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Det kom ett brev . . .

Per-Olov Lisén – förbundsordförande
Så här ett valår så vill jag slå fast att ett
starkt luftförsvar är en nödvändighet för
att säkerställa militärt och
säkerhetspolitiskt manöverutrymme och
handlingsfrihet!
För att ha en militär handlingsfrihet värd
namnet krävs ett starkt luftförsvar. Det
handlar dels om att skydda egna operationer
till lands och till sjöss, dels att säkerställa
tilltransport av förstärkning – osagt varifrån
denna förstärkning skulle komma. Om
tilltransport inte är möjlig pga. ett
övermäktigt lufthot så kommer inte
förstärkningen fram, vilket i sin tur bland
annat leder till en begränsad uthållighet.
Detta har belysts i Vårt Luftvärn tidigare,
och jag kan konstatera att det efter
Georgien-kriget skett en omvärdering av
Sveriges behov av luftförsvar. Jag hoppas
att detta kommer att återspeglas i
kommande försvarsbeslut.
Säkerhetspolitisk handlingsfrihet bygger
bland annat på att Sverige har en förmåga
att motstå hot där en främmande makt
genom militära hot vill tvinga Sverige att
agera på ett visst sätt och därigenom sätta
Sveriges suveränitet ur spel. Låt säga
exempelvis att ”främmande makt” kräver
att få basera militära förband på Gotland
för att kunna skydda egen verksamhet…
Förmågan att motstå sådana hot handlar om
att på ett trovärdigt sätt kunna göra sig
mindre känslig för dem. Vi måste kunna
försvara oss om hotet skulle verkställas.
Och därmed förlorar hotet sin udd eller blir
i vart fall förknippat med en obehaglig

Per-Olov Lisén.

kostnad. Kommer hotet från luften så är
motmedlet ett trovärdigt luftförsvar!
Vi kan konstatera att redskapen för att rikta
sådana hot mot Sverige finns i vårt
närområde. Frambaseringen av Iskander till
Kaliningradområdet är ett exempel på hur
man från rysk sida ökar sitt eget
manöverutrymme. Den i såväl tid som rum
ökade ryska flygverksamheten över
Östersjön är ytterligare ett exempel. Också
storövningen Zapad-13 hade tydliga
”invasiva” inslag.
På detta tema har Luftvärnsförbundet
genomfört försvarsupplysning under
hösten. Vi har besökt FRA och fått veta
mer om signalspaning i en globaliserad ITvärld. Vi har också fått en initierad
genomgång av det militära läget i Ryssland.
När jag summerar 2013 så konstaterar jag
att ungdomsverksamheten och kursgården
Lvbyn går bra. Båda dessa har överträffat
förväntningarna med råge. Luftvärns3

förbundet är etablerat på Facebook sedan
i våras, och vi ser att intresset ökar och att
det är en utmärkt kanal för spridning av
information.
Förbundets utvecklingsområden handlar
främst om samverkan. Vi behöver se hur vi
bättre kan stödja främst
Luftvärnsregementet inom utbildning,
rekrytering och försvarsupplysning. Och vi
vill se ett ökat samarbete med andra

förbund inom Försvarsutbildarna för att
ömsesidigt kunna gynna våra medlemmar.
Och så kom det ett brev…
Det var ett brev från en domstol någonstans
utanför New York. Luftvärnsförbundet har
fått ärva 20000 dollar! Jag vill här passa på
att tacka framlidna Noreen A. Grahn för
den generösa gåvan och för det engagemang
som den visar för ett starkt svenskt
luftförsvar.

Nationaldagsfirande i Stockholm
fredagen den 6 juni

Luftvärnsförbundet medverkar med en fanvakt i festtåget från

Kungsträdgården kl 1700
till det tv-sända nationaldagsfirandet på Skansen.

