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Luftvärnets
Befälsutbildningsförbund

Innehåll nr 2 år 2011

Box 278 03, 115 93 STOCKHOLM

3. Förbundsstämma 2011

Lidingövägen 28, vakten K1 anvisar.

4. 85-årsjubileum i Lvbyn
5. Vill du gå högvakt?

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

Kanslichef
Georg Ekeström
Grindvägen 22 B,
761 62 NORRTÄLJE
Tfn bostaden 0176-164 07

Lvbyn kursgård
Ytterskär, 760 40 VÄDDÖ
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

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

6. Nationaldagsfirande
7. Kurs i Lv-skydd av Stockholm
8. Norrtälje Luftvärnsmuseum

Vårt Luftvärn elektroniskt
Luftvärnsförbundet har beslutat att på försök
utöka utgivningen av "Vårt Luftvärn" med
två binummer per år som huvudsakligen
publiceras elektroniskt. Binumren utges
under kvartal två respektive fyra, och
omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter.
De har en lägre ambitionsnivå än huvudnumren som utges i kvartal ett och tre.
Huvudnumren av "Vårt Luftvärn" kommer
även framgent att postas ut till samtliga
medlemmar och prenumeranter under början
av vår- respektive höstterminerna. Den som
även önskar få sig tillsänt ett pappersexemplar av de elektroniska binumren kan
beställa sådana från förbundskansliet.
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger
och för binumren Michael Reberg.

Omslaget
Bandvagnsburen spaningsradar i Litauens
luftvärn och delar av Lv-förbundsstyrelsen.
Foto: Michael Reberg.

Avgift för medlemmar i Stockholms
Luftvärnsförenings Skytteklubb och
Roslagens Hemvärnsförening betalas av
respektive förening.
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Förbundsstämma 2011 hos Militärsällskapet i Stockholm
Torsdagen den 24 mars kl 1800

Foton: Militärsällskapet.
Härmed kallas samtliga medlemmar till Luftvärnsförbundets ordinarie förbundsstämma
med försvarsinformation i Militärsällskapets1 lokaler på Valhallavägen 104 i Stockholm.
Adressen ligger ca 50 m sydöst om korsningen Valhallavägen – Lidingövägen/Sturegatan.
Resor genom egen försorg, närmaste tunnelbanestation är ”Stadion”.

Program
•
•
•
•
•

1745 Inpassering, samling och registrering.
1800 Förbundsstämma, därefter kort rast.
1845 Försvarsinformation.
1915 Konstituerande styrelsesammanträde.
1930 Gemensam middag.

Föredragningslista enligt stadgarna § 18. Stämmohandlingar utdelas på plats, de kan också
beställas från förbundskansliet efter stämman. Våra stadgar finns att hämta på Internet enligt
nedan. Motioner och förslag skall för att få behandlas på stämman vara förbundskansliet
tillhanda senast den 15 januari.
Anmälan till förbundskansliet senast måndag 21 mars. Ange om du önskar förplägnad eller
ej.
Välkommen!

1

Information om Militärsällskapet finns på Internet: http://www.militarsallskapet.se
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85-årsjubileum i Lvbyn lördag 21 maj 2011
Under 2011 är det 85 år sedan Luftvärnsförbundets föregångare Stockholms
luftvärnsförening bildades. Det ska vi fira i vår egen kursgård Lvbyn på Väddö lördagen
den 21 maj med en jubileumsmiddag och underhållning, enligt nedanstående preliminära
program:

Lördag 21 maj
1700 Incheckning för gäster öppnar. Möjlighet till bastu och ombyte.
1900 Jubileumsmiddag, kavaj.
2100 Underhållning och öppen bar.
2400 Baren stänger.

Söndag 22 maj
0800 Frukost, utcheckning.
Under söndagen kl 10-13 genomförs ungdomsavdelningens (ULv) förevisning för anhöriga.
Denna ingår inte i jubileet, men är öppen för dess deltagare.
Den starkt subventionerade avgiften för middagen är 300 kr för medlem. Vari ingår
välkomstdrink, förrätt med lättöl/bordsvatten, varmrätt med vin, dessert med kaffe samt
underhållning. Ytterligare drycker kan inhandlas i baren till humana priser. För den som även
önskar logi i dubbelrum med frukost tillkommer 330 kr/person. Medföljande maka/make
(motsv.) är välkommen att delta för samma priser per person. Antalet deltagare är dock av
utrymmesskäl begränsat till max 60 personer – först till kvarn…
Resor genom egen försorg. Närmaste busshållplats är Rangarnö vid avfarten mot Väddö
skjutfält, ca 2500 m promenad till Lvbyn. Se SL tidtabeller på Internet: www.sl.se
Anmälan sker till förbundskansliet, helst med e-post till lv@forsvarsutbildarna.se, och genom
inbetalning av avgifter enligt ovan till plusgiro 59888-8 senast den 30 april.
Välkommen!
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Vill du gå högvakt?

