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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 oftast Öppet Hus i våra 
Grimstalokaler
Utrymmena där är fördelade på ett samlings/föreläsningsrum, 
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 höstläsning.
Efter 2,5 månad utan regn börjar naturen återhämta sig 
lite. Börjar snart bli dags för gräsklippning igen. I sjön 
fattas 30 cm vatten och båten står på torra land.

Efter 8 år har jag kastat loss från Stockholms trygga 
famn och tillhör numera FRO Jönköping varför detta blir 
mitt sista Förbundsblad. En ny redaktör sökes därför och 
intresse kan anmälas hos styrelsen.

Nästa nummer kommer ut den 1 december.
.

Redaktören
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Hej alla medlemmar
Mitt namn är Preben Sörensen bor i en villa 
sedan 15 år mellan Fruängen och Älvsjö i ett 
område som heter Herrängen med sambo och 
en dotter emellanåt när hon är hemma.

Jag blev medlem i FRO 1982 då jag fick mitt 
svenska medborgarskap, jag Bodde på den  
tiden i Falkenberg där jag blev utbildat som 
signalist med placering i Hemvärnet på ett 
kompani efter ett till två år så förflyttas jag till 
det som på den tiden kallas för kretsstab och 
där blev jag sambandsgruppchef och efter ut-
bildning på Fårö sambandsbefäl som jag var 
till jag flyttade till Stockholm 1996.

I Stockholm så höll jag på med materialen på 
dåvarande Bagartorp i Solna och jag blev se-
nare vald in i förbundsstyrelsen som ledamot. 
1997 fick jag jobb på ett bussföretag och på 
grund av oregelbundna arbetstider och en  
dotter på väg så fanns inte tiden för FRO just 
då.

Under tiden som bussförare så blev jag fack-
lig engagerade först som skyddsombud sedan 
som facklig företrädare inom bussbranschen 
och senare på mitt gamla yrke som var lant-
bruk, under dess år som jag höll på med fack-
ligt arbete det blev nästan 10 år fick jag en del 
utbildningar betalt av facket en del av dessa 
utbildningar tar jag med mig in i FRO för det 
fortsatta arbete som nyvald ordförande vid 
årsstämman den 2018-03-08.

FRO Stockholm har under ett antal år ligget 
lite gran i dvala vad gäller utbildningar det är 
min förhoppning att få igång utbildningar som 
”Bli radioamatör” ”Lära sig telegrafi” ”FRO 10” 
endags introduktion av nya medlemmar som vi 
håller på Grimsta. En kurs i Karta och kompas 
ska vi försöka med.

Ordföranden har ordet
FRO Stockholm har också ett stort ansvar för 
rekrytering av signalister främst till hemvärnet 
det måste ökas vi ska också rekrytera signa-
lister till den civila sidan som kommunsigna-
lister.
Alla signalister vi kan rekrytera ska också ha 
möjlighet till fortsatt övning efter utbildning. 
Där måste FRO Stockholm vara mera aktiv.

På alla de samband vi har i länet och utan för 
länet finns det många signalister som under 
året gör ett fantaskigt arbete och med nya vär-
deringar och om hur vi bemöter varandra och 
externa personer så tror jag att vi kan komma 
långt.

Grimsta lokalen behöver en rensning av gamla 
materiel och en omorganisation av vart mate-
rialen finns i för förråd all materiel vi inte behö-
ver ska ställs till medlemmarna att ta med sig 
det som inte tas bort går till återvinning. En del 
materiel kan fördelas mellan avdelningarna.

Under FRO Stockholm så finns i dag fyra av-
delningar FRO Svartlösa-Öknebo, FRO Stock-
holm Norra samt FRO Norrtälje och (avdelning 
Södertörn)  avdelningarna har under ett antal 
år ligget i dvala från förbundets sida det måste 
det bli en ändring på. 

Väl mött i höst
Förbundsordförande

Preben Sörensen
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Förbundsordförande: Preben Sörensen
Viceordförande: Jan Lennström

Sekreterare: Nils Kihlström
Kassör: Hans Gejdebäck

Ledamöter: Rikard Johnels, Dmitri Zernov,
Dag Iremo och Peter Wolf

En ledamot vakant.

Ny styrelse sedan 2018-03-08

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

totalförsvaret.

Bland våra uppdragsgivare 
kan nämnas

Försvarsmakten,
Länsstyrelsen i Stockholms 

län 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
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Europride 2018
FRO Stockholm fick även i år vara med vid årets Pri-
deparad som detta år var innehöll många internatio-
nella inslag då Stockholm i år var värd för Europride 
2018.