Välkommen – ingen föranmälan behövs!
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Förbundsstämma på FHS i Stockholm
torsdagen den 20 mars kl 18

Härmed kallas samtliga medlemmar till Luftvärnsförbundets ordinarie förbundsstämma
med försvarsinformation på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm.1
Cirka 400 meters promenadavstånd från Östra station/T-bana Tekniska Högskolan.
Resor genom egen försorg och bekostnad.
Efterföljande middag avhålls i Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen 104, 3 tr, i
Stockholm. Cirka 50 meter sydöst om korsningen Valhallavägen – Lidingövägen/Sturegatan.
Information om Militärsällskapet finns på Internet: www.militarsallskapet.se
  	

Program
1745 Inpassering, samling och registrering på FHS.
1800 Förbundsstämma, därefter kort rast.
1845 Försvarsinformation.
1915 Konstituerande styrelsesammanträde.
2000 Gemensam middag på Militärsällskapet.

Föredragningslista enligt stadgarna § 18. Stämmohandlingar utdelas på plats. De kan också
beställas från förbundskansliet efter stämman. Våra stadgar finns att hämta på Internet:		
             www.forsvarsutbildarna.se/lv.
Gör din anmälan till förbundskansliet senast fredagen 14 mars.
Ange om du önskar förplägnad eller ej.
Välkommen!
1

OBS: Inpassering genom huvudentrén på nr 37 (ej kanslientrén vid kanonerna på nr 31).
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Många tävlingar och nya medlemmar

Ulf Moen – ordförande i Stockholms Luftvärnsförenings skytteklubb

Hagelgeväret är en Akdal i kaliber 12 modifierad för dynamiskt skyttes open class.

Stockholms Luftvärnsförenings skytteklubb fokuserar främst på nationellt och IPSC
skytte. Det nationella skyttet är störst under inomhussäsongen med Farstahallen som
främsta bana. Under utomhussäsongen är IPSC-skyttet aktivast och då används
Hacksjöbanan.
Medlemmar från skytteklubbens dynamiska
del har under förra året deltagit i många
tävlingar både i Sverige och utomlands.
Från skytteklubben åkte 15 medlemmar till
Loimaa i Finland för att delta i Nordiska
mästerskapet i IPSC Hagel. Det var en
riktigt rolig tävling och LVF hade flera
skyttar med i landslaget som tog guld.
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Tävlingar
Skytteklubben har fokuserat på IPSC-skytte
med långa vapen dvs. gevär och hagel. Vi
har under 2013 hållit två level2 tävlingar
med skyttar från hela Sverige. På våren var
det en gevärstävling och på hösten hölls en
kombinerad gevärs- och hageltävling. Det är
mycket jobb med att anordna stora tävlingar
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men med varje arrangemang så slipas
organisationen, som är helt beroende av
medlemmarnas engagemang.
Den stora tillströmningen av skyttar till det
dynamiska skyttet har gjort att platserna på
tävlingar snabbt tar slut. För att få anmäla
sig till andra klubbars tävlingar är det
nödvändigt att man håller egna tävlingar.
Inför nästa säsong planerar skytteklubben
att hålla flera tävlingar tillsammans med
andra klubbar på Hacksjöbanan. Under
2013 har klubben gjort stora investeringar i
målmateriel, t.ex. plåtmål för gevärs- och
hagelskytte.
Bästa skjutbanan
Några av skytteklubbens medlemmar har
varit drivande i byggandet av nya skjutbanor
vid Hacksjön. De nya banorna tillåter skytte
i olika riktningar och är utmärkta för
dynamiskt skytte, men kan även användas
för andra skytteformer.
Med de nya banorna är Hacksjöbanan
Stockholms bästa skjutbana där kommunen
bl.a. har investerat i bullervallar och
automatiska grindar.
Klubben växer
De nya tävlingsformerna har lett till en stor
ökning av medlemsansökningarna.
Skytteklubben har förändrat rutinerna för
nya medlemmar för att bättre kunna ta hand
om nya skyttar. Vi kommer numer att ta in
medlemmar på prov två gånger per år.

