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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. Vi har även en MOLOS bandvagn
med utbildad besättning i beredskap.
FRO är en frivilligorganisation som skall bibehålla och
utveckla hög kompetens om sambands- och informationssystem. Medlemmarnas och samhällets behov och
intressen styr vår verksamhet.

Kommande Sambandsuppdrag
* 25 manna orient. – 25 manna kortisen 7 – 8/10
Deltagande som funktionär anmäles till
jan.lennstrom@fro.se
Veckan som gått
* Sambandsgruppen har haft sammanträde över Skype
* Vi har haft funktionstest över Zello resp FRN (Free Radio Network)

11-17 september 2017

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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Kommande verksamheter
•

11 september, SL-testen. Amatörradiotävling. Se http://tinyurl.com/
yblwdx6s

•

20 - 23 september FRO Centralstyrelse sammanträde

•

24 september Försvarets Dag Gärdet Se http://
www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/
forsvarsdagen-pa-gardet/

•

26 september Kalla krigets övergivna platser. http://tinyurl.com/yangkw55

•

11 november SL-testen https://fro.se/amatorradio

•

9 - 10 december FRO Centralstyrelse sammanträder

Nu börjar vi höstens Öppet Hus på Grimsta
Höstens Öppet Hus börjar på måndag. Vi öppnar portarna kl 10 och håller vi till
14-tiden.
Dessutom kommer vi att ha öppet en torsdagskväll i månaden med början den
28:e september.
Första gången har vi besök av vår nya ordförande
Lennart Medin som valdes på extra årsmötet härom
veckan.
Lennart är FRO-are sedan mer än 40 år så vår organisation är välbekant för honom. Nu är han alltså tillbaks i verksamheten.
Passa på och fika med honom på måndag så kan du
prata verksamhet; utbildning och annat som du tycker är viktigt.
Har du inte möjlighet att komma till Grimsta på måndag så kan du skriva till
Lennart. Hans e-postadress är lennart.medin@fro.se.
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** VERKSAMHETSPROGRAM **
* Öppet Hus på Grimsta. Nu öppnar vi för hösten. Denna dag
kan du träffa bl.a. vår nya ordförande Lennart Medin. Vi öppnar vid 10-tiden. Välkommen.
Måndag 11
september

Tisdag 12
september
Onsdag 13
september

Torsdag 14
September

* Avdelning FRO Norrtälje har Öppet Hus med start klockan 1900, 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
—————————————–—————————–——
*Avdelning FRO Stockholm – Norra har Öppet Hus tisdagar, med start klockan 1900, i Försvarsgården, Norrvikenleden
10 i Sollentuna.
————————————————————————* FRO Svartlösa-Öknebo Vi har öppet hus varje onsdag med
start kl.19.00 i lokalen på Toppvägen 24 i Tumba
————————————————————————* Prov av FRN- och Zello-systemen via Internet. Alla medlemmar kan delta.
—————————————————————————————

-Fredag 15 sep
* Ingen
Tember

Öppen Verksamhet
————————————————————————-—

Lördag 16
september

* Ingen Öppen Verksamhet

Söndag 17
september

* Vi har tre olika Sambandsuppdrag; Fältritt, Rally och Cykel. Vill du hjälpa till som signalist så kontakta
jan.lennstrom@fro.se

—–——————————————————————————-—

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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