Vi hade hand om ljudet för paradutropare på tre plat-
ser längs paradvägen; vid starten på Norr Mälar-
strand, vid Tegelbacken samt vid Stureplan! Alla högt 
uppe i skyn, bra med trådlös mikrofon.

Vi började med att bygga upp vid starten enligt anvis-
ning, bara för att få veta att vi fått fel information. Bara 
att samla ihop folket igen, riva rubbet och bygga upp 
det igen halvkilometern bort… Övriga etableringar 
gick smärtfritt och allt flöt på bra under dagen.

Starten gick vid kl. 13 och efter att alla 207 färgglada 
grupper och en hel del kända personer passerat någ-
ra timmar senare, var det att packa ihop materielen 
och konstatera att vi löst ytterligare ett uppdrag åt en 
mycket nöjd kund!

Text & bild Peter Wolf där inget annat anges

Egen el!

Ljudets centralpunkt vid paradstarten

Utropare & FRO-are på Tegelbacken.
Foto: Mattias Baecklund

!

!

!

!

Kändis i vimlet (Ulf Kristersson)

!

Folkfest från ovan
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Nu drar vi i valberedningen igång vårt arbete med 
att få tag på lämpliga kandidater till styrelse och 
andra funktionärer inför nästa årsmöte. Det lär 
som vanligt bli ett digert arbete och vi vill gärna 
ha hjälp med förslag från alla medlemmar i för-
bundet.

Först en kort presentation av oss: Jag heter 
Anders Törnkvist och har amatörradiosignalen 
SM0ORB, jag har varit med i FRO sedan 2004 
och sitter för närvarande som sekreterare i avd. 
Svartlösa-Öknebo. 

Till min hjälp har jag Jan Nilsson SM0UIE som 
under en längre tid verkat inom förbundet såväl 

Info från valberedningen
för förbund 44 - Stockholm

som avd. Svartlösa-Öknebo där han för närva-
rande sitter som kassör. 

Jag har också hjälp av Örjan Lindblom SA0AKN 
som var med i valberedningen förra året och så-
ledes kan hjälpa till med sin erfarenhet.

För att underlätta så har vi lagt upp en egen mail-
lista: valber-sthlm@fro.se , hit kan ni skicka för-
slag och synpunkter. Det som skickas till listan 
går endast till medarbetarna i valberedningen, 
inte till nuvarande styrelse eller andra inom eller 
utanför FRO.

 Anders Törnkvist

Tänker du kanske på Bastu ? Det gör även jag, 
fast kanske på ett lite annat sätt. 

Vi blir alla (som är någorlunda datoriserade) ut-
satta för IT-hot och IT-sårbarheter, vare sig vi vill 
det eller inte. Maskar och så kallad elak kod spri-
der sig som en löpeld över internet och genom 
mail.

Men det finns faktiskt folk som vill dra till sig hot 
som skadlig kod, maskar och trojaner. De job-
bar förmodligen med IT-säkerhet på något sätt. 
Att använda en honungsfälla (Honeypot) gör en 
del av jobbet. Andra sätt är att öka förståelsen 
och kunskapen om vad som händer ”där ute”. 
Jag brukar tillbringa min tid på tunnelbanan till 
och från jobbet, med att lyssna på podcast. En 
av dessa är ”Cyber Security Sauna”, som passar 

Vad tänker du på
när du hör ordet Finländare?

ganska bra in i dagens It-sårbara värld. Kör du 
Itunes så hittar de den via  http://cybersecurity-
sauna.libsyn.com/rss. Mycket nöje!

Honungsfälla: En honungsfälla är ett system som 
är avsett att attackeras av hackare för att upp-
täcka, stoppa eller på annat sätt stävja dessa. 
Man brukar då fylla dessa system med information 
som ser värdefull och hemlig ut, men som i själva 
verket innehåller nonsens. Dessutom brukar den 
inte ha lika hög säkerhet för att locka hackaren att 
välja just den datorn. Om man lyckas få hacka-
ren att stanna och undersöka honeypot-datorn 
har man mer tid att försöka skydda den verkligt 
hemliga informationen. Antivirusföretag brukar 
använda honeypot-datorer för att upptäcka nya 
virus.

Ulf Westman
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Efter åtta år som redaktör för Förbundsbladet 
kastar jag nu loss från Stockholms trygga famn. 
Rent fysiskt har jag bott i Ydre kommun under 
alla dessa år och känner att jag tappat kontakten 
med Stockholm mer och mer.

Har nu ändrat mantalsskrivning och även bytt 
FRO-förbund till FRO Jönköping. Det är med 
andra ord dags att sluta som redaktör.