IPSC-skyttar tas in i april, ansökningar ska
inkomma under mars månad.
Nationella skyttar tas in i september,
ansökningar ska inkomma under augusti
månad.
För att bli antagen som provmedlem skall
ett utdrag från polisen visas upp. Antagning
av provmedlemmar görs av styrelsen på ett
styrelsemöte.
Under den sex månader långa provtiden
skall skytten:
• Delta vid minst fem träningstillfällen
• Hjälpa föreningen på städdag, tävling eller
dylikt
• IPSC-skyttar ska delta på en tävling.
• Nya IPSC-skyttar ska tävla för LVF.
Det är styrelsen som gör en samlad
bedömning om vi vill att provmedlemmen
skall erbjudas medlemskap efter prövotiden.
Mer information finns på
http://www.skytteklubben.se
Skytteåret 2013 avslutades traditionsenligt
med ett klubbmästerskap i IPSC minirifle
(kaliber .22) som trots det kalla vädret
lockade 24 skyttar. Efter tävlingen bjöds det
på grillad korv.

Luftvärnsförbundet på Facebook
Förbundet är etablerat på Facebook. Sidan heter ”Svenskt Luftvärn” och fick redan från start
ett stort intresse. Följ förbundet på Facebook – var uppdaterad om luftvärn!
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ULv våraktiviteter 2014

• 15 januari: kvällslektion i Norrtälje.

• 14–16 mars: helgövning på Väddö.

• 24–26 januari: helgövning på Väddö.

• 9 april: kvällslektion i Norrtälje.

• 5 februari: kvällslektion i Norrtälje.

• 25–27 april: helgövning på Väddö.

• 7–9 februari: helgövning på Väddö.

• 16–18 maj: helgövning på Väddö,
förevisning för anhöriga.

• Vinterlovet 2014: centrala
ungdomskurser för Fk-Lk2 i Ånn.

• 5 & 6 juni: förövning och fanvakt vid
Nationaldagsfirandet i Stockholm.

• 12 mars: kvällslektion i Norrtälje.

Aktiviteter som studiebesök m.m. kan tillkomma. Ytterligare information kommer
som vanligt månadsvis i kursorder och finns också hos ULv på Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Luftförsvarets utveckling i Ryssland
Överstelöjtnant Jan Forsberg, Försvarshögskolan

S-350E "Vityaz" robotfordon med sina 12 robotar.

Tyngdpunkten för den ryska omstruktureringen inför 2020 ligger på kärnvapenförmågan och luftförsvaret. ”Utvecklingen av strategiska kärnvapen och de nyskapade Rymd- och luftförsvarstrupperna har högsta prioritet” enligt den ryska generalstabschefen och tillika förste vice försvarsministern, general Valerij Gerasimov.
De senaste tio åren har Rysslands satsningar
på ett starkt luftförsvar visat prov på den
ena nyheten efter den andra. Det senaste
systemet i raden av nyheter är S-350E
”Vityaz”. Detta luftvärnsrobotsystem är en
efterträdare till de välkända S-300P som var
Rysslands svar på de amerikanska Patriotsystemen. Under flera år har rykten gått om
ett nytt system som ska efterträda S-300P
och även kunna exporteras.
Det större S-400 luftvärnsrobotsystemet har
nu levererats till fem olika förband vilka har
grupperats kring olika skyddsvärda objekt
(Moskva, Kaliningrad). Det sjätte förbandet

sätts för närvarande upp och slututprovningen av det kompletta systemet ska
genomföras under 2014.

Generalstabschefen Valerij Gerasimov, här som
generalöverste.
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Almaz-Anteys huvudkontor i Moskva. Företaget har en svensk generalagent, som i första hand är inriktad på civila
produkter.