Försvarsmakten har ett behov av stöd med högvaktstjänsten vid de Kungliga slotten och
har bett frivilligorganisationerna att sätta upp en ”Högvaktspool” för användning från
2011 och framöver. Flygvapenfrivilliga (FVRF) har fått uppgiften att sammanhålla
ansökningarna till dessa högvakter.
Det finns för närvarande inte några bestämda tider för utbildning eller genomförande av
högvakt, utan i första hand vill Försvarsmakten veta hur stort intresset är för att därmed kunna
bedöma tider och utbildningsbehov.
De söker i första hand dig som har genomfört värnplikt eller hemvärnets tremånadersutbildning och har ett giltigt skyddsvaktsförordnande. För framtida bruk är även de som
genomfört grundutbildning för frivilliga intressanta.
Du som är intresserad fyller i anmälningsblanketten och skickar in den till FVRF snarast
möjligt. Mer information samt anmälningsblankett och avtalsdokument finns på Internet:
http://www.forsvarsutbildarna.se/web/hogvakt.aspx
Du kan även kontakta ansvariga på FVRF, Jan Cedergren eller Lars Pettersson:
jan.cedergren@fvrf.se
08-514 392 96 / 0761-357 631
lars.pettersson@fvrf.se
0705-800 059
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Nationaldagsfirande i Norrtälje och Stockholm
måndagen den 6 juni 2011

Lv 3 Kamratförening och OffenCiven arrangerar nationaldagsfirande med buffé i
Norrtälje måndagen den 6 juni 2011 med start kl 1300 på f d Lv 3 mäss ”OffenCiven”.

Anmälan till firandet i Norrtälje sker genom inbetalning av kuvertpris 150 kr till OffenCivens
bankgiro 5435-9369 senast den 27 maj. Mässofficeren kn Christer Norberg svarar på frågor
via telefon 0706-712 024. Se även eventuella uppdateringar på Internet: www.lv3.se
Luftvärnsförbundet medverkar sedan med en fanvakt i festtåget från Kungsträdgården i
Stockholm kl 1730 till det tv-sända nationaldagsfirandet på Skansen.
Luftvärnsförbundet har ansökt om att här få en ny förbundsfana överlämnad av HM
Konungen med anledning av förbundets 85-årsjubileum.
Välkommen - ingen föranmälan behövs till nationaldagsfirandet i Stockholm!
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Uppdelad kurs i Lv-skydd av Stockholm hösten 2011

Flygplan och helikoptrar utgör inte längre det farligaste hotet för luftförsvaret. Lufthotet
utgörs allt mer av obemannade vapensystem med lång räckvidd och hög precision. Kursen
lär dig mer om det moderna lufthotet, samt om luftvärnssystem och taktik för att möta detta
i en storstad som Stockholm.
Kursen genomförs uppdelad som två kvällspass och två dagövningar, med bas vid K 1 på
Lidingövägen 28 i Stockholm. Främst omfattande:
•

Onsdag 24/8 kl 18-21: det moderna lufthotet.

•

Onsdag 31/8 kl 18-21: krav på luftvärnssystem för att möta lufthotet.

•

Lördag 3/9 kl 9-18: rekognoscering för luftvärn ute i Stockholmsterrängen.

•

Söndag 4/9 kl 9-18: redovisning och taktikdiskussioner ute i Stockholmsterrängen.

Kursen riktar sig främst till befäl med luftvärnsutbildning, men är även öppen för andra
intresserade. Antalet deltagare är dock maximerat till 16 personer. Luftvärnsförbundet
bekostar utbildningen med egna medel och svarar även för transporter inom kursen samt för
enklare förplägnad. Resor till och från kursplatsen samt eventuell logi bekostas genom
deltagarnas egen försorg. Dagersättning eller dagpenning utbetalas ej.
Välkommen med din skriftliga ansökan till Lv-förbundskansliet senast fredagen den 19
augusti! Enklast via Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv/akt/
Välkommen!
Michael Reberg och Georg Ekeström
Kurschef och stf
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Norrtälje Luftvärnsmuseum
Som medlem i Luftvärnsförbundet har du fri entré till Norrtälje Luftvärnsmuseum. Museet är
öppet varje helgfri onsdag kl 1200-1500 och ligger på Campus Roslagen. D v s inne på gamla
Lv 3, besöksadressen är August Strindbergs gata 2. Mer information finns på Internet:
http://www.lv3.se/mus/index.html

Gruppvisning på övriga tider kan bokas via föreståndaren, Lars-Åke Lindquist, på telefon:
• till museet helgfria onsdagar kl 12-15: 0706-653 694,
• övrig dagtid i hemmet: 0176-165 42.
Alternativt via e-post till: museet@lv3.se

8 (8)

