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Innehåll nr 4 år 2013
3. Försvarsinfo om Ryssland torsdag 14/11.

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:
Box 27019, 102 51 STOCKHOLM
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

4. Referat från FRA & Förbundsstämma.

Vårt Luftvärn elektroniskt
Luftvärnsförbundet har beslutat att 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.

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

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.

Vårt Luftvärn
PRV utgivningsbevis nr 1678
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Ansvarig utgivare Georg Ekeström
Tfn bostaden 0176-164 07

Medlemskap
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap
500 kr. Betalas till plusgiro 59888-8.

Omslaget
Svensk spaningsradar (UndE 23) övervakar
luftrummet vid OS i London 2012.
[Foto: Försvarsmakten]
Motsvarande genomfördes också nyligen i
Stockholm vid presidentbesöket från USA.
Luftvärn behövs även i djupaste fredstid!

Avgift för medlemmar i Stockholms
Luftvärnsförenings Skytteklubb och
Roslagens Hemvärnsförening betalas av
respektive förening.
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Försvarsinfo #2 om Rysslands militära utveckling
Torsdagen den 14 november kl 1830-2100 i Stockholm

Bildkälla: Försvarsmakten, Arménytt 2013 nr 1

Försvarsinformationen är en fortsättning på vårens uppskattade föredrag då övlt Johan
Huovinen föreläste om det övergripande läget i Ryssland och dess stridskrafter.
Denna fortsättning kommer bland annat att beröra frågor som:
− Hur framskrider den ryska militärreformen?
− Hur ser man från rysk sida på USA:s och NATO:s utveckling av missilförsvar i Europa?
− Vilken huvudsaklig inriktning har höstens ryska övning "Zapad 13", och hur ser man från
rysk sida på Nordens och Baltikums militära betydelse?
Informationen om Ryssland är öppen för Försvarsmaktens personal samt medlemmar i
Hemvärnet och Försvarsutbildarna. Den genomförs kl 1830-2100 i Stockholms norra
innerstad på en adress som delges senare till antagna deltagare. Förplägnad och resor genom
egen försorg.
Välkommen med din ansökan senast fredag 8 november till Lv-förbundskansliet via e-post.
Anmälan via telefon undanbeds. Ange namn, personnummer, e-post och org-tillhörighet.
Antalet platser är begränsat och besked om antagning eller ej ges via e-post senast tisdag 12
november.1 OBS - på förekommen anledning kommer spontanbesökare att avvisas. Endast
de som kan uppvisa ett positivt antagningsbesked kommer att ges tillträde till föreläsningen.
Michael Reberg / förbundssekreterare och arrangör.
1

I nuläget återstår endast två (2) platser. Anmälda utöver dessa kommer att placeras på en väntelista.
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Referat från studiebesök vid FRA

Tisdagen den 8 oktober genomfördes ett studiebesök med 20 medlemmar i Luftvärnsförbundet vid FRA (Försvarets radioanstalt) på Lovön strax utanför Stockholm. Deltagarna
fick en intressant presentation om FRA och dess viktiga verksamhet som bidrar till att skydda
Sverige och svenska intressen. Signalunderrättelseverksamheten vid FRA riktas mot vissa
utländska förhållanden. Det kan till exempel handla om:
- säkerhetsläget och aktörer i områden där det finns svensk trupp,
- spridning av massförstörelsevapen,
- internationell terrorism,
- IT-angrepp mot känsliga informationssystem i Sverige,
- mänskliga rättigheter i auktoritärt styrda länder,
- militär förmåga hos främmande makt.
Studiebesöket avslutades med en rundtur i FRA museum, vilket inte är öppet för allmänheten.
Där visas en mängd utrustning och annat spännande från den svenska signalspaningens
historia. Ända sedan det andra världskrigets avlyssning och knäckandet av koden för den
nazityska trafiken på kabel genom Sverige. Även den s k Catalinaaffären 1952 när ett svenskt
signalspaningsflygplan sköts ned av sovjetiskt stridsflyg över Östersjön finns presenterad. En
märklig händelse var också att en av våra medlemmar som arbetat på FRA under tidigt 70-tal
återfann sitt eget gamla inpasseringskort, men nu som ett av föremålen på museet.
Sammanfattningsvis fick vi en betydligt mer nyanserad och verklighetsförankrad bild av FRA
och dess verksamhet än de ofta mycket oseriösa och förvirrade spekulationer som tidvis
förekommer i den allmänna debatten och massmedia.
Källa för bild och text: www.fra.se

Meddelande om förbundsstämma 2014
Boka redan nu kvällen torsdagen den 20 mars 2014 för Luftvärnsförbundets ordinarie stämma
i Stockholm. Motioner och förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari.
Slutlig kallelse kommer i nästa nummer av ”Vårt Luftvärn”.
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