Trots att de första förbanden sattes upp
redan 2007 kommer slututprovningen först
nu med anledning av att de långräckviddiga

S-400.
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robotarna levererats nyligen. S-400systemen har inte exporterats och helt
nyligen levererades fyra av Rysslands
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modernaste S-300 luftvärnsrobotförband till
Vitryssland för att komplettera luftförsvaret
där. Man deklarerar öppet att S-400systemen inte kommer ifråga förVitryssland.
Detta med anledning av att säkerhetsskyddet för S-400-systemen inte är tillräckligt i
Vitryssland.
Enligt den ryske försvarsministern Schoigu
ska de nya systemen integreras i det gemensamma luftförsvar som Vitryssland och
Ryssland byggt upp sedan 2009. Därutöver
byggs en ny flygbas ut för att härbärgera ett
förband med Su-27-flygplan med den
senaste modifieringsgraden (Su-27SM3). De
första stridsflygplanen finns redan på plats
sedan nyåret. Detta för att ytterligare stärka
luftförsvaret vid Vitrysslands västgräns.
Almaz-Antey
Koncernen Almaz-Antey är en sammanslagning av olika företag inom luftförsvarsområdet. Redan 2002 samlades runt 60
fabriker, produktionsanläggningar och

Koncernen Almaz-Anteys logotype

forskningscentrum och därmed bildades
koncernen allt enligt ett dekret från
president Putin. Almaz-Antey har för
närvarande drygt 90 000 medarbetare och
huvudkontoret ligger i Moskva. Företaget
omsätter över 30 miljarder SEK. Enligt
Defence News julinummer 2013 har AlmazAntey ökat sin omsättning inom försvarsmaterielområdet så att man har gått fram till
en 14:e-plats av världens 100 topprankade
försvarsmaterielföretag. För att klara av
produktionen av S-350E Vityaz byggs tre
nya fabrikskomplex i St. Petersburg, Kirov
och Niznij Novgorod.

Terrängfordon BAZ med robotenhet i S-350E-systemet. Totalt kan ett batteri S-350E engagera upp till 16 mål
samtidigt.
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Radarfordon i S-350E-systemet. Dess radar 50N6E kan följa upp till 40 olika mål i en 90° sektor.

S-350E ”Vityaz”
Detta nya system S-350E ”Vityaz”, vilket på
ryska betyder riddare, förevisades på
MAKS-mässan i Moskva sommaren 2013.
Systemet är lättrörligt med ett 8-hjuligt BAZ
terrängfordon som bärare till de tyngre delsystemen. Ett luftvärnsrobotkompani består
av en ledningsmodul och ett radarfordon
samt fyra robotfordon. Eldberedskap kan
intas direkt från marschgruppering på under
fem minuter.
Systemutvecklingen startade i mitten av
1990-talet, men accelererade först 2007.
Under utvecklingen har ett nära samarbete
skett med Syd-Korea som tagit fram sitt nya
luftvärnsrobotsystem Cheongung med stöd
av det ryska företaget Almaz-Antey. Enligt
anskaffningsplanen ska de ryska stridskrafterna utrustas med totalt 30 system intill
år 2020.
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S-350E har en arkitektur som gör det
möjligt att integrera i ett gemensamt
nätverk. Systemet ska kunna skydda mot
angrepp av såväl konventionella
stridsflygplan, inkluderat Stealthflygplan,
som kryssningsrobotar, ballistiska robotar
och drönare. Systemet använder sig av
vertikalstartande robotar och har 360
graders täckning, vilket är avsevärt bättre än
motsvarande Patriot-system. Men i likhet
med de bästa Patriot-systemen tillskrivs de
även kapacitet till bekämpning av signalsökande robotar, som AGM-88 Harm och
Kh-31 Krypton.
I S-350E ingår flera olika robotar. Den
största, med beteckning 9M96E2, har man
tagit direkt från S-400-systemet. Roboten
har räckvidd på ca 120 km och ca 30 km
höjdtäckning. Den styrs via en datalänkförbindelse från en 3 D multifunktionsradar

Vårt Luftvärn
korträckviddigt system som heter Morfei
och utvecklas av Almaz-Antey för att
införas 2015. I mångt och mycket påminner
denna om vår nya robot 98 ”IRIS-T SLS”.

