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FRO Stockholms
funktionärer 

Förbundsordförande
Nina Wickman

Vice ordförande 
Rikard Johnels

Sekreterare
Henke Jensen

Förbundskassör
Hans Gejdebäck 070-583 38 98
hans.gejdeback@fro.se

Administratör sambandsservice
Jan Nilsson 070-225 57 47
jan.nilsson@fro.se

Sambandsservice
Joakim Guttman 076-290 00 02
joakim.guttman@fro.se

Utbildning
Vakant

Övriga funktionärer
Ordförande: Nina Wickman
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 
http://www.stockholm.fro.se/
grimsta/grimsta_index.html

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 läsning i väntan på våren.

Nu väntar jag på tranorna som är ett säkert
vårtecken. Strålande sol på morgonen
och barmark. Nu snö och noll grader.

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

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

Påminnelse om 
medlemsavgiften för 2017  
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
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Utbildningar under 2017  
Sommarkurser för Signalungdom
Signalungdom erbjuder två sommarkurser för dig som är mellan 15 och 19 år och är 
intresserad av sambandsteknik i Försvarsmakten.

Ledningssystem Ungdom
Under en vecka får du prova på det militära livet och får en inblick i hur ett lednings-
system fungerar. Du kommer lära dig hur man pratar i radio (signalering), grunder 
i hur radiosystem fungerar och hur dessa används i ett större system av televäxlar 
och datorer, allt som ingår i ett ledningssystem. Kursen genomförs på Lednings-
regementet i Enköping.

Operation Samverkan
En upplevelsebaserad sommarkurs för ungdomar. Kursen genomförs delvis i Enkö-
ping och delvis på Gotland med fokus på praktiska övningar. Vi startar i Enköping 
och förbereder oss samt packar våra sambandsfordon. Därefter åker vi gemensamt 
över till Gotland där vi tillbringar några dagar på Fårö. Vi utför uppgifter som sam-
bandsgrupper (radio mm) kan ha till exempel rekognosering, sambandsplanering 
eller att stödja andra enheter och grupper med kvalificerad kommunikation. 

Gemensamt om kurserna
Vi kommer bo på logement och till del i tält samt kommer vara klädda i militär uni-
form M/90. Materielen och fordon är lånad av försvarsmakten. Kurserna är gratis 
och du får resa, mat och boende betalt av FRO. Är du inte medlem i FRO eller någon 
annan frivillig försvarsorganisation kan du enkelt ansöka om medlemskap här.

Ansök här
https://fro.se/ungdomskurser?controller=event

Sista dag för ansökan är 1 maj
Ledningssystem Ungdom – 26 juni-2 juli – Enköping
Operation Samverkan – 17-28 juli – Enköping och Fårö

Hoppas vi ses!
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Vikingarännet 2017  
Årets Vikingaränne  (2017-02-19) gick som rundbana som kördes två varv (40 km) 
med start och mål i Sigtuna. Slingan gick från ungefär Erikssund ner till Munkhol-
men.

Vädrets makter var oss inte bi denna dag. Plusgrader och en del vatten på isen samt 
snålblåst. Bra medvind ner mot vändplatsen vid Munkholmen men kraftig motvind 
upp mot vändplatsen vid Erikssund.

Det var ca 700 st tappra skridskoåkare som startade och trotsade vädret.

FRO Stockholm skötte säkerhetssambandet även denna gång. (för 14: e gången). Vi 
hade ett gemensamt radionät för ”Isgubbarna” och åkarsservicestationerna samt till 
ledningscentralen.

Samt ett nät för kontakt med Svävarna. Vi hade också kontakt med SOS alarm.

Jan Nilsson

	  

	   	   	  

	   	  

Svävaren

ÅskådareStarten

Målgång

Ledningscentralen

Radiooperatör
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Utbildningstillfällen för 
Sambandsverksamheten 2017  
Följande utbildningar är planerade under våren 2017 för att vi skall bli mer familje-
nära och bättre kunna hantera våra olika typer av utrustningar som vi använder i vår 
verksamhet. Som t.ex. ljud, master och elverk.

Ljudutbildning
Genomgång av Mixer, Högtalare, Länkradio och Kablage.
Prova på och som avslutning en liten praktisk övning
  
Lördag den 11 mars 2017 kl.10.00 – 15.00
Plats FRO Svartlösa – Öknebos lokal 
på Toppvägen 24 Tumba

Sista anmälningsdag fredag den 3 mars 2017
Anmälan via e-post till anmalan@grimsta.fro.se

Elverk och Master 
Genomgång av elverkens funktion och kondition samt
även en genomgång av de master vi har.

Övning av mastresning med antenn och Repeater samt 
inkoppling till Elverk.
     
Lördag 22 april 2017 kl.10.00 – 15.00
Plats: Girovägen 1 Veddesta. 

Sista anmälningsdag torsdag den 13 april 2017
Anmälan via e-post till anmalan@grimsta.fro.se
              
                                                                         Jan Nilsson
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Information från avdelningarna  
FRO Svartlösa - Öknebo.
Avdelningen hade årsstämma, onsdag den 1 februari kl.19.00
Plats: vår lokal på Toppvägen 24 (ingång på gaveln) Tumba.

Styrelsen blev vald enligt följande:
Ordförande:  Sven – Göran Backlund
Vice ordförande:  Ulf Westman
Sekreterare:  Anders Törnkvist
Kassör:  Jan Nilsson
Ledamot:  Kalle Slät
Ledamot:  Petri Helmros
Ersättare:  Dag Iremo
 
För övrigt så har öppet hus på helgfria onsdagar kl.19.00 – 21.00  i lokalen på 
Toppvägen 24 Tumba. Möjlighet finns att prova på att köra radio på kortvåg och 
VHF. Vi planera att bli aktiv på de olika testerna som SSA och FRO anordnar på kort-
våg och VHF.

Information kommer på avdelningens hemsida. svartlosa-oknebo.fro.se

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

Jan Nilsson

FRO Stockholm Norra.
På vårt årsmöte 2017-02-07 valdes de flesta i styrelsen om men vi fick en ny sty-
relsemedlem. Vi hälsar Dmitri Zernov välkommen in i styrelsen och han vill särskilt 
jobba med ungdomsverksamhet då hans ålder ligger närmare skolåren än pensio-
nen.

Ordförande     Kjell Sveningsson kvarstår 1 år              
Ledamot         Monica Sveningsson omval 2 år               
Ledamot         Lars Nordgren omval 2 år               
Ledamot         Halina Norberg omval 1 år              
Ledamot         Dmitri Zernov nyval 1 år 
Ersättare        Gunilla Nordgren omval 1 år             

Kjell Svenningsson

Övriga avdelningar inget nytt.


