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Årsmötet den 14 mars 
Efter lunchen höll generaldirektör Dag Hartelius ett mycket 
intressant och trevligt tal om verksamheten vid FRA. 
Därefter besvarade han deltagarnas frågor. 

Årsmötesförhandlingarna (och efterföljande styrelsemöte) 
ledde till följande styrelse: 

Ordförande: Olle Finnman 
Vice ordförande: Olle Larsson 
Sekreterare: Carin W. Rylander 
Medlemsansvarig: Gunnar Fridén 
Kassör: Lennart Gutå 
IT-ansvarig: Olle Larsson 
Aktivitetsansvariga: Stig Svennander, Carin W. Rylander 
Kontakter med FRA: Gunnel Nyström, Nils Lundqvist 
 

Vidare beslutades att fler aktiviteter kvällstid skall 
anordnas. 

 

Pubkväll 
Torsdagen den 11 april klockan 17.00 träffar vi  
åter gamla och nya arbetskamrater i FRA:s pub. Buss 323 
går från Brommaplan klockan 16.35. 

Anmälan - du behöver inte ange personnummer - görs till 
Stig Svennander senast torsdagen den 1 april. Helst via  
e-post till stig.svennander@swipnet.se alternativt via SMS till 
tel.: 073-803 09 53. OBS! Glöm inte ta med legitimation. 
 
Välkommen ! 
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Skärgårdskryssning med Birka 
Söndagen den 28 april åker vi med på den populära 
skärgårdskryssningen med m/s Birka till Mariehamn. Det är 
en 21 timmars kryssning som avgår från Birkaterminalen på 
Stadsgårdskajen klockan 17.00. Fartyget ligger nära 
Slussens tunnelbanestation. Ombordstigning från klockan 
16.00.  Vi är tillbaka i Stockholm klockan 14.00 dagen 
därpå.  

Huvuddelen av kryssningen går i skärgård där det inte 
gungar ens om det blåser hårt. 

Ombord äter vi gemensamt en buffémiddag i restaurang 
Sjösalen klockan 17.00. Därefter är det fria aktiviteter för 
alla under resan. 

Det finns mycket att göra ombord. Här kan du läsa mer om 
aktiviteter ombord:  https://www.birka.se/nojen-
aktiviteter/aktiviteter 

Boka resan redan nu till ett mycket bra pris. Gör då så här: 

1. Bli Birka Club-medlem. Det är gratis och ger många 
olika rabatter. Det gör du här: 
https://www.birka.se/bli-club-birka-medlem 
Boka och betala din resa minst 30 dagar före 
avresan så kan du få upp till 75% rabatt. Du har nu 
möjlighet att välja den hytt du vill ha och välja om 
du vill dela hytt med någon annan deltagare i resan. 
Det gör du här:  https://www.birka.se/boka  Eller 
ring 08-702 72 00. 

2. Obligatoriskt är att boka en middag i restaurang 
Sjösalen klockan 17.00 den 28 april, vid bokning 
resan. Drycker (öl, vin mm.) ingår i priset. Välj då 
Birka Club-pris för middagen. 

3. Sänd ditt bokningsnummer och namn till Olle 
Larsson (olllar@telia.com, 073-0319540). Detta 
måste göras senast 24 april för att jag ska hinna 
boka ett gemensamt bord för oss alla. 
 

Välkommen ombord! 

 

https://www.birka.se/bli-club-birka-medlem
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Bergianska trädgården 9 maj 
Varför inte besöka det vackra Victoriahuset, som ligger i 
Bergianska Trädgården. Här visas jättenäckrosen, men 
också många andra tropiska näckrosor och andra 
spännande vattenväxter som indisk lotus, vattenhyacint 
och sjönöt Man odlar även många tropiska nyttoväxter och 
i epifytträden finns mycket fantastiskt att se.   

Vi har arrangerat för en 1-timmes visning där den 9 maj 
klockan 1400.  

Om du är pigg på att också besöka Edvard Andersson 
växthus som ligger inom samma område och är villig att 
betala 80 kronor i entréavgift (gäller alla besökare) är det 
att rekommendera efter eller före visningen av 
Victoriahuset. Edvard Anderssons växthus är ett 
Medelhavsväxthus, arkitektoniskt spännande med en 
fantastisk blomrikedom och grönska. 

Mat eller fika finns antingen i Edvard Anderssons växthus 
eller i Gamla Orangeriet. 

Den botaniska trädgården ligger i Frescati intill Brunnsviken 
på Gustafsborgsvägen 4 i Stockholm. 

Ta tunnelbanan till Universitetet, därefter gångväg eller 
bussar. Det är ca 10 minuters promenad från tunnelbanan. 

Anmälan sker till Carin W Rylander senast 2 maj (telefon 
070-466 81 35 eller e-postadressen info@fravet.se).  Först 
till kvarn gäller – eftersom gruppen inte bör vara större än 
25 personer. 

Föreningen står för notan för medlemmar. För medföljande 
icke medlem betalas 50 kronor till plusgiro 60 36 37-0 före 
besöket. 

Välkommen ! 

 

FRA VET-träff på Gotland? 
Skulle du vara intresserad av en FRA VET-träff på Gotland 
med ett par dagars rundtur med buss till platser med FRA- 
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anknytning men också besök på andra intressanta platser 
utmed vägen? Bland våra medlemmar finns garanterat 
kunniga guider. 

Kostnader för en paketresa under hösten 2019 eller våren 
2020 beräknas, inkl. färja, bli 1 500 - 3 000 kr/person, be-
roende på vilket boende man väljer och en eller två nätter  
i Visby. För buss på Gotland kan föreningen sannolikt ge 
visst bidrag. Alla måltider betalar var och en själv. 

Anmäl ditt intresse på info@fravet.se eller ring Olle 
Finnman, tel: 070 594 3387 och kom gärna med förslag på 
program och besöksmål. 

Medlemsinformation 
En färsk medlemslista medföljer som bilaga i brevet. 
Den avser läget vid början av 2019. 
Där finns också vilka som har avlidit hittills av detta år. 
Samt vilka nya medlemmar vi fått under detta år. 
Sätt in medlemsavgiften för 2019 som är 150 kronor för dig 
som bor i Stockholmsområdet och 50 kronor för övriga, på 
plusgiro 60 36 37-0 senast 2019-04-30. Är du 90 år eller 
äldre behöver du inte betala någon medlemsavgift längre.  
 
Ni som ännu inte redovisat era data som skall göra att vårt 
medlemsregister innehåller alla data vi behöver för vår 
verksamhet, gör det enligt nedan. 
 
Sänd in blanketten med personuppgifter – om du inte 
redan har gjort det. Vi vore väldigt tacksamma om vi får in 
även de som nu saknas, så leta rätt på blanketten, fyll i era 
data och skicka den i det frankerade svarskuvertet till 
Gunnar Fridén Liegatan 12, 193 32 Sigtuna. Behöver du en 
ny blankett, så hör av dig till mig så får du en ny. Det går 
bra att skanna in dokumentet (om sådan utrustning finns) 
och skicka som bilaga med e-post till  
n.gunnar.friden@telia.com.  
Tack på förhand för hjälpen! 
 
Som medlem är du välkommen att arbeta i  
styrelsen. Det är ett trevligt och givande arbete. Om du är 
intresserad, hör av dig till ordföranden Olle Finnman, 
info@fravet.se eller tel: 070-594 338 
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