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Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
 
Sehlstedtsgatan 7 / 1310 
115 28 STOCKHOLM 
 
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv 
 

Väddö kursgård 
Ytterskär 2, 764 92 VÄDDÖ 
 
Tfn 0176-542 19 
E-post: info@vaddokursgard.se 
Internet: www.vaddokursgard.se 
 

Vårt Luftvärn 
PRV utgivningsbevis nr 1678 
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
 
Ansvarig utgivare Per-Olov Lisén, 
mobiltel 0790-461 683 
 

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 2019 
 
2. Meddelande om förbundsstämma 2020. 

3. Försvarsinfo om ryska luftstridskrafter. 

4. Medlemshelg i Väddö Kursgård. 

 

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: Giraffe 4A. 
Ny multifunktionsradar från SAAB. 
Kompletterar ”ARTHUR”, för lokalisering 
av artilleri, granatkastare och drönare.1 
Foto: Viktoria Szakacs / Försvarsmakten. 

 

Meddelande om förbundsstämma 2020 
Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2020 avhålls preliminärt under mars i Stockholm. 
Motioner och förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 januari. Slutlig kallelse 
kommer i vinternumret av ”Vårt Luftvärn”. 

                                                 
1 https://saabgroup.com/sv/media/news-press/news/2018-12/saab-far-bestallning-fran-sverige-pa-
radarsystemen-giraffe-4a-och-arthur/ 
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Försvarsinfo om ryska luftstridskrafter 
På K 1 i Stockholm onsdag 23 oktober 2019 kl 18-20 

 

 
 
 
Luftvärnförbundets medlemmar inbjuds i att delta i en särskild föreläsning om de ryska 
luftstridskrafternas utveckling och förmågor. 
 
 
Föreläsningen ges av övlt Anders Nygren som i sin egenskap av tidigvarande lärare inom 
luftoperationer vid Försvarshögskolan har mångårig erfarenhet i ämnet. Utbildningen kommer 
främst inriktas mot Rysslands förmågor i dag och grundar sig i öppna källor och allmänt 
tillgängligt material. 
 
Föreläsningen är endast öppen för svenska medborgare som tillhör Försvarsmakten eller är 
medlemmar i en frivillig försvarsorganisation. Den genomförs vid K 1 på Lidingövägen 28 i 
Stockholm. Inpassering genom kasernvakten i valvet senast kl 1750. 
 
 
 
 
Skriftlig ansökan, gärna med e-post till lv@forsvarsutbildarna.se senast fredag 
18 oktober. Besked om antagning, eller ej, ges med e-post senast måndag 21 oktober. 
 

OBS – K 1 är ett skyddsobjekt – medför giltig legitimation! 
 
 
 
Välkommen med din ansökan! 
 
 
Filip Scheynius 
Arrangör & ledamot i Lv-förbundsstyrelsen 
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Medlemshelg i Väddö Kursgård 
Vid Väddö skjutfält lördag 26 - söndag 27 oktober 2019 

 

 
 
Sista helgen i oktober (26-27/10) stänger Väddö Kursgård (Lv-byn) för säsongen. 
Vi avslutar med gemensam städning, till vilken alla Lv-medlemmar med anhöriga inbjuds 
att delta. 
 
Kursgården bjuder på mat och boende. I utbyte hjälps vi tillsammans åt med att röja sly, måla 
och iordningställa gården för vintern. Självklart kommer bastun och badtunnan vara 
tillgängliga, och på lördagskvällen bjuds på en bättre middag med bartömning där dess 
drycker försäljs till rimliga priser. 
 
• Plats: Väddö kursgård (Lv-byn), se Internet: www.vaddokursgard.se 

• Datum: 2019-10-26--27. 

• Tid: Samling kl 0900 på lördagen och avslutning ca 1300 på söndagen. 

• Anmälan: Senast ons 23 okt, ange vilka måltider som önskas och ev. matallergier, till 
e-adress; info@vaddokursgard.se 

• Kostnad: Kursgården bjuder på mat och boende på för alla deltagare som deltar i arbetet. 
Alkohol och övriga drycker finns att köpa. 

• Resor: genom egen försorg. 

• Övrigt: Det går bra att anlända redan på fredagen, glöm i s f inte att meddela detta särskilt 
i anmälan. 

 
 
Välkommen! 
 
 
Filip Scheynius 
VD för Väddö Kursgård Lv-byn AB & ledamot i Lv-förbundsstyrelsen. 
 


