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Så var det dags för årets sista utgåva av FRA VET informerar. Snart är det jul och
jullunch, men dessförinnan ska vi hinna med flera trevliga aktiviteter – bland annat att
fira vårt fyrtioåriga jubileum.

Hänt sedan sist
Den 16 oktober besökte vi Teracom i Kaknästornet. Det blev ett intressant besök där vi fick se
den teknik som ser till att vi får våra radio- och TV-program i hemmet. Vi var tretton
deltagare på plats. Några valde att avsluta besöket med middag eller kaffe i restaurangen i
tornet. Och där kunde vi avnjuta både måltiden och utsikten under solnedgången.

Enkäten
Styrelsen framför ett varm tack de många enkätsvar som vi fått in.
Underhandsrapport om tendenserna i enkätsvaren
Hittills har det inkommit 85 enkätsvar. Om man tittar på poststämpeln är 18 från landsorten,
53 från Stockholm och 14 obestämbara eftersom stämpel saknas.
De flesta från landsorten anger ett lågt deltagarantal på grund av avståndet mellan bostad och
Stockholm, varifrån resorna så gott som alltid utgår.
När det gäller vilken typ av utflykter man föredrar verkar det i huvudsak vara antingen resmål
i Stockholmsområdet dit man tar sig själv, eller dagsutflykter med egen buss. Dock är det
flera som gärna ser flerdagsutflykter och till och med utlandsresor.
Fördelningen är hittills rätt lika mellan de som önskar sig mer sociala arrangemang, sådana
där man får träffa och umgås med sina forna arbetskamrater, och de som önskar sig mer för
vår grupp unika resmål, sådana man ges möjlighet till att besöka just för att man är medlem i
FRA VET. (Här hade styrelsen hoppats på ledtrådar mot rätt inriktning…)
Gällande vad man tror är anledningen till det sviktande deltagarantalet syns ingen självklar
trend, även om det verkar vara ganska många som gärna ser att mat och fika är inkluderat i
resans pris och framför allt förbokat. Kostnaden i sig tycks inte avskräcka, medan däremot
tidsbrist nämns rätt frekvent som skäl. Skojigt (?) nog har fler än en kryssat i rutan ”tråkigt
ressällskap”, en av dessa har gjort tillägget: ”Fast jag är ju inte så j-la rolig själv”
Förvånansvärt – eller kanske inte? – många har angett att de önskar utflykter med högre grad
av tillgänglighetsanpassning. Här ser vi ett konkret behov. De som sagt att de inte förstår
frågan eller frågat vad tillgänglighetsanpassning betyder, har vi räknat som att de inte är i
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behov därav. (Tillgänglighetsanpassning är för övrigt att något är anpassat så att det är
tillgängligt för den som har någon form av funktionsnedsättning/rörelsehinder.)
Ännu är det inte för sent att svara på enkäten. Sista oktober är också sista svarsdag. När alla
svar är oss tillhanda kommer vi sammanställa resultaten för mer ingående presentation och
börja arbeta utifrån de förutsättningar ni givit oss. Bättre tillgänglighet, förbeställd mat och
resor som inte är centrerade kring Stockholm har vi redan börjat fundera kring.
Vill du vara med och påverka och har inte redan skickat in ditt svar? Gör det nu! Kanske hör
du till exempel till dem som gärna ser att vi tar er med på en liten specialdesignad
utlandstripp?

Kommande aktiviteter:
Pubafton
Torsdag 6 november klockan 17.00 träffar vi gamla och nya arbetskamrater i FRA:s pub.
Buss 323 går från Brommaplan 16.35.
Anmälan görs till Stig Svennander senast 30 oktober. Helst via e-post
stig.svennander@swipnet.se alternativt via SMS till tel.: 073-803 09 53.
OBS! Vid anmälan ska namn och personnummer uppges. Glöm inte ta med legitimation.
40-årsjubileum
Föreningen grundades 1974 och sålunda fyller vi 40 år i år! Vi kommer att uppmärksamma
detta i form av en enklare middag i matsalen torsdagen den 13 november klockan 16.30.
Myndigheten FRA har vänligheten att bjuda oss på middagen, men måltidsdrycker av det
starkare slaget får vi betala själva.
Buss går från Brommaplan klockan 15.55. Samling i matsalen klockan 16.20. Anmälan med
namn och personnummer görs till Anders Hofstedt på telefon 08-471 49 81 eller via e-post till
anders.hofstedt@hotmail.com senast fredagen den 7 november. Glöm inte att ta med
legitimation.
Nobelmuséet
Välkommen till en guidad visning på Nobelmuseet torsdagen den 20 november kl 13.30. Ett
besök där ger Dig kunskap och information om Nobelpriset och Nobelpristagarna från 1901
fram till våra dagar. Vill du veta mera om vad museet kan erbjuda innan du bestämmer dig, gå
in på www.nobelmuseum.se.
Museet ligger i en av Stockholms vackraste 1700-talsbyggnader och adressen dit är
Börshuset, Stortorget 2 i Gamla stan. (T-bana till station Gamla stan, ta buss 43, 2, 55 eller 76
till Slottsbacken eller ta buss 3 eller 53 till hållplats Riddarhustorget).
I museet finns också möjlighet att äta något på Bistron före eller efter besöket och att besöka
butiken. Gruppantalet bör inte överstiga 25 personer. Först till kvarn gäller. Inträdesavgiften
är 70 kronor som betalas av var och en. Anmälan görs senast den 10 november till Carin W.
Rylander på 070-466 81 35 (samtal eller SMS) eller skicka e-post till
carin.rylander@telia.com
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Årets jullunch
Årets jullunch kommer serveras onsdagen den 17 december. Buss 323 går från Brommaplan
klockan 11.30. Samling i Filmsalen före klockan 12.00 där myndighetsledningen 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 för att avnjuta julmaten.
Anmälan görs senast onsdagen den 10 december till Anders Hofstedt på telefon 08-471 49 81
eller via e-post till anders.hofstedt@hotmail.com. Uppge förutom namn och även
personnummer vid anmälan. Och glöm inte legitimationskort.
Svenska akademien
Svenska Akademien är en kulturinstitution grundad 1786 av Gustaf III med uppgift att främja
svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i
litteratur.
Vi har fått möjlighet att besöka Svenska Akademien tisdagen den 3 februari kl. 1700. Vi blir
mottagna och guidade av kansliansvarig för Svenska Akademien tillika verksamhetsansvarig
för Nobelbiblioteket, Odd Zschiedrich. Han kommer att under en timme ge oss en inblick i
vad akademien är idag, dess historia, berätta om litteraturen, hur nobelpristagarna i litteratur
utses och hur ledamöterna väljs in i akademien och om biblioteket. Om Du vill veta mera före
besöket gå in på www.svenskaakademien.se för mera information.
Besöket varar alltså en timme. Det finns inga hissar, bara trappor. Adressen dit är Källargränd
4, Gamla Stan, Stockholm. Först till kvarn gäller även denna gång. Gruppantalet får inte
överstiga 30 personer. Anmälan sker senast den 10 januari till Carin W. Rylander på
070-466 81 35 (samtal eller SMS) eller skicka e-post till carin.rylander@telia.com.
.

Som vanligt finns mer information på hemsidan www.fravet.se där uppdateringar och info om
det allra senaste, reportage från utflykter och lite annat smått och gott publiceras.
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