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Luftvärnets
Befälsutbildningsförbund

Innehåll nr 3 år 2010

Box 278 03, 115 93 STOCKHOLM

3) Förbundsfunktionärer 2010

Lidingövägen 28, vakten K1 anvisar.

4) Lv-förbundets dag på Väddö
söndag 16 maj

Tfn 08-664 71 89
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv

5) Nationaldagsfirande i Stockholm
söndag 6 juni

Förbundssekreterare
Georg Ekeström
Grindvägen 22 B,
761 62 NORRTÄLJE

6) Studieresa till Linköping lördag 12
− söndag 13 juni 2010

Tfn bostaden 0176-164 07

Lvbyn kursgård

Vårt Luftvärn elektroniskt

Ytterskär, 760 40 VÄDDÖ

Luftvärnsförbundet har beslutat att omlägga
utgivningen av "Vårt Luftvärn" så att två
nummer per år endast publiceras elektroniskt.
De elektroniska numren utges under kvartal
två respektive fyra, och omfattar främst
kallelser till våra aktiviteter. De har en lägre
ambitionsnivå än när vårt förbundsblad
trycks på papper.

Tfn 0176-542 19, Fax 0176-545 92
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo

Intendent
Ann-Katrin Johansson
Mobil 0708-990 632

Vårt Luftvärn
PRV utgivningsbevis nr 1678
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Ansvarig utgivare Jan Hammarberg
Tfn bostaden 08-257 646

"Vårt Luftvärn" som papperstidning kommer
även framgent att postas ut till medlemmar
och prenumeranter under början av vårrespektive höstterminerna.
Redaktör för elektroniska utgåvan:
Michael Reberg

Medlemskap
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap 500
kr. Betalas till plusgiro 5 98 88-8.

Omslaget
Avgift för medlemmar i Stockholms
Luftvärnsförenings Skytteklubb och
Roslagens Hemvärnsförening betalas av
respektive förening.
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Försvarsmakten arrangerar en flyguppvisning
vid Malmslätt utanför Linköping den 13 juni.
Foto: Försvarsmakten.

Förbundsfunktionärer 2010
Efter förbundsstämman på FHS i Stockholm den 25 mars har Luftvärnsförbundet nu följande
funktionärer invalda:

Förbundsstyrelse (FS)
Valda 2010 t o m ordinarie förbundsstämma 2012 som:
Ordförande:
Sekreterare:

Jan Hammarberg (omval)
Georg Ekeström (omval)

Valda 2009 t o m ordinarie förbundsstämma 2011 som:
Vice ordförande:
Kassör:

Michael Reberg (omval)
Per-Olov Lisén (omval)

Valda 2009 t o m ordinarie förbundsstämma 2011 som ledamöter:
Ledamot
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Anders Fransson (omval)
Ann-Katrin Johansson (omval)
Peter Lantz (omval)
Christer Molander (nyval efter Daniel Alsén)

Valda 2010 t o m ordinarie förbundsstämma 2012 som ledamöter:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Leif Appelmyr (omval)
Olle Eriksson (omval)
Börje Lantz (omval)
Lennart Lundberg (omval)

Adjungeras (vid behov):

Ulf Hammarlund (Utbled Försvarsutbildarna)

Revisorer
Valda 2010 t o m ordinarie förbundsstämma 2011 som revisorer:
Ordinarie:
Ordinarie:
Ersättare:

Claes-Göran Joëlsson (omval)
Lars-Gunnar Sederlin (omval)
Per Nordlund (omval)

Valberedning
Valda 2010 t o m ordinarie förbundsstämma 2011 som valberedning:
Ordförande:
Ledamot:
Ledamot:

Olle Eriksson (omval)
Ulf Hammarlund (nyval)
Per Jönsson (omval)

Samtliga förbundsfunktionärer nås via kansliet eller personligen med e-post:
fornamn.efternamn@forsvarsutbildarna.se
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Lv-förbundets dag på Väddö söndag 16 maj

•
•
•

Du får information om Luftvärnsförbundet!
Du får se ungdomsavdelningen (ULv) förevisning!
Kom till öppet hus och familjeaktiviteter i vår kursgård Lvbyn!

Samtliga medlemmar, ULv anhöriga, och andra intresserade inbjuds härmed till Lvförbundets dag på Väddö. Vi bjuder på buss från Rimbo via Norrtälje och Älmsta tur och
retur till Väddö. Förplägnad finns att köpa till reducerat pris i vår kursgård ”Lvbyn”.

