
 
 

 

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. 

 

Jullunch 12 december 

Årets jullunch kommer att serveras torsdagen den 12 

december. Buss 323 går från Brommaplan klockan 11.30.  

Samling i Filmsalen före klockan 12.00 där ÖD Charlotta 

Gustafsson, nu vikarierande chef och generaldirektör, 

kommer att berätta om året som gått vid FRA. Omkring 

klockan 13.00 blir det glögg och mingel samt visning av 

museet.  

Och klockan 14.00 sätter vi oss till bords i matsalen för att 

avnjuta julmaten. Anmälan görs senast torsdagen den 5 

december till Gunnel Nyström, telefon 08-471 46 00 eller e-

post gunnel.nystrom@fra.se.  Ange om du behöver hjälp 

med att ta dig till och från matsalen och/eller att hämta mat 

till din bordsplats. 

OBS! Du behöver inte uppge personnummer vid anmälan 

men glöm inte att ta med legitimation. 
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Årsmöte 2020 och föredrag 

Årsmötet sker den 12 mars. Buss 323 avgår från 

Brommaplan klockan 10.30. Vi startar årsmötet klockan 

11.00 i Filmsalen. Klockan 12.00 är det lunch och efter 

lunchen, klockan 13.15, samlas vi åter i Filmsalen för att 

lyssna till ett intressant FRA-historiskt föredrag. 

Mer om årsmötet och föredraget kommer i nästa utgåva av 

FRA VET informerar. 

 

Efterlysning 

I samband med årsmötet den 12 mars 2020 planerar vi ett 

FRA-historiskt föredrag. Det skulle kunna handla om 

datoriseringen vid sidan av stordatorerna: införande av 

minidatorer, persondatorer och arbetsstationer i spanings-, 

utvecklings- och administrativa system. Vi söker någon eller 

några veteraner som skulle kunna berätta om 

användningsområdena över tid och ge exempel på system 

och apparater, öppen information som kan vara intressant för 

breda personalgrupper på FRA. Hör av dig till styrelsen, 

info@fravet.se.  

 

Livet på Kungliga Operan i Stockholm 

Hur ser det ut bakom kulisserna, i logerna och under scenen? 

Följ med på en guidad tur genom operahuset och upplev dess 

historia. Visningen vara i 1,5 timme och efter den kommer 

du att veta nästan allt om livet på Kungliga Operan. 

Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och 

balett. Varje år sätts ett antal uppsättningar upp allt från 

nyskrivna produktioner till klassiska föreställningar.  

Välkommen att delta i en gruppvisning den 28 januari 

2020 med början kl. 1300. Gruppen är maximerad till 30 

personer. Anmälningsavgiften är 100 kr för medlemmar och 

175 kr för medföljande. 
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Beloppet sätts in på plusgirot 603637-0 senast en månad före 

besöket.  

Välkommen med din anmälan till Carin W Rylander via 

föreningens hemsida (info@fravet.se) och helst en månad 

innan själva visningen äger rum – alltså senast 28 december 

2019. 

 

Gotlandsresan 11 – 13 maj 2020 

Planeringen för en Gotlandsresa i maj nästa år fortsätter. Så 

här ser det ut just nu när det gäller tider, program och 

kostnader: 

• Tre dagar, måndag - onsdag 11 - 13 maj 2020 med två 

övernattningar i Visby. 

• Tingstäde med besök och information om fästningen, 

museet och Tingstäde radio 

• Historiskt föredrag om FRA på Gotland med olika 

föredragshållare 

• Besök på den nya FRA-stationen i Visby 

• Gemensam middag på kvällen den 12 maj   

•  Guidad rundtur i Visby, shopping och andra 

aktiviteter i närområdet 

När det gäller kostnader finns en reviderad uppskattning 

baserad på en grupprabatt på boendet.  

Det är ännu inte klart hur mycket FRA Vet kan ge i bidrag 

för t. ex. guider, buss eller lokalhyra. 

För fastlänningar tillkommer: 

• Resa och boende med två övernattningar inkl. frukost 

ca 3 400 kr för dubbelrum, ca 2 500 kr för enkelrum 

eller 1 700 kr per person om man delar på ett 

tvåbäddsrum 
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Max antal deltagande fastlänningar (veteraner och 

medföljande) är 21 personer. De som redan anmält intresse 

har förtur. Annars är det först till kvarn gäller. Därutöver är 

medlemmar som bor på Gotland mer än välkomna att vara 

med på besök och aktiviteter den 12 och 13 maj.  

Hör gärna av er med tips på aktiviteter! 

Anmäl dig senast 16 december genom att kontakta Olle 

Finnman, info@fravet.se eller sms:a  070 594 3387. När du 

fått besked att det finns plats kvar, sätter du in 200 kr på 

FRA VET plusgiro 603637-0 och skriv Gotlandsresan 2020 

+ namn (veteran och ev. medföljare).  

Medlems respektive eller annan medföljare är välkommen 

och betalar då sin andel av t ex subventionerad buss- och 

guidekostnad i samband med slutlig anmälan och betalning 

2020-03-01. 

 

Medlemsansvarige meddelar  

FRA Vet Informerar nr 4 distribueras till er medlemmar på 

följande sätt: 

• Om vi har din e-postadress i vårt medlems-register, får du 

via vår mejloperatör Minutemailer ett meddelande om att det 

finns ny information från föreningen på vår egen hemsida 

www.fravet.se.  

• Medlemmar, vars e-post studsar i detta utskick, får ett 

nytt utskick som brev.  

• Efter senaste utskicket studsade e-posten till  

16 medlemmar. Dessa medlemmar och medlemmar som inte 

har någon e- postadress, får det här utskicket som brev.   

Medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2019 

kommer att få en påminnelse. 

Och du - glöm inte att anmäla ändrad postadress, särskilt 

viktigt om du inte har någon e-postadress! 
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