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19 - 25 februari 2018

Detta är vårt veckobrev

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.

Med detta nyhetsbrev vill vi informera om händelser inom
vårt verksamhetsområde och vi strävar efter att öka vår
kontaktyta mot enskilda, föreningar, organisationer och
Kvinnor och män i alla
myndigheter.
åldrar kan bli medlemmar.
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig förVi bemannar sambandssvarsorganisation för sambandsintresserade.
befattningar i FörsvarsKvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO
makten samt inom
Stockholm bemannar Hemvärnet med sambandsbefattning- samhällets krisberedar inom Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Inom skap.
samhällets krisberedskap erbjuder vi bl a våra 26 kommu- Det moderna civila samhället blir i takt med den
tekniska utvecklingen alltner och Länsstyrelsen tillgång till ett länstäckande sammer sårbart vid extrema
bandsnät med egen utrustning på egna frekvenser
situationer, och det kan
FORDONSRADIO.SE

allvarligt störa viktiga lednings- och sambandsfunktioner.
Behovet av reservsystem

Webbsidan
blir alltmer påtagligt. FRO
bedriver ett systematiskt
som i ett tekutvecklingsarbete, i form av
niknostalgiskt utbildning och utbyggnad
perspektiv be- av reservsambandsnät.
skriver landmobila radio- FRO Stockholm
system för tra- Box 243
fikledning av
162 13 VÄLLINGBY
kollektivtrafik
Silversmedsplan 36
i Stockholm.
InfoHistoriken
stockholm@fro.se
spänner över
Tel: 08-664 28 08
mer än 60 år.
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Kurs i klättring i master och torn
Vi har nu möjlighet att få skicka deltagare till en utbildning i arbete/klättring i master
och torn
Genomgången utbildning ger dig ett certifikat av en licensierad instruktör. Den omfattar
onsdag-torsdag 2-3 april och är förlagd till Valskog i närheten av Kungsör
Kursmoment:
• kunskap om master och torn
• lagar och bestämmelser
• materiel och materielhantering
• trygghet och säkerhet
Efter genomgången utbildning erhålles certifikat. Kursledare är en certifierad utbildare.
Detta är ett unikt tillfälle att få gå en kurs som ger säkerhet och kunnande till de av våra
funktionärer som arbetar med antennarbeten hos FRO.
Det är också viktigt för oss i FRO att vi kan erbjuda våra funktionärer denna möjlighet.
Kursen är kostnadsfri för dig som är funktionär i FRO! Kontakter i detta ärende går genom jan.lennstrom@fro.se.

Webbaserat InformationsSystem - WIS.
För spridning av information och lägesbilder mellan ansvariga myndigheter (aktörer)
använder man idag ett Webbaserat InformationsSystem - WIS.
Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning av det inträffade, presenterat ur olika perspektiv. Samlade lägesbilder består av information från flera aktörers lägesbilder och ger aktörsövergripande helhetssyn. Det
syftar till att skapa överblick och en sådan helhetssyn är använd-bar både vid aktörsgemensamt agerande och för den enskilde aktörens agerande.
En strukturerad analys av innehållet i lägesbilden ger ökad förståelse och underlättar
bedömning av samhällsstörningen, dess konsekvenser samt eventuellt behov av inriktning och samordning. Det finns en rad olika funktioner i WIS förutom lägesbilder som
stöd för aktörens Inriktnings och Samordningsfunktion. Driftinformation för Rakel är
en sådan funktion
FRO:s civila förstärkningsresurser kommer att mer eller mindre behöva kunna hantera
WIS och därför ingår numera WIS-utbildning i våra kurser. FRO har en central behörighet som enbart används för våra kurser. Respektive uppdragsgivare (t ex Svenska Kraftnät för Molos) måste tilldela nödvändig behörighet för varje uppdrag.
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** VERKSAMHETSPROGRAM **

Måndag 19
februari

Tisdag 20 februari
Onsdag 21
februari

Torsdag 22
februari

Fredag 23
februari
Lördag 24
februari
Söndag 25
februari

*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 infostockholm@fro.se
—————————————–—————————–——
*Avdelning FRO Stockholm – Norra Öppet Hus Start kl.19.00 i
lokalen på Toppvägen 24 i Tumba
————————————————————-—————* FRO Svartlösa-Öknebo startar nu Öppet Hus tisdagar, med
start klockan 1900, i Försvarsgården, Norrvikenleden 10 i Sollentuna
* Underhållsarbete repeaterutrustning.
———————————————————–——–———–
* Utbildning. D- HLR. D-HLR belyser hur man hanterar en hjärtstartare och hur man på bästa sätt räddar ett liv vid ett hjärtstopp.
Instruktör Anders Eltvik. Grimsta kl 18.00. Anmälan sker
till anmalan@grimsta.fro.se
—————————————–———–————–——–—–—
* Ingen Öppen Verksamhet
—-——————–—————————————————-—
* Ingen Öppen Verksamhet
——–—————————————–——————————
* Ingen Öppen Verksamhet
–—————–—-—————————–———-—————
• Underlag till nästa veckas Veckobrev ska vara inskickat
söndag kl 15.00.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

För avbokning av Veckobrevet skicka ett mail till adressen
Veckobrev-leave@grimsta.fro.se Brevet behöver ingen ämnesrad eller innehåll
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Söndagens Sigtunaränne
Det blev inget Vikingaränne i år. Tanken att inte få åka skridskor på Mälarens isar blev för smärtsam och därför arrangerades Sigunarännet.
Det var perfekta förutsättningar inför söndagens lopp. Snön hade smält och
isen låg blank och fin. Man kunde fortfarande skönja banan som plogades
förra helgen. Prognosmakarna spår minusgrader hela veckan och det var lätt
snöfall på lördagen som man plogade bort för att få en tydlig bana.
FRO svarar även vid denna tävling för Ledning, Samband och Ljud. Och ett
tiotal FROare var på plats..
Vi har samlat ett bildbollage från dagens tävling.
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