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Rosendals slott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen på en guidad 

visning av Rosendals slott på 

Djurgården 

Den 30 augusti, när det fortfarande är sommar, 

är du välkommen att delta i en utflykt till 

Djurgården och till Rosendals slott. Visningen av 

slottet börjar klockan 14.00 (max 20 deltagare) 

och du får då uppleva slottet där den första 

Bernadotten, Karl XIV Johan, och hans hov 

förlustade sig och njöt av sommaren. Slottet är väl 

bevarat i den Karl Johan-stil (empirestil) det 

uppfördes. Arkitekten Fredrik Blom fick i uppdrag 

att rita och uppföra slottsbyggnaden.   

Efter visningen kan den som vill, bege sig till 

Rosendals Trädgårdscafé, som ligger i närheten 

och som har en stor uteservering där vi kan ta en 

eftermiddagsfika i gott sällskap med övriga i 

veterangruppen. 

För att ta sig till slottet kan man antingen åka 

spårvagn nr 7 från Hamngatan mot 

Waldemarsudde och stiga av vid hållplats 

Bellmansro och sedan promenera sista biten, eller 

ta buss till Djurgårdsbron – gå över bron och vika 

av längs vattnet på vänster sida och följa 

strandpromenaden i ca 1 km längs Rosendalsvägen 

fram till slottet. Ett annat sätt är att åka med 

Djurgårdsfärjan från Slussen till Djurgården och 

sedan ta buss 67 och promenera 1.5 km via 

Djurgårdsvägen/Rosendalsvägen. 

Entré och visning subventioneras av föreningen. 

                  2018-08-23 
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Välkommen att anmäla dig till Carin W Rylander 

senast den 28 augusti 2018 på e-mailadress 

info@fravet.se eller på telefon  070-466 81 35. 

Telegrafi och telegrafister vid 

FRA – historiskt föredrag 

Veteranföreningen planerar ett historiskt föredrag den 

18 oktober. Föredraget ska handla om telegrafi - en av 

FRA ursprungliga kärnverksamheter och är tänkt att 

handla om arbetsmiljö, arbetsförhållanden och karriär-

vägar för telegrafioperatörerna men också t ex om 

telegrafiutbildning för civila och värnpliktiga, 

urvalstester och pristelegrafering. 

En idé är att ha ett föredrag med flera föredragshållare. 

Vi skulle därför vilja ha kontakt med er som har egen 

erfarenhet av telegrafiverksamheten på FRA och som 

vill berätta om det i skrift och gärna som en ca 15 

minuter lång presentation i filmsalen på Lovön.  

Målgruppen är medlemmarna i veteranföreningen men 

vi tror att även de som nu arbetar på FRA kan vara 

intresserade. 

Synpunkter, idéer och förslag på innehåll kan lämnas i 

FRA Vet mailbox, info@fravet.se, eller hör av er   

brevledes till Olle Finnman, Tappvägen 1, lgh 1201, 

168 72 Bromma eller ring/sms-a 070 594 3387. 

Den 18 oktober klockan 13.00 samlas vi i Filmsalen. 

Buss 323 går från Brommaplan klockan 12.25.  

 

 

 

 
Ur Lärobok i telegrafi del 1. 

Morses telegrafisystem. Kungl. 

Telegrafstyrelsen 1919. 

mailto:info@fravet.se
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Tid och plats för föredraget: 

Föredraget beräknas pågå till ca klockan 15.30 och 

buss avgår från FRA till Brommaplan klockan 15.42 

eller klockan 16.02  

Anmälan sker till Olle Finnman senast 14 oktober 

via e-post till olle.finnman@telia.com eller ring/sms-a 

070 594 3387.  

Något personnummer för inpassering på FRA Lovön 

behöver inte lämnas vid anmälan om du har fyllt i och 

skickat tillbaka den nya blanketten för medlemsansö-

kan, som alla medlemmar får med det här utskicket. 

Medlemsregistret uppdateras 

FRA:s veteranförening behandlar personuppgifter från 

25 maj 2018 enligt Dataskyddsförordningen GDPR. 

Personuppgiftsansvarig är Gunnar Fridén. 

För att kunna nå ut till medlemmarna med information 

och att gratulera vid vissa bemärkelsedagar har före-

ningen ett medlemsregister med de personuppgifter 

som behövs för detta (namn, adress, telefonnummer,  

e-postadress och födelsedatum). Personuppgifter 

lämnas inte ut till obehöriga. 

För att få delta i föreningsaktiviteter som sker på FRA 

krävs en besöksanmälan med personnummer. 

En blankett för uppdatering av personuppgifter enligt 

GDPR skicka ut till alla medlemmar och bifogas det 

här utskicket tillsammans med ett frankerat svars-

kuvert. 

Fyll i, underteckna och skicka tillbaka så snart som 

möjligt så behöver du inte uppge ditt personnummer i 

fortsättningen när du anmäler dig till aktiviteter såsom 

föredrag, pubkvällar och jullunch på FRA. 

 

OBS ! 

Det är viktigt att ni fyller i er 

gällande e-postadress om ni 

har en sådan, vid uppdatering 

av personuppgifter. Den 

kommer vi att använda vid 

kommande information till er 

som ni kommer att få 

elektronisk. 

 


