           
 
                  
                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA 75 år 
Myndigheten blir i år 75 år. Detta kommer att firas på 
flera olika sätt.  

 

Jubileumslunch  

FRA inbjöd oss veteraner till en jubileumslunch den 31 
maj med anledning av att myndigheten fyller 75 år i år. 

Omkring 75 veteraner mötte upp i matsalen. Det blev 
naturligtvis ett glatt återseende när vi alla mötte många 
gamla arbetskamrater. Och många ”kommer du ihåg-
historier” berättades. 

Lunchen inleddes med en drink (alkoholfri förstås!), 
och därefter serverades vi en toast med bland annat 
löjrom. Huvudrätten bestod av lax eller kött och det 
hela avslutades med kaffe och kaka. 

Överdirektör Charlotta Gustafsson (bilden) som hittills 
endast varit anställd under fem månader presenterade 
sig själv och berättade om att FRA:s anseende bland 
allmänheten har ökat enligt IPSOS senaste 
undersökning, att uppdragsgivarna har stort förtroende 
för FRA och att myndigheten ska få ökade anslag. 

Dagen avslutades med ett besök i puben för de som så 
önskade. 

FRA:s veteranförening, FRA VET, framför ett varmt 
tack till myndigheten FRA för denna trevliga och 
utsökta lunch.  

 

                  2017-06-09 
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Vi besöker Rosersbergs slott 
I sommar åker vi som så önskar på en båttur till 
Rosersbergs slott vid Mälaren.  

Så här lyder presentationen: Besök den välbevarade 
pärlan Rosersbergs slott med en guidad båttur från 
Stockholm via Mälarens Kungaled. Ombord m/s Evert 
Taube serveras traditionell svensk fika och enklare 
luncher. 

Rosersbergs slott 
Rosersbergs slott kallas den bäst bevarade hemligheten  
bland de svenska kungliga slotten. Här har rummen 
stått nästan orörda från tiden 1795-1860. Slottet omges 
av en vidsträckt park i ett klassiskt Mälarlandskap. 
Efter en slottsguidning går färden vidare med båt 
tillbaka till Stockholm. 
 
I denna heldagsutflykt ingår: Guidad båtresa 
Stockholm – Rosersbergs slott – Stockholm, entré till 
Rosersbergs slott och en guidad slottstur. 

Med denna guidade båttur från Stockholm tar vi oss 
fram och tillbaka längs Mälarens kungsled mot 
Rosersbergs slott. Ombord finns både restaurang och 
café. 

Utflykten tar 8 timmar och 45 minuter med följande 
tidtabell: 

Utresa från Stadshusbron: 10 AUG 2017: 

  10:00 Stadshusbron 
  11:15 Bolinders Strand  
  12:05 Rosersberg 
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Hemresa från Rosersberg: 10 AUG 2017: 

   16:40 Rosersberg 
   17:30 Bolinders Strand 
   18:45 Stadshusbron 

Bolinders Strand är en brygga i Kallhäll som båten 
angör.  

Jag har bokat och betalat 16 platser så här gäller det 
först till kvarn. Anledningen till detta är att för att 
säkert få plats måste biljetten betalas i förskott. 
Ordinarie priset för utflykten är 445:-./person  
Eftersom jag har ICA-kort får vi 20% rabatt, dvs. nu 
nere i 356:- FRA VET sponsrar med 156:- per medlem 
och 56:- per medföljande.  

Anmälan sker till plusgirokontot 60 36 37-0 där ni 
anger Rosersberg i meddelandefältet. 

Du betalar alltså 200:- om du är medlem och 300:- för 
en medföljande. Medföljandes namn (endast en 
medföljande) ska också framgå på inbetalningen. 

De 16 första som anmält sig och betalat (enligt tiden   
på plusgiroinbetalningen) är säkra att få en plats. Sista 
anmälningsdag är 10 juli 2017.  

De som anmält sig efter 10 juli ställs på väntelista och 
jag försöker hitta fler platser. De som har betalt men 
inte fått någon plats får pengarna tillbaka.  

Ange därför på inbetalningen vilket konto ni önskar få 
pengarna tillbaka på. 

Sommarhälsningar från Gunnar Fridén. Har du frågor 
angående denna utflykt kan jag troligtvis svara på: 
telefon 070-6967337, eller e-postadress: 
n.gunnar.friden@telia.com  

 

 

 

mailto:n.gunnar.friden@telia.com
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Thielska Galleriet på Blockhusudden! 
Välkommen till en visning som är bokad mellan 
klockan 1200 och 1300 den 20 september! 

