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Trevlig sommar!
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FRO Stockholms
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Nina Wickman

Vice ordförande 
Rikard Johnels

Sekreterare
Henke Jensen
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Hans Gejdebäck 070-583 38 98
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Administratör sambandsservice
Jan Nilsson 070-225 57 47
jan.nilsson@fro.se

Sambandsservice
Joakim Guttman 076-290 00 02
joakim.guttman@fro.se
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V ordförande:  Rikard Johnels
Sekreterare:  Henke Jensen
Kassör:  Hans Gejdebäck
Ledamot: Farouk Medina
Ledamot:  Anders Wallin
Ledamot: Linus Eriksson
Ersättare:  Dag Iremo
Ersättare:  Tommy Ljungberg
Revisor:  Kjell Sveningsson
 Halina Norberg
Ersättare: Christopher Wetterström
Valberedning: Östen Holm 
 (Sammankallande)
 Jonas Andersson
 Jonas Larsson

 
Ansvarig utgivare 
Nina Wickman

Organisationsnummer
802409-7324

Adress • tel • mail 
Postadress FRO Stockholm
Box 243, 162 13 Vällingby

Hemsida Stockholmsförbundet
www.stockholm.fro.se

Nyhetswebben Grimsta
www.grimsta.fro.se

Telefon FRO Stockholm
08-664 28 08

E-postadress FRO Stockholm
stockholm@fro.se

Skriv i Förbundsbladet
Har du något att berätta? Skriv/maila gärna 
en rad, se adresser här ovan.
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
fritt redigera insänt material.

Hitta hit!
En bra färdbeskrivning till vår lokal 
finns på https://stockholm.fro.se/
f44-grimsta

Besöksadressen är Silversmeds-
plan 36 (kortsidan) i Grimsta.

Måndagar från 10-tiden har 
vi Öppet Hus i våra Grimstalokaler
Utrymmena där är fördelade på ett samlings/föreläsningsrum, 
datastudio, verkstad , kontorsrum och sammanträdesrum. 
Tillkommer så ett förråd och ett radiorum.

En central funktion har vårt kök där vi förutom fika och 
annat gott, kan fördjupa oss i olika tidningar och annat läsvärt.

På bilden kan du också se ”FRO-mackan” som tillhör en av 
favoriterna; i god ordning försedd med leverpastej och saltgurka.

Här kommer lite sommarläsning.
Sommaren har anlänt och för en vecka sedan
kom svalorna. Personligen hoppas jag på en 

regnig sommar då vi har dåligt med grundvatten
och 170 kor som dricker 100 liter/dag.

Nästa nummer blir digitalt och
kommer att distribueras den 1 september.

Redaktören
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Frivilliga Radioorganisationen, 
FRO, rekryterar och utbildar 
signalister till bland annat 

totalförsvaret.

Bland våra uppdragsgivare 
kan nämnas

Försvarsmakten,
Länsstyrelsen i Stockholms 
län, Stockholms läns lands-
ting och flera kommuner i 

Stockholms län.

www.stockholm.fro.se

Vill du tipsa oss om Nyheter?
Som du kanske vet har vi en Nyhetsweb som vi

kallar Grimsta-webben
www.grimsta.fro.se

Där berättar vi dagligen om nyheter inom områdena teknik, 
försvar, Krisberedskap och liknande. 

Vi behöver dock funktionärer som lägger in de 
intressanta nyheterna.

Vill du hjälpa oss med detta
så är vi tacksamma för det. 

Anmäl dig på e-post till stockholm@fro.se

Vad får du för avgiften?

• 4 nr av FRO-Nytt
• 4 nr av Förbundsbladet
• Inbjudningar till många föredrag och kurser inom FRO 
   och andra organisationer
• Deltaga i förbundets och avd. verksamheter
• Möjlighet till att utbilda dig till sambandspersonal 
   inom bl a Hemvärnet
• Deltaga i de samband där vi hjälper till vid tävlingar mm
• Jobba och lära dig om radioteknik med vår materiel

Glöm inte att alla medlemmar är försäkrade vid FRO
verksamheter.

Alltså girera oss din avgift för 2017: 

Enskild medlem 225 kr och familj 300 kr

Ange namn och SL-nr och sänd din avgift till PG 40 38 93 -1

Påminnelse om 
medlemsavgiften för 2017  
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Öppet hus lördagen den 10 juni
Vi inbjuder till en informationsdag mellan kl. 10.00-15.00
i vår lokal på Silversmedsplan 36 Grimsta (Vällingby).

Åker du kommunalt så är det buss 115 som går från Vällingby och stannar utanför 
vår lokal. Tider se www.sl.se

Vi kommer att informera under om våra verksamheter, militära, civila och 
föreningsverksamheten.

Samt visar upp våra lokaler och vilken verksamhet som vi bedriver i dessa.

Vi kommer också att informera om vårt Basradionät och man kommer också 
få möjlighet att testa våra olika radiotyper.

Information om våra sambandsuppdrag, där vi hjälper olika föreningar med mera
med ljud och radiokommunikation.

Vi kommer även att visa FRO:s bildspel över förenings, civila och 
militära verksamheterna

Vi bjuder på kaffe/te/läsk. Vi kommer även att starta upp grillen för att 
kunna grilla en korv/hamburgare med tillbehör.
    VÄLKOMMNA

PS. Kanske kan det finnas lite på fyndhyllan DS.

