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Ny generaldirektör vid FRA 

Generaldirektören Dag Hartelius lämnade sin tjänst 

vid FRA i slutet av juni. 

Nu är överdirektör Charlotta Gustafsson, 

vikarierande chef och generaldirektör för FRA 

fram till dess att en ny generaldirektör tillträder.  

 

Vi besöker Stadsmuseet 

Den 18 september 2019 klockan 14.15 har vi 

bokat en visning av Stadsmuseets nya utställning 

”Museets Guldkorn”, som berättar om Stockholms 

historia från 1527 till idag.  

Vår guide kommer att låta oss möta allt från ryska 

handelsmän, krogmadammer och häxanklagade 

kvinnor till fabriksarbetare, nattsuddare och 

bilburen ungdom. 

Guidningen sker på tre plan med många 

förflyttningar och trappor och pågår i ca 50 

minuter. Om man har särskilda behov kan besöket 

anpassas därefter.  

Antalet deltagare är maximerat till 25 personer, 

vilket innebär att först till kvarn gäller. Sista datum 

för anmälan är satt till 11 september. Nyordning 

gäller för medföljande icke-medlem, som betalar 

50 kr för besöket att sättas in på PG 60 36 37-0. 
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På museet finns både café och butik. 

Hitta dit med tunnelbana till Slussen med utgång 

Södermalmstorg eller buss 2, 3, 53, 55, 57 och 

76 till Södermalmstorg. Vi ses vid Birger Jarls 
sigill, bottenvåningen, ca klockan 14.00.

Välkommen att anmäla dig till Carin W 

Rylander, info@fravet.se eller på

mobiltelefonnummer  

070-4668135, senast 12 september. 

Föredrag och pub 
17 oktober kl 13 - 15 i Filmsalen på Lovön blir det 

föredrag med TES-tema. Mattias H, Tommy S och 

Tomas J ställer upp och berättar om verksamheten. 

Efter föredraget ges tillfälle att samlas i FRA:s pub 

för en trevlig stund tillsammans. 

Anmälan till Gunnel Nyström tel: 08-471 46 00 

eller gunnel.nystrom@fra.se senast 10 oktober. 

Kom gärna i god tid eftersom inpasseringen kan ta 

lite tid. Glöm inte ta med legitimation. Du behöver 

inte uppge personnummer vid anmälan. 

Pubkväll i november 
Torsdagen den 21 november 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 torsdagen 

den 15 november. Helst via e-post till 

stig.svennander@swipnet.se alternativt via SMS till 

tel.: 073-803 09 53. OBS! Glöm inte att ta med 

legitimation. Du behöver inte uppge person-

nummer vid anmälan. 

Välkommen ! 

mailto:info@fra.vet
mailto:stig.svennander@swipnet.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT0biui7HiAhUT5aYKHe6OA4oQjRx6BAgBEAU&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsmuseet_i_Stockholm&psig=AOvVaw2seR6eKppeVjgFe6Komr9Y&ust=1558681530809894
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Gotlandsresa i maj 2020 
Planeringen för en Gotlandsresa i maj nästa år 

fortsätter. Preliminärt ser det ut så här när det gäller 

tider och program: 

• Två vardagar under tiden 4 - 15 maj 2020 

med en övernattning i eller nära Visby. 

• Bussutflykter. Kom gärna med förslag på 

utflyktsmål! 

• Historiskt föredrag om FRA på Gotland med 

olika föredragshållare. 

• Gemensam middag på kvällen dag 1   

• Ev. besök på en aktiv FRA-station, 

• Försvarsmaktens aktuella planer och 

verksamhet på Gotland 

När det gäller kostnader finns en grov uppskattning 

men priset/person kan sannolikt bli lägre om vi kan 

utnyttja någon grupprabatt. FRA Vet kommer 

också att lämna bidrag för t ex guider, buss eller 

lokalhyra. 

• Gemensam middag ca 300 kr/person exkl. 

dryck 

• Övriga kostnader utöver ev. subventioner ca 

300 kr/person 

För fastlänningar tillkommer: 

• Boende ca 1 500 kr dubbelrum + frukost 

• Färja Nynäshamn - Visby t o r 600 kr/person 

Medlems respektive eller medföljare är välkommen 

och betalar då sin andel av den subventionerade 

kostnaden i samband med slutlig anmälan. 

Är du fortfarande intresserad så hör av dig på 

info@fravet.se eller ring/sms:a  Olle Finnman,   

070-594 3387 och kom gärna med förslag på 

program och besöksmål.  
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Vill du vara med i vår styrelse? 

Att vara med i FRA VET styrelsen innebär mer 

kontakter med medlemmarna och ger dig större 

möjligheter att påverka föreningens verksamhet. 

Styrelsen träffas normalt åtta gånger om året ute på 

Lovön och det finns plats för minst tre nya 

ledamöter.  

Skulle du kunna tänka dig vara med eller kan du 

föreslå någon som du tycker skulle passa? Hör 

gärna av dig till valberedningens sammankallande, 

Ulf Klintesten (ulf.klintesten@telia.com), eller till 

någon av oss i styrelsen.  

Medlemsinformation 
Just nu har veteranföreningen 210 medlemmar. I år 

har de flesta betalat medlemsavgiften men det 

återstår fortfarande 14 medlemmar och de kommer 

att få ytterligare en chans att betala.  

Vi ger ut en aktuell medlemslista en gång om året i 

samband med årsmöteshandlingar och FRA Vet 

Informerar nr 1/2020 som skickas ut i pappersform 

till alla medlemmar i slutet av januari. För att 

kunna skicka information under resten av året är vi 

beroende av att ha din aktuella e-postadress. Anmäl 

därför snarast adressändringar till: 

n.gunnar.friden@telia.com som är medlems-

ansvarig. 

Har du ingen egen e-postadress men tillgång till en 

dator, kan du alltid gå in på www.fravet.se för att 

se senaste FRA Vet Informerar och kontaktupp-

gifter till styrelsen. 

Nästa FRA Vet Informerar 
FRA Vet informerar nr 4-2019 kommer 7 november. 

mailto:n.gunnar.friden@telia.com

