Nyhetsbrev från FRO Stockholm

Detta är vårt veckobrev

Med detta nyhetsbrev vill vi informera om händelser inom
vårt verksamhetsområde och vi strävar efter att öka vår
kontaktyta mot enskilda, föreningar, organisationer och
myndigheter.
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.
Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO
Stockholm bemannar Hemvärnet med sambandsbefattningar inom Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Inom samhällets krisberedskap erbjuder vi bl a våra
26 kommuner och Länsstyrelsen tillgång till ett länstäckande sambandsnät med egen utrustning på egna frekvenser

WAS 2018

Stockholms Kulturfestival är en årligen återkommande
kulturfest i Stockholm, som genomförs
av Kulturförvaltningen på uppdrag av Stockholms stad.
Festivalen innehåller årligen mer än 600 programpunkter
och hade cirka 750 000 besök 2016.
Dimitri i FRO Stockholm Norra har haft möte med arrangören av WAS 2018, alltså ungdomsfestivalen We Are
Sthlm som går i augusti, om ett deltagande där.
Utställningsplatsen kommer delas med andra frivorg,
men det är inte klart vem, eller om någon alls kommer
också vilja ställa upp. Det är ett intressant arrangemang
ocj vi hoppas att Dimitri får an god anslutning bland övriga FRO-are vad gäller deltagande

16—22 april 2018

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.
Kvinnor och män i alla
åldrar kan bli medlemmar.
Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom
samhällets krisberedskap.
Det moderna civila samhället blir i takt med den
tekniska utvecklingen alltmer sårbart vid extrema
situationer, och det kan
allvarligt störa viktiga lednings- och sambandsfunktioner.
Behovet av reservsystem
blir alltmer påtagligt. FRO
bedriver ett systematiskt
utvecklingsarbete, i form av
utbildning och utbyggnad
av reservsambandsnät.

FRO Stockholm
Box 243
162 13 VÄLLINGBY
Silversmedsplan 36
Infostockholm@fro.se

Tel: 08-664 28 08
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Krisberedskapsveckan 2018
I anslutning till kampanjen 2018 planerar MSB tillsammans med bland andra
Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna att skicka ut ett tryckt informationsmaterial om
kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till samtliga hushåll i landet.
Informationen kommer även att finnas i andra kanaler, bland annat på webben.
Bakgrunden till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar
det arbete som MSB redan gör för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos
befolkningen om bland annat hemberedskap. Med anledning av det försämrade
säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället
ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och
lokal nivå.
Kampanjen växer från år till år
Kommunerna är huvudaktörer i Krisberedskapsveckan, men ambitionen med
kampanjen är att den ska växa från år till år och engagera allt större delar av samhället. Inför Krisberedskapsveckan 2018 hoppas vi få med ännu fler kommuner,
länsstyrelser, frivilligorganisationer, centrala myndigheter, branschorgan och näringsliv för att uppmärksamma vår gemensamma säkerhet och beredskap.
FRO hjälper kommunerna i detta arbete och härvid är våra Kommunansvariga de
som hjälper med planeringen. Har ingen från FRO hört av sig, så kontakta vårt
förbund (stockholm@fro.se); det kan ju vara så att vi inte har någon i alla kommuner.
Krisberedskapsveckan ger oss en fantastisk möjlighet att få draghjälp med rekrytering till uppdrag för försvarsmakten och civila myndigheter samt skapa kontakter
med kommuner, länsstyrelser och andra frivilliga försvarsorganisationer. Självklart
kan vi genomföra våra aktiviteter tillsammans med andra under KBV 2018. I år
blir första året som FRO är med och Krisberedskapsveckan kommer att återkomma
vilket gör det till ett av årets viktigaste rekryteringstillfällen. Självklart ska vi ta
vara på den möjligheten. De personer som kommer att vara nyckelpersoner i arbetet medkommunerna är vårs Kommunansvariga.
Vi kommer att ha ett möte med dem på onsdag. KBV (Krisberedskapsveckasn) genomförs v. 22 (2018-05-28--06-03) Den startades 2017 och då medverkade ca 180
kommuner, länsstyrelser samt Civilförsvarsförbundet. I år kommer betydligt fler
att medverka.
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** VERKSAMHETSPROGRAM **

•

Måndag 16
april

Tisdag 17
april

Onsdag 18
april

Öppet Hus på Grimsta. Vi öppnar vid 10-tiden. På Grimsta
kan du använda våra datorer och radiostationer samt läsa de tidningar vi har. Välkommen.
* Avdelning FRO Norrtälje har Öppet Hus med start klockan 19.00, i lokalen i gamla Soldathemmet på före detta Lv3:s
område .
*Lokaltrafiknät med Bulletinläsning (amatörradio). Den läses kl. 21.30 på repeatern R0 och RU12. Redaktör är Jan,
SM0WHH. Nyheter och bidrag till Bulletinen kan skickas till
info-stockholm@fro.se
—————————————–—————————
* FRO Stockholm Norra Ungdomsverksamhet tisdagar, med
start klockan 18.30, i Försvarsgården, Norrvikenleden 10 i Sollentuna

* NAC .Nordisk Aktivitets Contest Test 1296 MHz
———————————–————-———-——–————* FRO Svartlösa-Öknebo styrelsemöte i lokalen på Toppvägen
Tumba och därför inget öppet hus den kvällen.

* Möte för Kommunansvariga. Berörda har fått kallelse.
———————————————————–——–———–
Torsdag 19
april

* SKEF (Sveriges Kommunikationselektronik Företagare Förening ) årsmöte, dag 1

—————————————–———–————–——–—–—
Fredag 20
april
Lördag 21
april

* SKEF (Sveriges Kommunikationselektronik Företagare Förening ) årsmöte, dag 2
———————————————————————————-———
* Årsmöte i SSA (Sveriges Sändaramatörer) och Loppis.

Eskilstuna
* Kurs i Mastklättring, dag 1
——-————————————————————————-

Söndag 22
april

* Ingen Öppen Verksamhet
* Kurs i Mastklättring, dag 2
———————————————————-———————Underlag till nästa veckas Veckobrev ska vara inskickat sönFör avbokning av Veckobrevet skicka ett mail till adressen
Veckobrev-leave@grimsta.fro.se
Brevet16—22
behöverapril
ingen 2018
ämnesrad eller innehåll
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