Robot 9M96.

på X-bandet, innan robotens egna
målsökarsystem tar över styrningen i
slutfasen. Roboten har dysor som ger den
stora möjligheter att manövrera med
extremt höga G-tal. Den väger totalt 420 kg
och ett radarzonrör svarar för utlösning av
en förfragmenterad stridsdel på 26 kg.

Provskjutning med robot 9M96.

En annan mindre robot, med beteckning
9M100, har en kortare räckvidd på ca 10 km
och en IR-målsökare som ger möjlighet till
s.k. ”Fire and Forget”. Upp till 12 robotar
bärs på varje lavettfordon. Den rikliga
tillgången på robotar minskar risken för
mättnad vid strid mot många luftmål
samtidigt. Denna robot kommer från ett

Framtiden
Tanken är att S-350E-systemet ska utprovas
och levereras under 2014, varefter ersättning
av de äldsta S-300P-systemen kan
påbörjas 2015.
Luftvärnsrobotsystemet S-500 blir klart
2017 och ska levereras till de ryska
stridskrafterna från 2018 enligt Vitali
Neskorodow, chef för konstruktionsavdelningen vid Almaz-Antey. Med S-500
finns det inga problem säger chefskonstruktören vid en intervju. Redan 2015
kommer systemet att vara färdigt.
Luftvärnsrobotsystemet S-500 tillhör den
senaste generationen av integrerade
luftförsvarssystem som kan bekämpa
ballistiska robotar. Även upp till tio luftmål
med överljudsfart kan bekämpas samtidigt
med en räckvidd av upp till 500 km.
Samtidigt pågår en intensiv uppbyggnad av
radarsystem för att ge förvarning och att
skapa kontroll över luftrummet. Senaste
tillskottet är en lågfrekvent s.k. ”Kontejner”
(Container)-radar med mycket lång räckvidd (>3000 km) genom reflektion mot
jonosfären. Radarn invigdes i republiken
Mordvinien ca 500 km sydöst om Moskva.
Den arktiska delen står nu för en intensiv
uppbyggnad efter att ha negligerats under
en rad av år. Rysslands och Vitrysslands
västgräns är redan väl tillgodosedda vad
gäller radarövervakning.
Luftförsvar uppbyggda i nätverk
I och med uppbyggnaden av S-400
integrerades de kort- och medelräckviddiga
systemen 9K330 TOR (SA-15) och PantsirS1 (SA-22) i ett nätverk.
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50N6A multifunktionsradar med roboten 9M96 i förgrunden.

Finessen ligger i att Almaz-Antey är
huvudleverantör till huvuddelen av dessa
system, vilket förenklar integrationen. S-350E
Vityaz följer exemplet och kan också
integreras i samma nätverk och på så sätt ge
en effektivare användning av tillgängliga
resurser. När Ryssland byggt ut sina system
fullt ut har man absolut ett av världens mest
effektiva luftförsvar.

