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Luftvärnets
Befälsutbildningsförbund

Innehåll nr 2 år 2012

Box 278 03, 115 93 STOCKHOLM

3. Förbundsstämma onsdag 21 mars

Lidingövägen 28, vakten K1 anvisar.

4. Besök på Bromma lördag 28 april
5. Besök vid FOI i Kista onsdag 9 maj

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

6. Lv-förbundets dag söndag 27 maj
8. Nationaldagsfirande onsdag 6 juni

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 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.

Vårt Luftvärn
PRV utgivningsbevis nr 1678
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se

Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger
och för binumren Michael Reberg.

Ansvarig utgivare Jan Hammarberg
Tfn bostaden 08-257 646

Omslaget

Medlemskap

Skarpskjutning med robot 70 vintern 2012.
Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap
500 kr. Betalas till plusgiro 5 98 88-8.
Avgift för medlemmar i Stockholms
Luftvärnsförenings Skytteklubb och
Roslagens Hemvärnsförening betalas av
respektive förening.
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Förbundsstämma 2012 på FHS i Stockholm
Onsdagen den 21 mars kl 1800

Härmed kallas samtliga medlemmar till Luftvärnsförbundets ordinarie förbundsstämma med
försvarsinformation på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 371 vid KTH i Stockholm.
Cirka 400 meters promenadavstånd från Östra station/T-bana Tekniska Högskolan. Resor
genom egen försorg.
Efterföljande middag avhålls i Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen 104 i Stockholm,
ca 50 m sydöst om korsningen Valhallavägen – Lidingövägen/Sturegatan. Information om
Militärsällskapet finns på Internet: www.militarsallskapet.se

Program
•

1745 Inpassering, samling och registrering på FHS.

•

1800 Förbundsstämma, därefter kort rast.

•

1845 Försvarsinformation.

•

1915 Konstituerande styrelsesammanträde.

•

2000 Gemensam middag på Militärsällskapet.

Föredragningslista enligt stadgarna § 18. Stämmohandlingar utdelas på plats. De kan också
beställas från förbundskansliet efter stämman. Våra stadgar finns att hämta på Internet.
Anmälan senast fredag 16 mars via e-post till Lv-förbundskansliet.
Ange om du önskar förplägnad eller ej. Anmälan via telefon undanbeds
Välkommen!

1

OBS inpassering genom huvudentrén på nr 37 (ej kanslientrén vid kanonerna på nr 31).
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Studiebesök på Bromma flygplats i Stockholm
Lördagen den 28 april med start kl 1000

Bildkälla: Henrik Sendelbach, http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm-Bromma_flygplats

Bromma flygplats är i dag Sveriges fjärde största och var när den invigdes 1936 först i Europa
med asfalterade banor. I dag utgör Bromma en närbelägen och smidig kommunikationsnod
för Stockholm samtidigt som staden har växt in på knutarna.
Ur ett försvars- och luftvärnsperspektiv kan man inte heller bortse från Brommas betydelse
som möjlig infallsport för en angripare vid en kupp mot Sveriges huvudstad och statsledning.
Luftvärnsförbundet inbjuder till ett besök vid Bromma flygplats med egen guidning och
efterföljande lunch lördagen den 28 april med samlig kl 1000 vid informationsdisken.
Då området är skyddsobjekt krävs föranmälan med namn, personnr och organisationstillhörighet senast måndag 23 april via e-post till Lv-förbundskansliet.
Ange om du önskar förplägnad eller ej. Anmälan via telefon undanbeds
Välkommen!
Jan Hammarberg
Arrangör

4 (8)

Information om USA:s nya missilförsvar i Europa
Hos FOI i Kista onsdag 9 maj med start kl 1730

2

Intresset var stort vid USA:s presidents presentation av sin nya inriktning för missilförsvaret,
the Phased Adapted Approach (PAA). Avsett främst för att kunna bekämpa ballistiska missiler
från länder som Iran.
PAA avses nu realiseras bl a genom framgruppering till Sveriges närområde av kvalificerade
radarstationer och fartyg med Raytheons "Standard Missile-3" (SM-3). Som i konkurrens med
främst de ryska systemen S-400 "Triumph", vilket nu finns i Kaliningrad, och efterföljaren
S-500 nog kan sägas vara/bli världens mest potenta luftvärn!
Vi besöker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) huvudkontor på Gullfossgatan 6 i Kista
utanför Stockholm för att få mer information om detta högintressanta luftvärnsämne samt
något kort om FOI övriga verksamhet. Antalet platser är begränsat. Resor genom egen
försorg.3
Program onsdag 9 maj 2012:
•
•
•

1730 Inpassering och en rejäl smörgås
med dryck hos FOI på Gullfossgatan 6 i
Kista.
1800 Information om PAA och FOI samt
rast och frågestund.
2000 Avslutning.