Jobbet består i att samla ihop material som andra 
skriver samt skriva lite själv. Detta ske var tred-
je månad och tar några timmar i anspråk varje 
gång. En Word-fil med alla bidrag skickas sedan 
till Ingela på vårt tryckeri som är helt fantastiskt 
på grafisk layout. Redaktören behöver alltså inte 
ha någon grafisk kompetens vilket i mitt fall varit 
väldigt tacksamt.

Ny redaktör för
Förbundsbladet sökes

Tryckeriet levererar antingen PDF-filer för elek-
tronisk distribution eller en tryckt tidning efter 
behov.

Intresserade kan höra av sig till FRO Stockholms 
styrelse och ytterligare information kan fås av un-
dertecknad genom Email till lars@olgus.net. Går 
också bra att ringa 0140-43044 direkt till under-
tecknad.

Lars Olgus

1

Årgång 16 |  FRO Stockholm | Nr 1 | 2014

MEDLEMSTIDNING FÖR FRO STOCKHOLM - FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN I STOCKHOLMS LÄN

Frusna bär
www.fotoakuten.se

I detta nummer:

Kallelse Förbundsstämman

Verksamhetsberättelse

Rapport från avdelningarna

1
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MEDLEMSTIDNING FÖR FRO STOCKHOLM - FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN I STOCKHOLMS LÄN

www.fotoakuten.se

Luciafirande
9 december

1

Årgång 18 |  FRO Stockholm | Nr 3 | 2016
MEDLEMSTIDNING FÖR FRO STOCKHOLM - FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN I STOCKHOLMS LÄN

Vi önskar alla våra läsa�en �ön hö�!
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Förutom separata artiklar i förra bladet och detta 
har förbundets sambandsgrupp varit represente-
rat vid ett antal både större och mindre uppdrag 
under våren-sommaren.

Tiomila orientering i Nynäshamn 28-29 april; 
radiosamband på fem kanaler, ett flertal via re-
peater: 
https://www.10mila.se/index.php/sv/10mila2018 

Gärdesloppet Prins Bertil memorial 19 maj: ra-
diosamband inom bilkortegen, MC-ordonnanser 
och utställningsområdet:
https://www.gardesloppet.com/ 

Nationaldagsloppet på cykel 6 juni; radiosam-
band för tävlingen:
https://cykelcup.com/66-nationaldagsloppet/ 

Eken Cup, handbollsturnering på Gubbängsfäl-
tet. Radiosamband på tävlingsområdet; http://
ekencup.se/ 

FRO Stockholm Sambandsservice
Mälaren Runt, långlopp på cykel (325 km), ra-
diosamband inom cykelkonvojen genom Stock-
holm: http://malarenrunt.se/?page_id=23 

Några av våra ljuduppdrag under dryga första 
halvåret:
Stockholm City Cup, en sprintorientering i ett 
antal etapper under våren: http://www.stock-
holmcitycup.se/ 

Stockholms brantaste, ett lopp uppför Ham-
marbybacken, 255 höjdmeter på 3,3 km: https://
www.stockholmsbrantaste.se/ 

Farsta Fun Run, motionslopp: http://www.far-
stafunrun.se/ 

…och några till…
Vi laddar nu för hösten där vi har ett antal upp-
drag ”i röret”. Men det är en senare historia.

Peter Wolf

•  Genomgång och service av vår utrustning 
 som vi använt under året. 
 Mobilstationer, handstationer, ljud, elverk 
 med mera.

•  Användning av våra radiostationer, digitala 
 och analoga.
 Byte av banker och kanalinställning.

• Våra Repeater, digitala och analoga.
 Hur de fungerar. Antal talgrupper/repeater.
 Hur kopplar man ihop flera repeater? 
 Hur många talgrupper får man då?

Planerad information (utbildning) 
under hösten, vintern.

•  Någon form av radioövning där vi får pröva 
 på våra kunskaper på att byta talgrupper, 
 banker och kanaler samträning av 
 signalmetoder.

•  Ljudgenomgång av befintlig och 
 ny utrustning.

Allteftersom planeringen av de olika delmomen-
ten blir klara så kommer de att publiceras på FRO 
Stockholms hemsida.

Jan Nilsson
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FRO Svartlösa – Öknebo.
Vi har nu kommit igång med vår höstverksamhet med bl.a.
Öppet hus på helgfria onsdagar med start kl.19.00 i lokalen på 
Toppvägen 24 Tumba. Välkommen!

