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Ny styrelse 

Efter årsmötet och det konstituerande mötet  

den 15 mars har FRA VET följande styrelse: 

 

Ordförande:  Olle Finnman 

Vice ordförande: Olle Larsson 

Sekreterare: Carin Rylander 

Kassör: Lennart Gutå 

Medlemsansvarig: Gunnar Fridén 

IT-ansvarig Olle Larsson 

Aktivitetsansvarig: Carin Rylander 

Aktivitetsansvarig: Gun von Walden 

Aktivitetsansvarig: Stig Svennander 

Ledamot: Gunnel Nyström, tillika kontakter 

mot FRA 

Ledamot: Nils Lundqvist, tillika kontakter 

mot FRA 

 

Pubkväll på FRA 
 

Torsdagen den 26 april klockan 17.00 

träffar vi åter gamla och nya arbetskamrater 

i FRA:s pub. 

Buss 323 går från Brommaplan klockan 

16.35. 

Anmälan görs till Stig Svennander senast 

fredagen den 20 april. Helst via SMS till  

                  2018-04-18 
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tel.: 073-803 09 53, alternativt via e-post 

stig.svennander@swipnet.se 

OBS! Vid anmälan ska namn och 

personnummer uppges. Glöm inte ta med 

legitimation. 

 

Besök vid Stadsbiblioteket 
 

Tisdagen den 15 maj har vi bokat en guidad 

tur på det klassiska Stadsbiblioteket vid 

Sveavägen! Det invigdes 1928 och blev en 

klassiker inom svensk arkitektur. Gunnar 

Asplund, som var arkitekten, påverkades av 

den tidens modernistiska stil men också av 

nationalromantiken och nyklassicismen. Han 

stod även för inredningen och formgav bl. a. 

utlåningsdiskar, lampor och möbler. Han 

hade till sin hjälp några av tidens största 

konstnärer.  

Det kommer att bli en spännande orientering 

i konst och litteratur. 

Visning börjar kl. 15.15 och för dig som vill 

delta ses vi ca 10 minuter före.  

Adressen till biblioteket är Sveavägen 73 

och enklast tar man sig dit via Odenplan – 

tunnelbana eller pendeltåg - och vandrar 

sedan backen ner från Odenplan till  

 

mailto:stig.svennander@swipnet.se
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biblioteket. Tillgängligheten är god – det går 

bra att ta sig fram med både rullstol och 

vagn. 

Anmälan sker till Carin W Rylander 

senast 10 maj via e-post info@fravet.se eller 

ring 070- 

4668135. Antal besökare bör inte överskrida 

20 - så först till kvarn gäller. Välkommen ! 

 

Din e-postadress och hemsidan 
Glöm inte att sända din aktuella e-postadress 

till vår medlemansvarige Gunnar Fridén, 

Liegatan 12, 16332 Sigtuna. 

Besök regelbundet www.fravet.se för att få 

senaste informationen. 

 

Du som får FRA VET informerar i form av 

pappersbrev, be gärna någon anhörig att 

informera dig om vad som händer på vår 

hemsida www.fravet.se 

 

Glöm inte medlemsavgiften  
Sätt in medlemsavgiften för 2018, 150 

kronor för dig i Stockholmsområdet och 50 

kronor om du bor utanför Stockholm, på 

plusgiro 60 36 37-0.  

 

mailto:info@fravet.se
http://www.fravet.se/
http://www.fravet.se/
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Kommunikationen inom vår 
förening. 
 
Information till medlemmarna finns att läsa 

på vår hemsida www.fravet.se. Där finns 

främst medlemsbladet FRA VET informerar 

som uppdateras vid behov. 

 

Alla medlemmar som har angivit en aktuell 

e-postadress får dessutom information i form 

av e-post. Det kan vara påminnelser om 

kommande aktiviteter och mycket annat. 

Hänvisning sker där ofta till information på 

hemsidan, där texten ofta är mer lättläst. 

 

Medlem som önskar komma i kontakt med 

styrelsen kan sända e-post till adressen 

info@fravet.se 

 

Medlemmar som saknar e-post får 

information i form av pappersbrev 

preliminärt fyra gånger per år. 

 

Gästboken på www.fravet.se kan användas t. 

ex. för att tacka för en gåva eller en hälsning 

till alla medlemmar. 

 

Personuppgifter 
Hur hanterar FRA:s veteranförening 

personuppgifter? Svaret finns på 

www.fravet.se under länken Hantering av 

personuppgifter. 

http://www.fravet.se/
http://www.fravet.se/
http://www.fravet.se/