Vi träffas utanför muséet cirka 10 minuter före 
visningen. 

Thielska Galleriet är ett konstmuseum vackert beläget i 
en muromgärdad park ute på Blockhusudden på 
Djurgården i Stockholm. Huset byggdes 1907 för 
bank- och finansmannen Ernest Thiels konstsamling. 
Museet var konstmecenaten Ernest Thiels hem fram till 
1924 och är i huvudsak bevarat i ursprungligt skick. 
Huset ritades av Ferdinand Boberg. 

Konstsamlingen är unik och innehåller konstverk av 
bland andra Bruno Liljefors, Edvard Munch, Carl 
Larsson, August Strindberg och många flera kända 
konstnärer. 

Mitt i museet har man tillfälliga utställningar och den 
visning vi bokat handlar om Minnets Kläder, en haute 
couture-visning av modehistoriens största namn under 
1900-talet. För ytterligare information om detta och 
annat som händer på Thielska Galleriet 
rekommenderas en titt på deras hemsida 
thielskagalleriet.se/kommande utställningar. 

Galleriet ligger på Sjötullsbacken 8 och dit kan man ta 
sig med både buss och bil. 
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Buss 69 (inte 69K) går mot Blockhusudden och avgår 
regelbundet från Karolinska institutet via Odenplan, 
Norra Bantorget, Cityterminalen, Sergels Torg  
(mittemot Åhléns). Hamngatan/Kungsträdgården, 
Diplomatstaden, Museiparken och Manillaskolan. 
Bussen går flera gånger per timme både till och från 
Thielska. 

Med bil kör du via Strandvägen, till höger vid 
Berwaldhallen, passera Diplomatstaden och 
Museiparken mot Kaknästornet. Fortsätt över 
Djurgårdsbrunnsbron rakt fram mot Manillaskolan. Ta 
vänster där och följs sedan Djurgårdsvägen rakt fram 
till Sjötullsbacken. Parkering på vänster sida. Därefter 
kort väg upp för backen mot ”palatset” på Eols kulle. 

Efter visningen det kan vara gott att få en kopp kaffe 
eller vad man nu vill ha på Monika Ahlbergs café, som 
också serverar lunch. Caféet ligger i museet.  

Inträdesavgiften är 100 kr (betalas på plats). Anmälan 
sker till Carin W Rylander på telefon 070-466 81 35 
eller via e-mail:  carin.rylander@telia.com senast 
den 11 september.  

 
Kommande aktiviteter 
Detta presenteras i nummer 3 av FRA VET informerar. 

Spökvandring i Gamla stan 

Genomförs i oktober och kostar 200 kronor per 
deltagare. 

Pubkväll på FRA 

I november samlas vi i FRA:s pub. 

Jullunch 

får vi förhoppningsvis i december som vanligt. 

 

mailto:carin.rylander@telia.com
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Kassören meddelar 
Det fattas fortfarande många medlemsavgifter för 
2017. Ni som känner på er att ni inte betalt bör göra det 
snarast på Plusgirokontot 60 36 37-0. Avgiften är 150 
kronor för medlem i Stockholmsområdet och 50 kronor 
för övriga.   

Om ni känner att ni vill avbryta medlemskapet så 
anmäl detta till mig kassören på någon av adresserna: 

FRA veteranförening c/o Gunnar Fridén, Liegatan 12, 
19332 Sigtuna eller n.gunnar.fridén@telia.com 

 

Ny styrelse 
Från och med årsmötet i mars ser vår styrelse ut så här: 

Ordförande: Anders Hofstedt 
Vice ordförande: Bo Johnsson 
Sekreterare: Carin Wassberg Rylander 
Kassör: Gunnar Fridén 
Assisterande kassör: Lennart Gutå 
Övriga ledamöter: 
Clairy Blixbo 
Gun von Walden 
Gunnel Nyström 
Olle Sandelid 
Stig Svennander 
 
Om Du önskar komma i kontakt med styrelsen finns 
deras kontaktuppgifter här:  
http://www.fravet.se/styrelse.html 

Glöm inte besöka hemsidan 

På www.fravet.se hittar du senaste nytt ! 

 

mailto:n.gunnar.frid%C3%A9n@telia.comin
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