/ Jan Nilsson
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Mastresning och Elverk.  
Lördagen den 22 april 2017 var vi ute på Veddesta i en solig men kylig och blåsig 
dag för en repetition av hanteringen av våra master och de olika typerna av elverk.
Före resningen av masten så hade vi genomgång av vad man bör tänka på. 
Vindriktningen. 
Hur stort är vindfånget av antennerna man avser att montera i masten. 
Hur mycket last tål masten? 
Hjälm på innan börjar arbeta med masten.

Därefter började utsättningen av linfästena(spetten) med användning av mätbandet.
Vid resning var det viktigt att följa efter med linorna.
Efter mastarbetet så tog vi en kafferast. Smakade bra i blåsten och småkylan.

Nästa pass blev en genomgång och test av våra olika typer av elverk.
Viktigt att man börjar med jorda elverket med jordspettet. Vi provade på med att 
startat elverken och efter lite ”drag” med startsnöret så startade dem. Även 
belastningsproven fungerade som de skulle.

Jan Nilsson

	   	  

Test av IP-telefoni samt 
”heta linjen”
För att fortsätta att knyta kontakter mellan oss FRO:are inom FRO Stockholm 
(och andra), så föreslår jag att de som har möjlighet att via FRO´s IP-telefoni ringer in 
till en konferens med nummer 99901 den tredje måndagen i varje månad, 
kl. 18:30. PIN-kod till konferensen: 1234

Tanken är att vi skall göra detta regelbundet, en gång i månaden. Samtidigt som vi 
”träffas”, så testar vi systemet med lite flera användare online än vad som är vanligt.

Har du ännu inte provat IP-telefoni så hänvisar vi till annan text i förbundsbladet.

Ulf Westman



6

Information från avdelningarna  
FRO Svartlösa - Öknebo.
Vi har öppet hus på helgfria onsdagar kl.19.00 – 21.00  i lokalen på Toppvägen 24 
Tumba. Ingång på gaveln.

Möjlighet finns att prova på att köra radio på kortvåg och VHF.

Vi har varit med på Huddingedagarna lördag den 20 maj 2017 kl.10.00-16.00 
Platsen var Sjödalstorget i Huddinge. Vi var tillsammans med FRG Huddinge. Där vi 
förevisade vår materiel och informerade om FRG verksamheten.

På onsdag den 14 juni 2017 har avdelningen sitt sista styrelsemöte för våren.
Efter styrelsemötet har vi Öppet hus med start ca kl.20.00. 
Ett liten enkelt samkväm där vi bjuder avdelningens medlemmar till en korvgrillning 
som ett avslut på vårsäsongen.
Välkomna.

Övrig information om olika aktiviteter kommer fortlöpande att publiceras på 
avdelningens hemsida. svartlosa-oknebo.fro.se

Avdelning kommer att ta ”sommarlov” från den 14 juni till mitten av augusti.

Vi önskar Er en bra och aktiv sommar så tar vi nya tag i höst
Jan Nilsson

Övriga avdelningar inget nytt.
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Molos 5 medverkar i Enköping.  
Vi, d.v.s. Molosgrupp 5 från Stockholm medverkar med att visa upp oss vid 
regementets dag vid Ledningsregementet i Enköping lördag 10/6.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ledningsregementet/aktiviteter-vid-
ledr/regementets-dag/ 

FRO-ansvariga är grannen FRO Uppland, jan.edenqvist@fro.se, 0730-41 23 31, 
om de kanske kan ge lite mer ”kött på benen”.

Vi medverkar enligt följande:
”MOLOS: Mål: Visa kommunikationsresurser som bemannas av FRO-personal och 
visa att vi i FRO är en viktig del i den Svenska krisberedskapen.”

FRO-hälsningar
/Peter Wolf

Systemledare MOLOS 5 Sthlm
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IP-telefoni, ett (annat) sätt att 
kommunicera!  
Du vet väl om att FRO har ett eget IP-telefonisystem?
Där kan du som FRO:are ringa andra FRO:are, utan någon annan kostnad än för 
internetuppkopplingen. Programvaran är gratis, men en IP-telefon kostar några 
kronor. Läs mera på sidan om IP-telefoni på fro.se (efter inloggning), som nås via 
https://fro.se/samband/251-ip-telefoni 

Vill du vara med, så följer du bara nedanstående steg.

1) Logga in på FRO.se

2) Ansök om konto via länken https://fro.se/ip-telefonikonto-ansokan. 
 Glöm inte att ange ditt nummer enligt sambandsplanen, så får du samma 
 som ditt radioanrop (lättare att komma ihåg). Annars blir det i nummerordning.

3)  Invänta dina kontouppgifter och lite anvisningar. 

4)  Mata in uppgifterna du har fått i ett lämpligt IP-telefoniprogram eller 
 en IP-telefon.

5)  Klart att ringa och ta emot samtal!  

En del medlemmar i andra FRO förbund/avdelningar kör konferenssamtal 
via systemet (heta linjen variant) på vissa tider. Kanske är det något även för oss?

Vill du veta mera så hör av dig till Ulf.Westman (at) fro.se

Ulf Westman