9K330 TOR (SA-15).
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Relästation för datalänkar monterad på fordon.
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Studiebesök vid Livgardet i Kungsängen
under våren 2014

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med många och vitt skilda uppgifter.
Mest synliga är de blåklädda soldaterna i Livbataljonen, som bevakar de kungliga slotten och
utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Till uppgifterna hör också att utbilda och träna militärpoliser, som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom hela Försvarsmakten.
13. Säkerhetsbataljonen arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av
säkerhetshot. 7. Bataljonen är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö. Vid Livgardet finns
också en av Försvarsmaktens största samlingar av eldhandvapen och lätta kulsprutor, såväl
svenska som utländska från olika epoker under 1900-talet och framåt.
Luftvärnsförbundet har fått ett positivt underhandsbesked om studiebesök, en
vardagskväll under våren, för mer information om Livgardet i allmänhet och dess
vapensamling i synnerhet.
Besöket är endast öppet för Luftvärnsförbundets medlemmar som är svenska medborgare.
Medför giltig legitimation! Det inleds utanför kasernvakten på Granhammarsvägen i
Kungsängens kommun. Resor genom egen försorg. Parkering finns utanför vakten och
SL-bussar går från Kungsängens pendeltågsstation t o r hållplats ”Livgardet”.
Se tidtabell hos SL på Internet: www.sl.se
Välkommen med din intresseanmälan senast den sista januari till Lv-förbundskansliet via
e-post. Anmälan via telefon undanbeds. Antalet platser är begränsat till 30 och besked om
antagning (eller ej) samt tidpunkt ges via e-post senast en vecka före besöket.
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Vår kursgård Lvbyn
Georg Ekeström – förbundskassör

Verksamheten i Lvbyn på Väddö började i slutet av 1950-talet. Många av våra
medlemmar som genom åren deltagit i utbildningar eller utbildat andra har en mängd
ljusa och glada minnen från kursgården. För att äga och driva en kursgård krävs det
lite mer än att man tycker att den är en trevlig verksamhet att komplettera förbundets
övriga aktiviteter med. Vad hittar vi om vi genomlyser Lvbyn med transparanta
tankegångar?
Grunder
Kursgården står på mark som ägs av staten
och som Luftvärnsförbundet arrenderar.
Byggnaderna med inredning ägs av
förbundet. De är inte vinterbonade. Vatten
och avlopp kan användas endast under den
varma delen av året. Elkraft, vatten och
avlopp köper Lvbyn från Väddö Skjutfält.
Personal
Kursgårdsintendenten ansvarar för drift och
underhåll av Lvbyn. Vaktmästaren visstidsanställs för en säsong i taget. Övrig personal
kan vara säsongsanställd eller tillfälligt
anställd. Förbundskassören svarar för
betalning av fakturor och är ordförande i
Arbetsgrupp Lvbyn.
Beslut runt kursgårdsverksamheten fattas
ofta av Luftvärnsförbundets styrelses
arbetsutskott eller av Arbetsgrupp Lvbyn.
Ekonomi
Inkomsterna varierar men är omkring 1,7
miljoner kr per år. För helpensioner får
16

kursgården in 1,2 miljoner kr och i kioskrörelsen 150 000 kr. I övriga intäkter får
gården in 350 000 kr.
Utgifterna varierar också men är omkring
1,9 miljoner kr per år. Personalkostnaderna
ligger på 850 000 kr. Livsmedel m.m. köper
gården in för 610 000 kr. Övriga kostnader
är 440 000 kr.
Kursgårdsverksamheten går alltså back med
omkring 200 000 kr per år. Under de fem
åren 2008–2012 var den sammanlagda
förlusten 780 000 kr. Underskottet kan man
se som att Luftvärnsförbundet subventionerar sina kunder och ungdomsverksamheten
med detta belopp. Pengar som kunde
använts till annat.
Kunder
Från början byggdes kursgården upp för att
utbilda och kompletteringsutbilda vid
Luftvärnet krigsplacerat värnpliktigt befäl.
Det var Försvarsmakten genom FBU som
var den helt dominerande kunden.

