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Lv-förbundet 
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
115 28 Stockholm 

Pg 59888-8 E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Internet:  
www.forsvarsutbildarna.se/lv 

 

Lv-dag i Stockholm lördag 3 oktober 2020 

 
Under lördag den 3 oktober klockan 0945-1730 har du som medlem i Luftvärnsförbundet 
möjlighet att ta del av ett antal kvalificerade föreläsningar inom luftvärnsområdet. 
Platsen är K 1 på Lidingövägen 28 i Stockholm och dagen avslutas med en kamratmiddag. 

• Hur ser det nya territorialförsvaret ut och stödet till frivorg – Militärregion Mitt 
• Sveriges luftvärns systemutvecklingsplan – LvSS 
• Telekrig vid strid mot luftmål – föreläsare preliminärt från SAAB 
• Införandet av Lv-system 103 ”Patriot” – Lvreg och FMV 
• Framtidens sensorer för strid mot luftmål 

Fler intressanta ämnen kan tillkomma då arbete med att ta fram ett komplett program pågår 
under sommaren. Kompletterande information publiceras hos Lv-förbundet på Internet senast 
den 31 augusti samt delges i kommande nummer av Vårt Luftvärn. 

Lv-förbundet bekostar fika med smörgås vid ankomst, lunch och fika em. 

På kvällen inbjuds till gemensam middag med samkväm på K 1 officersmäss. Middagen 
bekostas enskilt till ett subventionerat portionspris á 300 kr inklusive alkoholfri dryck, vilket 
inbetalas i förväg till pg 59 888-8. Baren på mässen är öppen för egna inköp. Avgiften ska vara 
inbetald senast 25 september och återbetalas ej vid ev. återbud. 

Närstående anhörig som är- eller blir medlem i Luftvärnsförbundet (årsavgift 40 kr) är 
välkommen att delta i hela eller delar av arrangemanget. Resor och eventuell logi genom den 
enskildes egen försorg och bekostnad. Antalet platser är begränsat. Vid platsbrist prioriteras 
Lv-förbundsfunktionärer och befäl i värnpliktsåldern med Lv-utbildning. 

Skicka gärna intresseanmälan före 10 augusti med e-post till lv@forsvarsutbildarna.se, via 
telefon undanbeds. Ange önskemål (eller ej) om förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe 
och middag. Respektive eventuella matallergier (motsv.) samt medföljandes för- & efternamn 
samt personnr (för inpassering och medlemsregistrering). 
 
Besked om antagning (eller ej) ges med e-post senast onsdag 23 september. 

Välkommen med din/er intresseanmälan! 

Stefan Bratt & Johan Jönsson 
Arrangörer & ledamöter i Lv-förbundets styrelse 