Program:
•
•
•
•

0810 SL-buss 676 avgår från Tekniska högskolan i Stockholm, till Norrtälje busstn 0910.
0845 Abonnerad buss från "Fridströms busstrafik AB" avgår från Rimbo busstation.
0915 Fridströms buss hämtar besökare vid Norrtälje busstation.
0940 Fridströms buss hämtar besökare längs väg 283 norrgående vid Älmsta busstation.

•
•
•
•
•
•

1000 Samling i Lvbyn, kaffe mt (20 kr), information.
1030-1200 ULv förevisning.
1200-1300 Gemensam lunch i Lvbyn (60 kr).
1230-1400 Visning av Lvbyn, familjeaktiviteter och skytte.
1400-1415 ULv kursavslutning på stranden i Lvbyn.
1415-1445 Kaffe mt (20 kr).

•

1445 Fridströms buss går åter från Lvbyn mot Älmsta – Norrtälje – Rimbo.

Anmälan till förbundskansliet, helst via e-post, senast onsdag 12 maj. Ange önskemål om
bussresa respektive lunch eller ej (gäller även barn).
Varmt välkomna!

Lvbyn ligger vid Ytterskär i anslutning till Väddö skjutfält. Information om Lvbyn och
vägbeskrivning finns på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo

4 (6)

Nationaldagsfirande i Stockholm söndag 6 juni
Lv-förbundet medverkar under firandet av Nationaldagen i Stockholm med en fanvakt.
Ett festtåg med musikkårer och fanvakter marscherar från Kungsträdgården kl 1730 till
Skansen för en ceremoni i närvaro av kungahuset, stats- och försvarsledningarna m fl.
Fanvakten avdelas även i år traditionellt ur vår ungdomsavdelning (ULv) enligt särskild order.
Samtliga medlemmar uppmanas att delta som åskådare längs marschvägen respektive vid
ceremonin på Skansen som även direktsänds i tv kl 19-20. Resor genom egen försorg.
Välkommen - ingen föranmälan behövs!

Lv-förbundet (ULv) fanvakt 6 juni 2009
Vaktchef: Johan Valström. 1.Fanförare: Martin Lilja Östman.
2.Fanförare: Sebastian Söderström. Skyltförare: Joel Hedlöf.
Vaktmän: Loke Thom Lonegran, Simon Williamsson, Oscar Elfving.
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Studieresa till Linköping lördag 12 − söndag 13 juni 2010

Lv-förbundet arrangerar en studieresa från Norrtälje via Stockholm till Flygvapenmuseet1
och Försvarsmaktens flyguppvisning2 vid Malmslätt utanför Linköping lördag 12 − söndag
13 juni enligt nedanstående preliminära program.
Lv-förbundet bekostar samåkning i privata bilar med 18,5 kr/mil, entréavgifter samt logi i
flerbäddsrum på vandrarhem (sängkläder ingår, men inte handdukar). Den som önskar annat
boende får själv ordna och bekosta detta. All förplägnad medförs eller inköps av deltagarna
själva. Kök med husgeråd finns på vandrarhemmet. Resan genomförs med maximalt 24 och
minst 8 deltagare. Besked om genomförande och antagning eller ej, slutligt program och
övriga anvisningar ges till anmälda deltagare med e-post senast måndag 7 juni.

Preliminärt program
Lördag 12 juni
0930 Avfärd från Norrtälje (körtid ca 3,5 h).
1030 Avfärd från Stockholm (körtid ca 2,5 h).
Lunch genom egen försorg vid lämplig rastplats/restaurang längs vägen.
1400 Samling vid Flygvapenmuseet på Carl Cederströms gata 2 i Malmslätt.
Museet återinvigs med ceremonier och öppnar för besök.
1700 Transport till vandrarhem3 i Linköping, kvällen fri, middag enskilt. ULv eget program.

Söndag 13 juni
E.s.o
E.s.o
E.s.o
E.s.o

Frukost genom egen försorg, städning och utcheckning från vandrarhemmet.
Kulturbesök i Linköping eller vid Göta kanal (om intresse finns och tiden medger).
Flyguppvisning (start- och sluttider är i nuläget okända). Lunch genom egen försorg.
Återresa med måltidsstopp längs vägen. Åter Stockholm resp Norrtälje under kvällen.

Välkommen med din skriftliga anmälan, helst via e-post, till Lv-förbundskansliet senast
fredag 28 maj. Ange om du önskar skjuts eller kan medföra passagerare i egen bil mot
ekonomisk ersättning enligt ovan. ”Först till kvarn…”

1

http://www.sfhm.se/FlygDefaultPage____26.aspx?epslanguage=EN
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Ovningar/Forsvarsmaktens-huvudflygdag
3
TeoTess privata vandrarhem på Fogdegatan 33 i Linköping: http://www.teotess.se/
2
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