Vårt Luftvärn
Efterhand som försvarets behov av att
utbilda värnpliktigt befäl minskade, uppstod
behov av att finna nya kunder, i första hand
från det offentliga men också från olika
föreningar. Även företag och civila kursarrangörer började ordna aktiviteter i
kursgården.
Gäster som köper logi för någon enstaka
natt i Lvbyn är inte intressanta som kunder.
Det krävs en annan organisation med fler
anställda och i förlängningen en annan prissättning. Fester under helger med ett 50-tal
deltagare som bor över, är däremot attraktiva
kunder. Veckokurser med ett 30-tal deltagare
är åtråvärda kunder medan endagarskurser
med åtta deltagare är mindre intressanta.
Åren 2010–2012 genomfördes endast en
kurs per år i Lvbyn anordnad av Försvarsutbildarna. Under 2013 har Försvarsutbildarna
genomfört fem kurser; en för informatörer,
en i överlevnad, en för ungdomsledare och
två för kombattanter.
Framtiden
Inom några år kommer Lvbyns intendent
och förbundskassören efter mer än tio års
engagemang för Lvbyn och förbundet att
tacka nej till fortsatt anställning respektive
omval. I dag ser inte Luftvärnsförbundet
någon lösning på hur behovet av kursgårdskompetens ska kunna tillgodoses.
Förbundsstyrelsen ser inte att det för
framtiden finns kompetens och engagemang
i styrelsen och arbetsutskottet för att driva
en kursgård. Kostnaderna för att köpa in
kompetens bedöms vara så stora att det för
att bära dem krävs en väsentligt högre
omsättning. Utbudet från konferensanläggningar och kursgårdar i Mellansverige är
också mycket stort.
Ett tilltalande scenario för ett förbund är att
ha en kursgård som ger ett väsentligt

överskott som kan användas till att täcka en
del av kostnaderna i den ordinarie verksamheten. Det finns två kursgårdar inom
Försvarsutbildarnas gemenskap, som har
öppet året runt och 250 till 300 rum samt en
omsättning i närheten av 20 miljoner. Dessa
är fullödiga konferensanläggningar och inte
små charmiga sommarkursgårdar som Lvbyn.
Omsättningen för Lvbyn med halvårsöppet
och sina 42 rum ligger på ca 2 miljoner kr. En
assymetrisk jämförelse visar att Lvbyn ändå
hävdar sig ganska bra.
Om inte förbundet med rimlig professionalitet i framtiden klarar av att driva kursgården
Lvbyn så blir det dags att fatta beslut och att
vidta åtgärder. Förbundet har tillskrivit Försvarsutbildarna och erbjudit dem att ta över
Lvbyn. Underhandskontakter har naturligtvis
förekommit men något svar har ännu inte
kommit. Förbundet har beslutat att 2015 ta
ställning till om kursgårdens ska drivas vidare
under 2016 och framåt.
Hur mycket det är värt att kunna bedriva
ungdomsverksamheten i Lvbyn och på
Väddö vet vi inte, men antagligen mer än
vad man tror. Inte minst trivseln och
tillgången till lokaler är viktiga för ungdomsutbildningen.
Finns det möjlighet att fortsätta med verksamhet i Lvbyn på samma nivå som under
de senaste 5 till 10 åren? Ja, det tror jag!
Kommer kunderna även i fortsättningen att
boka in sig i Lvbyn? Under lång tid har vi
haft förfrågningar som vi inte kunnat boka
eftersom vi inte haft tillräckliga resurser.
Under 2013 har Lvbyn fräshats upp genom
underhållsåtgärder och viss ombyggnad.
Inte minst har kursgårdsintendentens
insatser haft stor betydelse här. Kursgården
står bättre rustad inför kommande säsong
än inför 2013. Vi hoppas alltså på en ökad
framgång för Lvbyn under detta år.
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Medlemsavgifter
Avgift
Medlemsavgiften är för ständigt medlemskap 500 kr och för ett kalenderår 40 kr.
Medlemsavgiften betalar du in till plusgirokonto 59 888-8 alternativt till bankgirokonto
966-1497, vid början av året, utan att ha fått inbetalningsavi.
Avgiftsbefriade
Är du aktiv medlem i Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning (ULv) så är du befriad från
medlemsavgift. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.
Skytteklubben och Hemvärnsföreningen
Medlemsavgift till Luftvärnsförbundet för medlemmar i Stockholms Luftvärnsförenings
Skytteklubb och Roslagens Hemvärnsförening betalas av respektive förening.
Lv 3 kamratförening
Kamratföreningens medlemmar är individuellt anslutna till Luftvärnsförbundet och skall
betala medlemsavgift direkt till förbundet.
Uteslutning
Medlem som inte betalat medlemsavgift under ett år anses med automatik ha lämnat
förbundet, om medlem inte fyllt 70 år och varit medlem i minst 25 år.