Då FOI är skyddsobjekt krävs föranmälan
med namn, personnr och organisationstillhörighet senast måndag 7 maj via e-post
till Lv-förbundskansliet
Ange om du önskar förplägnad eller ej.
Anmälan via telefon undanbeds.

Välkommen!
2
3

Källa: FOI rapport om PAA, sök FOI-R--3226--SE under fliken "publikationer" på www.foi.se
T-bana till Kista. Gå igenom gallerian och över bron på andra sidan. Höger efter 50 m och följ skyltar.
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Lv-förbundets dag på Väddö söndag 27 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 via e-post till Lv-förbundskansliet senast onsdag 23 maj. Ange önskemål om
bussresa respektive lunch eller ej (gäller även barn). Anmälan via telefon undanbeds.
Varmt välkomna!

Lvbyn ligger vid Ytterskär i anslutning till Väddö skjutfält. Vägbeskrivning finns nedan, och
än mer detaljerat på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo
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Vägbeskrivning till Lvbyn vid Väddö skjutfält
Från Stockholm via Norrtälje:
Väg E18 ca 75 km till Norrtälje - väg 76 mot "Gävle" ca 17 km till Söderby Karl - rakt fram
på väg 283 mot "Grisslehamn", efter ca 10 km tag höger mot "Simpnäs" - därefter ca 6 km
rakt fram, förbi Gåsvik och över Väddö kanal, till Västernäs - höger mot "Simpnäs" - efter
ca 1 km vid Rangarnö, vänster mot "Skjutfält" - allmän väg slutar efter ca 2 km vid
skjutfältsvakten. 100 m före vakten höger, in på grusväg mot Lvbyn.
SL-buss från Östra station = Tekniska högskolan i Stockholm till Rangarnö tar ca 2h.
Från Uppsala:
Väg 282 ca 70 km mot "Norrtälje" via Almunge - Knutby - Edsbro - Sonö till
Söderby Karl - vänster på väg 283 mot "Grisslehamn", efter ca 10 km tag höger mot
"Simpnäs" - därefter ca 6 km rakt fram, förbi Gåsvik och över Väddö kanal, till Västernäs höger mot "Simpnäs" - efter ca 1 km vid Rangarnö, vänster mot "Skjutfält" - allmän väg
slutar efter ca 2 km vid skjutfältsvakten. 100 m före vakten höger, in på grusväg mot Lvbyn.
UL-buss till Norrtälje och därefter SL-buss till Rangarnö.
Från Gävle:
Väg 76 ca 140 km mot "Norrtälje" via Skutskär - Älvkarleby - Skärplinge - Östhammar Hallstavik - Ununge - Sonö till Söderby Karl - vänster på väg 283 mot "Grisslehamn", efter
ca 10 km tag höger mot "Simpnäs" - därefter ca 6 km rakt fram, förbi Gåsvik och över Väddö
kanal, till Västernäs - höger mot "Simpnäs" - efter ca 1 km vid Rangarnö, vänster mot
"Skjutfält" - allmän väg slutar efter ca 2 km vid skjutfältsvakten. 100 m före vakten höger, in
på grusväg mot Lvbyn.

För dig som använder navigator så är Lvbyns koordinater i:
WGS 84: Lat N 59° 56′ 11.54″, Long E 18° 54′ 47.96″.
RT 90: X 66 50 449, Y 16 73 728.
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Nationaldagsfirande i Norrtälje och Stockholm
onsdagen den 6 juni 2012

Lv 3 Kamratförening och mässföreningen OffenCiven arrangerar onsdagen den 6 juni
kombinerat firande med buffé av nationaldagen och att det är 60 år sedan Lv 3 kom till
Norrtälje. Preliminär start kl 1300 på OffenCiven.

Ytterligare information om programmet, sista anmälningstidpunkt och kostnad kommer
senare på Internet: www.lv3.se
Boka in dagen redan nu!
Luftvärnsförbundet medverkar sedan med en fanvakt i festtåget från Kungsträdgården i
Stockholm kl 1730 till det tv-sända nationaldagsfirandet på Skansen.
Välkommen - ingen föranmälan behövs till nationaldagsfirandet i Stockholm!
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