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Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
 
OBS - ny boxadress från 2012-09-13: 
Box 27019, 102 51 STOCKHOLM 
 
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv 
 

Lvbyn kursgård 
Ytterskär 2, 764 92 VÄDDÖ 
 
Tfn 0176-542 19 
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se 
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo 

Intendent 
Rickard Holmström 
 

Vårt Luftvärn 
PRV utgivningsbevis nr 1678 
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
 
Ansvarig utgivare Per-Olov Lisén, 
mobiltel 0708-606 060 
 

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. 

Innehåll nr 4 år 2017 
 
2. Meddelande om förbundsstämma 2018. 

 
3. Försvarsinfo om anskaffning av nytt Lv, 

torsdag 16/11 kl 17-18 i Stockholm. 
 

4. Studiebesök vid Riksdagens 
försvarsutskott onsdag kväll 6/12. 

 
 

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 huvud-
numren 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 pappers-
exemplar av de elektroniska binumren kan 
beställa sådana från förbundskansliet. 
 
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger 
och för binumren Michael Reberg. 
 
 
 
Bild på sidan 1: ÖB välkomnar kvalificerat 
luftvärn från USA, "Patriot", under FMÖ 
"Aurora" 2017. Foto: Försvarsmakten. 

 

Meddelande om förbundsstämma 2018 
 
Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2018 avhålls preliminärt under mars i Stockholm. 
Motioner och förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 januari. Slutlig kallelse 
kommer i nästa nummer av ”Vårt Luftvärn”. 
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Försvarsinformation om nytt Lv till Sverige 
Torsdag 16 november kl 1700-1800 på FHS i Stockholm. 

 
ÖB välkomnar kvalificerat Franskt luftvärn "SAMP/T" under FMÖ "Aurora" 2017. 

Foto: Försvarsmakten. 
 
Sverige står inför en helt nödvändig nyanskaffning av modernt och kvalificerat luftvärn. 
Där huvudalternativen är systemen "Patriot" från USA respektive "SAMP/T" (Aster 30) 
från Frankrike m fl. 
 
Militärtekniska föreningen1 inbjuder ett begränsat antal av Luftvärnsförbundets medlemmar 
till information om läget i den pågående anskaffningen. Informationen genomförs vid 
Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm torsdag 16 november kl 17-18. Inpassering, endast för 
antagna deltagare, sker genom FHS huvudentré på Drottning Kristinas väg 37 kl 1645. 
 
 
Skriftlig ansökan, gärna med e-post till lv@forsvarsutbildarna.se, senast fredag 10 nov. 
Besked om antagning, eller ej, ges med e-post senast måndag 13 nov. 
 

OBS - FHS är ett skyddsobjekt - medför giltig legitimation. 
 

                                                 
1 Militärtekniska föreningen: http://www.militartekniska.se/ 
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Riksdagen och Försvarsutskottet 
Onsdag 6 december 2017 kl 1715-1930 vid Riksdagshuset i Stockholm 

 

 
Vilken inriktning ska politiken för försvaret och samhällets krisberedskap ha? Hur ska det 
militära och civila försvaret arbeta? Vilken beredskap ska Sverige ha för till exempel 
naturkatastrofer? Det är områden som försvarsutskottet ansvarar för. Det som berör oss 
luftvärnare extra nära är den förestående anskaffningen av nytt luftvärnssystem, vilket är 
en fråga som hanteras av försvarsutskottet. 
 
Allan Widman är ordförande i riksdagens försvarsutskott. Vi träffar honom i riksdagshuset 
och pratar både mer generellt om försvarsutskottet och den försvarspolitiska ledningen, och 
mer specifikt om utvecklingen av luftförsvar och luftvärn. Det finns utrymme för diskussion, 
så ta gärna vara på detta unika tillfälle och förbered frågor. I studiebesöket ingår i mån av tid 
även en kort tur genom riksdagshuset. 
 
Plats: Riksplan 2, vilket är den mindre ingången till höger om den stora entrén till gamla 
riksdagshuset. 
Tid: samling senast kl 1715 för säkerhetskontroll. Senare inpassering är inte möjlig. 
 
 
 
Skriftlig ansökan, gärna med e-post till lv@forsvarsutbildarna.se, senast onsdag 29 nov. 
Besked om antagning, eller ej, ges med e-post senast söndag 3 december. 
 

OBS - Riksdagen är ett skyddsobjekt - medför giltig legitimation. 
 
 
 
Välkommen! 
 
 
Per-Olov Lisén 
Förbundsordförande och arrangör 