Avgift för Georg Ekeström
Persnr: 441012-5035
Tfn hem: 0176-164 07
Mobil: 0706-335 569
E-post: georg.ekestrom@telia.com

59 888-8
Luftvärnets Befälsutbildningsförbund

Georg Ekeström
Grindvägen 22 B
761 62 Norrtälje
4 0 0 0
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Vårt Luftvärn

Konferenser, utbildningar, middagar, fester och bröllop i Lvbyn
Kursgården Lvbyn

öppen från 13 maj till 15 oktober

Information och priser finns hos
Lvbyn på internet:
www.forsvarsutbildarna.se/vaddo
Ann-Katrin Johansson
bokar och svarar på frågor.
Telefon: 0176-542 19, Fax 0176-545 92
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Postadress: Lvbyn, Ytterskär 2, 760 40 VÄDDÖ

Ät middagen i vår vackra matsal.

Ägare: Luftvärnets Befälsutbildningsförbund

Foton: Bo Pederby

Min personal och jag satsar på
att ta hand om er på allra bästa
sätt för att ni skall trivas. Vi
hjälper till att ordna t ex.

Tipspromenader,
bastu med bad i havet,
grillningar, minigolf och
båtrundturer på
Ålands hav.

Vår nya stora altan mot havet i anslutning till matsalen.

Ann-Katrin Johansson, föreståndare
Mobiltelefon: 0708-990 632

Landgångar och lagad mat för avhämtning till
bufféer, grillaftnar och middagar.

Välj att bo i stuga eller rum.

Njut av naturupplevelser vid det mäktiga Ålands hav

B

FÖRENINGS
BREV

Porto

Betalt

Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Box 27019, 102 51 Stockholm

Vårt Luftvärn elektroniskt
Luftvärnsförbundet har beslutat att utöka utgivningen av ”Vårt Luftvärn” med två binummer per år,
som utsänds elektroniskt under kvartal 2 respektive 4. De omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter.
Binumren har en lägre ambitionsnivå än huvudnumren, som utges i kvartal 1 och 3. Redaktör för
huvudnumren är Björn Kagger och för binumren Michael Reberg.
För att få dig tillsänt de elektroniska numren måste du anmäla din e-postadress till
förbundskansliet via: lv@forsvarsutbildarna.se

Aktiviteter våren 2014
Luftvärnsförbundet

Studiebesök på Livgardet
I Kungsängen
Vardagskväll under våren
Mer info på sidan 15

Förbundsstämma 2014
På FHS i Stockholm
Torsdag 20 mars kl 1745
Mer info på sidan 5

Försvarsinformation
På FHS i Stockholm
Torsdag 20 mars kl 1845
Mer info på sidan 5

Nationaldagsfirande och fanvakt
I Stockholm, Kungsträdgården–Skansen
Fredag 6 juni kl 1700
Mer info på sidan 4

ULv våraktiviteter 2014
På Väddö, i Norrtälje m.fl. platser
15 januari – 6 juni
Mer info på sidan 8

Ja, ditt deltagande behövs!
Kom och trivs på våra aktiviteter.
Hjärtligt välkommen!
Senaste nytt, se vår hemsida
www.forsvarsutbildarna.se/lv