Planerade aktiviteter kommer att publiceras på avdelningens 
hemsida svartlosa-oknebo.fro.se  alltefter som de blir planerade. 
Håll utsikt.

Planera redan nu in i din almanacka vår Lucia firande som blir 
onsdag den 12 december 2018 med start kl.19.00.

/ Jan Nilsson

Fro Stockholm Norra.
FRO Stockholm Norra har under våren haft en rad aktiviteter riktade till våra 
ungdomar.  I samarbete med Frivilliga bilkårens ungdomssektion har vi även 
hållit kurs i Karta och kompass och Grunderna i radiosamband.  Vi har även 
ett aktivt samarbete med ungdom i FRO Södermanland.

Höstens aktiviteter startar 28 augusti med ett Öppet Hus och sedan kommer 
vi att föreslå en rad projekt som vi tror kommer att intressera ungdomar. 
Ett tips – antennmasten nedan är en gratis 12m fackverksstolpe för vägbelys-
ning dom rivit ner i ett vägbygge i närheten.  

Bland förslagen finns:
• Installation av antennmasten
• Inredning av sambandsvagnen
• AMPRnet-länk
• En egen repeater och/eller hjälp med Alex repeatrar
• 3,832 MHz inverted vee för samtal med Nyköping
• Snitslad väg till lokalen + bro/plank över diket
• Ordentlig jord och jordning av Ra
• Larm i huset
• Vår egen geocache
• Bygg en egen RX
• SIP-telefoni
• RF-spaning efter ”blinyckeltjuvar” 

Kjell Sveningsson

Övriga avdelningar inget nytt. 

Information från avdelningarna  

!
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Även i år var FRO Stockholm med på 
ryttartävlingarna på Strömsholm 6-10 
juni, som i år firade 100-årsjubileum. 
Vårt uppdrag var som tidigare att stå 
för radiosambandet på tävlingsområ-
det. En ganska mangrann uppgift ef-
tersom momenten var utspridda över 
ett större område. Det restes mast 
och placerades repeaters på centrala 
tävlingsområdet för att kunna täcka in 
säkerhet och sjukvård samt den inter-
na kommunikationen på arenan.

Kompletterande antenn med repeater 
sattes även upp vid ridskolan ca 2 km 
bort, där många moment gick.

Den stora utmaningen för oss var som 
alltid på denna tävling fälttävlans ter-
rängmoment som går över ett stort 
område strax norr om huvudarenan. 
Inte helt ”radiovänligt” med mycket 
dungar av tät, blöt bokskog. I områ-
det finns ett antal terränghinder där 
samtliga funktionärer utrustas med 
radio för inrapportering av olika slag 
samt säkerhetssamband. Just denna 
del av uppdraget tar mycket planering 
och mankraft. Att man i år dessutom 
utökat antalet klasser, vilket gjorde 
det till en heldagstävling, gjorde det 
inte lättare. Ett antal FRO-are rörde 
sig vid banan och agerade support 
och kunde hjälpa till med teknisk sup-
port och batteribyte, Men uppdraget 
löstes utan katastrofer, men det var en 
lååång dag för alla.

Vi hade ett antal radionät igång, både 
analogt och digitalt samt snudd på 
tresiffrigt antal radioapparater utkvit-
terade när det var som mest inten-
sivt.

Strömsholm 2018
Digitala näten förbehölls främst sjuk-
vård och säkerhetsbiten och de var 
mycket nöjda med systemen då de 
gick långt och ffa störningsfritt. Bra 
tester för oss också!

Det var ett par trevliga dagar med bra 
förplägnad, så vi kände oss välkomna 
och väl omhändertagna! 

Text: Peter Wolf.
Bilder: Åsa Karlström (ÅK), 

Joakim Guttman (JG), 
Stefan Forsberg (SF), 

Peter Wolf (PW)

Fyrstack med repeater på
Thottska villan uppe vid ridskolan

/JG!

!

!

!

!

Antenner för repeatrarna 
Observera den i mitten riktad mot 

fälttävlansbanan   /JG

Security center, radionavet! /ÅK

Planering…    /PW

Bella, Harald & Hasse i nån intensiv 

diskussion…   /PW

Sambandsledare på fältet   /SF

Fälttävlansekipage i fulla farten!  

/SF
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Med vår militärgröna sambandsvagn som blickfång presenterade våra ungdomar i festivalen med 
målet att dels med prova på aktiviteter intressera ungdomar för teknik och radio dels gå med i FRO 

för att få lära sig mera. Så här presenterades vi

WAS (We are Stockholm)
– ungdomsdelan av Kulturfestivalen 

14-18 augusti.

!

!

!


