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

4. Luftvärnsförbundet firar 90 år lör 10 dec

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

3. Försvarsinfo med C Lv 6 tis 22 nov.

5. Förbundsstämma 2017.
6. Försvarsforum på FHS mån fm 14 nov.

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

Lvbyn kursgård
Ytterskär 2, 764 92 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 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 Georg Ekeström
Tfn bostaden 0176-164 07

Omslaget

Medlemskap
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap
500 kr. Betalas till plusgiro 59888-8.
Avgift för medlemmar i Stockholms
Luftvärnsförenings Skytteklubb och
Roslagens Hemvärnsförening betalas av
respektive förening.

Nytt Lv-robotsystem 98 (IRIS-T SLS)
förevisades i konceptutförande vid
flygvapnets 90-årsfirande på Malmen i
Linköping den 27 och 28 augusti.
Fotograf: Mogens Berger /Försvarsmakten.
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Försvarsinformation med C Lv 6
Tisdagen den 22 november 2016 kl 1830-2030 vid K 1 i Stockholm

Foto: Johan Lundahl / Försvarsmakten. Soldater grupperar ett robotsystem 97.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/luftvarnsregementet-lv-6/

Chefen för Luftvärnsregementet (Lv 6) informerar om nuläget och framtiden för vårt
svenska luftvärn.
Arrangemanget är öppet för samtliga medlemmar i Luftvärnsförbundet. Det genomförs
tisdagen den 22 november 2016 kl 1830-2030 i "Lützensalen" ovanpå det södra stallet vid K 1
i Stockholm.
Inpassering sker senast kl 1820 genom kasernvakten i valvet på Lidingövägen 28.
Medför legitimation. Förplägnad och resor genom egen försorg och bekostnad.
Skriftlig anmälan, gärna via e-post, till Lv-förbundskansliet senast fredag 19 november.
Anmälan via telefon undanbeds.
Välkommen!
Christer Molander
Vice förbundsordförande och arrangör
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Luftvärnsförbundet firar 90 år!
Lördagen den 10 december kl 1530-2300 hos Militärsällskapet i Stockholm

Luftvärnsförbundet har glädjen att inbjuda sina medlemmar till 90-årsjubileum lördagen
den 10 december 2016. Platsen är Militärsällskapet, Valhallavägen 104 i Stockholm.

Program:
•
•
•

1530 Samling med glögg och mingel.
1600 Föredrag om Förbundets historia av hedersledamoten Olle Madebrink.
1700 Julbord med tal1 och sång, kaffe och kamratlig samvaro.

Deltagaravgiften är 150 kr. I denna ingår glögg, julbord med två snapsar och två starköl (eller
alkoholfri dryck) samt kaffe med godis. Ytterligare drycker kan inköpas i baren. Medföljande
hustru/man (motsv.) är välkommen att delta till en kostnad av 750 kr. Avgifterna är desamma
även om mat eller dryck reduceras av den enskilde och inbetalas vid anmälan till pg 59 888-8.
Resor och boende sker genom egen försorg.
Klädsel: Civil kostym, alternativt motsvarande uniform/mässdräkt. Utmärkelser må bäras.
Anmälan görs skriftligt senast 2016-11-30 till Luftvärnsförbundets postbox eller e-adress.
Den är giltig först efter det att betalning har skett och mottagningsbekräftelse erhållits.
Välkommen!

1

Önskemål om att hålla tal framförs vid anmälan.
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Förbundsstämma 2017
Preliminärt lördagen den 18 mars vid Karlbergs slott i Stockholm

Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2017 avhålls preliminärt lördagen den 18 mars vid
Karlbergs slott i Stockholm. Motioner och förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast
den 15 januari. Slutlig kallelse kommer i nästa nummer av ”Vårt Luftvärn”. Men boka redan
nu i almanackan för nedanstående preliminära program.
•
•
•
•
•
•

1130 Inmönstring och lunch.
1300 Gemensam inledning och utdelning av utmärkelser.
1330 Gemensam försvarsinformation.
1530 Eftermiddagskaffe.
1600 Luftvärnsförbundets ordinarie stämma i egen lokal e s o.
1830 Gemensam middag och samkväm i Kadettmässen.

Luftvärnsförbundet bekostar förplägnad under lördagen för föranmälda medlemmar.
Föredragningslista enligt stadgarna § 18. Stämmohandlingar utdelas på plats. De kan också
beställas från förbundskansliet efter stämman. Våra stadgar finns att hämta på Internet hos
Luftvärnsförbundet på: www.forsvarsutbildarna.se/lv
Övriga detaljer och platser m.m. delges senare till anmälda deltagare.
Anmälan görs skriftligt senast 2017-03-03 till Luftvärnsförbundets postbox eller e-adress.
Anmälan via telefon undanbeds. Ange önskemål (eller ej) om lunch, eftermiddagskaffe och
middag samt eventuell logi och frukost.
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