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KURSORDER DECEMBER 2017 

Terminsavslutning i Norrtälje lördag 9 december kl 1000-1400 

Omfattning (4 h): 
• Försvarsinformation av mj Johan Jönsson (ledamot i Lv-förbundsstyrelsen & f d ULv). 
• Lunch och byte av julklappar värda ca 50 kr anonymt via "tomten" (frivilligt). 
• Studiebesök vid luftvärnsmuseet på f d Lv 3. Se Internet: www.lv3.se/mus 

Utrustning och förplägnad och transport: 
Civil klädsel, namnbricka och anteckningsmateriel. Julklapp värd ca 50 kr för byte (frivilligt). 
ULv bjuder på en enkel lunch i form av smörgås med dryck. 
Samling i f d Lv 3 biograf på Astrid Lindgrens gata 2A i Norrtälje (se skiss nedan) kl 1000. 
Avslutning sker inne på f d Lv 3 område senast kl 1400. 

Resor genom egen försorg. T ex med SL (http://sl.se) till hållplats "Gustavslund" och sedan 
promenad ca 10 min längs Stegelbäcksgatan, förbi FOS-husets uppfart, in genom f d Lv 3 vakt 
och efter fotbollsplanen vänster in på Astrid Lindgrens gata till nr 2 = första huset på höger sida. 
 

 
 

Registrerad närvaro hösten 2017 

En förteckning över registrerade utbildningstimmar hittills under hösten bifogas. OBS att endast 
de äldre får timmar för rekryteringsförevisningen lördag 19 augusti. Kontrollera att dina 
uppgifter stämmer – om inte, kontakta kursledningen. I första hand via e-post: 
ulv@forsvarsutbildarna.se 
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Kvällsbesök vid Riksdagen och Försvarsutskottet ons 6 dec kl 1715-1930 

 

Omfattning (3 h), transport och ansökan: 
Studiebesök vid Riksdagen i Stockholm för information om dess försvarsutskott. 

− Plats: Riksplan 2, vilket är den mindre ingången till höger om den stora entrén till gamla 
riksdagshuset. OBS - Riksdagen är ett skyddsobjekt - medför giltig legitimation! 

− Tid: samling senast kl 1715 för säkerhetskontroll. Senare inpassering är inte möjlig. 

Aktiviteten är öppen för ULv, men är främst avsedd för vuxna medlemmar i Lv-förbundet. 
Bär civila kläder, medför legitimation och anteckningsmateriel. Resor genom egen försorg. 
T ex med SL till T-centralen, uppgång Sergels torg och följ Drottninggatan söderut ca 500 m. 

Skriftlig ansökan till Lv-kansliet med e-post lv@forsvarsutbildarna.se senast ons 29 nov. 
Besked om antagning, eller ej, ges med e-post senast söndag 3 december. 

Preliminär verksamhetsöversikt för ULv våren 2018 

• 16 januari tisdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 19-21 januari: helgövning vid Livgardet i Kungsängen. 

• 6 februari tisdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 16-18 februari: helgövning på Väddö. 

• Vinterlovet: centrala ungdomskurser i Ånn, för de äldre med minst en ”romb”.1 

• 13 mars tisdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 16-18 mars: helgövning på Väddö. 

• 17 april tisdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 27-29 april: helgövning på Väddö. 

• 18-20 maj: helgövning på Väddö, förevisning för anhöriga. 

• 5 & 6 juni: förövning och fanvakt vid Nationaldagsfirandet i Stockholm. 
 
Ytterligare aktiviteter, som t ex studiebesök m.m. kan tillkomma utöver ovanstående. Mer 
information kommer som vanligt månadsvis i kursorder och hos ULv på Internet. 

                                                      
1 OBS – ansökan till vinterkurs måste in senast måndag 11 december till Lv-kansliet! 


