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Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
 
OBS - ny boxadress från 2012-09-13: 
Box 27019, 102 51 STOCKHOLM 
 
Tfn 08-664 71 89 
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv 

Kanslichef 
Georg Ekeström 
Grindvägen 22 B, 
761 62 NORRTÄLJE 
 
Tfn bostaden 0176-164 07 

Lvbyn kursgård 
Ytterskär 2, 764 92 VÄDDÖ 
 
Tfn 0176-542 19, Fax 0176-545 92 
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se 
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo 

Intendent 
Ann-Katrin Johansson 
Mobil 0708-990 632 

Vårt Luftvärn 
PRV utgivningsbevis nr 1678 
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
 
Ansvarig utgivare Georg Ekeström 
Tfn bostaden 0176-164 07 

Medlemskap 
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap 
500 kr. Betalas till plusgiro 59888-8. 
 
Avgift för medlemmar i Stockholms 
Luftvärnsförenings Skytteklubb och 
Roslagens Hemvärnsförening betalas av 
respektive förening. 

Innehåll nr 4 år 2015 
 
3. Studiebesök vid DEMC ons 2/12. 

4. Info om konflikten i Ukraina tor 4/2. 

5. "För din säkerhet" söker informatörer. 

 
 
 

Vårt Luftvärn elektroniskt 
Luftvärnsförbundet har beslutat att utöka 
utgivningen av "Vårt Luftvärn" med två 
binummer per år som huvudsakligen 
publiceras elektroniskt. Binumren utges 
under kvartal två respektive fyra, och 
omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter. 
De har en lägre ambitionsnivå än huvud-
numren som utges i kvartal ett och tre. 
 
Huvudnumren av "Vårt Luftvärn" kommer 
även framgent att postas ut till samtliga 
medlemmar och prenumeranter under början 
av vår- respektive höstterminerna. Den som 
även önskar få sig tillsänt ett pappers-
exemplar av de elektroniska binumren kan 
beställa sådana från förbundskansliet. 
 
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger 
och för binumren Michael Reberg. 
 
 
 

Omslaget 
Guider och intresserade besökare på 
Luftvärnsmuseum i Tyskland vid 
Marinearsenal / Arsenalbetrieb Kiel, 
Klausdorfer Weg 2-24 
 
Fla-Ausstellung@web.de 
 
http://www.panzer-
modell.de/specials/ontour/flaschule/fs.htm 
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Krigssjukhuset i berget 
Studiebesök vid Södersjukhuset i Stockholm onsdag 2/12 kl 1700-1830 

 

 
Södersjukhuset. Foto: Holger Ellgaard. 

 
Södersjukhuset byggdes under andra världskriget, inte långt från den plats där de ryska 
bomberna slog ner och sprängde ett skjul vid Årstaviken. Under Södersjukhuset döljer sig 
ytterligare ett sjukhus – det så kallade katastrofsjukhuset. 
 
”Disaster Emergency Center” (DEMC) invigdes 1994 och ligger i ett 4 700 m2 stort bergrum 
rakt under Södersjukhusets vita funkisfasader. Centret har 160 vårdplatser och är i ett krisläge 
självförsörjande på el och vatten samt radio- och telekommunikation. Bergrummet kan nås via 
båt, tåg, bil och helikopter. DEMC är även med i tv-serien "Svenska hemligheter", se: 
www.svtplay.se/video/4252839/svenska-hemligheter/svenska-hemligheter-sasong-3-avsnitt-4 
 
Luftvärnsförbundet genomför ett studiebesök vid DEMC då vi blir förevisade den 
imponerande anläggningen. Samling i Södersjukhusets huvudentré onsdag 2 december 
kl 1700. Förplägnad och resor genom egen försorg, se t ex www.sl.se 
 
Föranmälan med namn och personnummer senast måndag 30 november med e-post till: 
lv@forsvarsutbildarna.se (Alternativt på papper, anmälan via telefon undanbeds.) 
Antalet deltagare är begränsat, först till kvarn… 
 
 
Välkommen! 
 
 
Per-Olov Lisén 
Förbundsordförande, arrangör. 
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Försvarsinfo om konflikten i Ukraina 
Torsdagen den 4 februari 2016 kl 1830-2030 på FHS i Stockholm 

 

 
Ukraina med omnejd, karta av Sven Teschke, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Ukraine_political_enwiki.png 
 
 
EU:s Militärrådgivare i Kiev, Lv-medlemmen övlt Johan Huovinen, informerar om 
konflikten i Ukraina och dess utveckling. 
 
Arrangemanget genomförs i samarbete med Militärtekniska föreningen (MTF). Det är öppet 
för medlemmar i Lv-förbundet, Försvarsutbildarna och MTF som är svenska medborgare 
samt för Försvarsmaktens och Försvarshögskolans anställda. 
 
Det genomförs kl 1830-2030 i "Sverigesalen" på Försvarshögskolan i Stockholm. Inpassering 
sker genom huvudentrén på Drottning Kristinas väg 37 kl 1815-1825. 
Förplägnad och resor genom egen försorg och bekostnad. 
 
 
Välkommen med din ansökan senast fredag 29 januari till Lv-förbundskansliet via e-post. 
Anmälan via telefon undanbeds. Ange namn, personnummer, e-post och organisations-
tillhörighet. Antalet platser är begränsat och vid platsbrist prioriteras: 1) krigsplacerade, 
2) personal i värnpliktsåldern (under 48 år), 3) övriga medlemmar i Lv-förbundet respektive 
MTF. Besked om antagning eller ej ges via e-post senast tisdag 2 februari. 
 
OBS - på förekommen anledning kommer spontanbesökare att avvisas. Endast de som kan 
uppvisa ett positivt antagningsbesked kommer att ges tillträde till arrangemanget. 
 
 
Michael Reberg 
Övlt / förbundssekreterare och arrangör 
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"För din säkerhet" söker informatörer 
 

 
Foto: MSB. 

 
Vår centralorganisation, Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna), har 
fått ett uppdrag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att bidra till att 
stärka "krisberedskapen" hos befolkningen över hela landet. 
 
Uppdraget löses genom event kallade "För din säkerhet" där det under en kväll eller lör-
/söndag informeras bl a om samhällets resurser och prioriteringar vid en större störning eller 
påfrestning, respektive om vad enskilda kan göra för att ha en god personlig beredskap, ge 
andra första hjälpen och hitta korrekt information. Lyssna gärna själv på podcasten 
"Om krisen kommer" via Internet: 
http://www.dinsakerhet.se/Din-krisberedskap/Podcast-Om-krisen-kommer/ 
 
Eventen "För din säkerhet" riktar sig till medborgare i alla åldrar, dock lämpligen först från 
grundskolans mellanstadium, och utan krav på medlemskap. Deltagarna kan således 
rekryteras fritt såväl inom som utanför Försvarsutbildarna. Enklast kanske genom befintliga 
nätverk som t ex: grannar, arbetskamrater, skolor, fritidshem, idrottsföreningar, scouter etc.  

Informatörskurser 
För att genomföra eventen "För din säkerhet" behövs arrangörer/informatörer över hela 
landet. Dessa ska vara rekommenderade av sitt förbund inom Försvarsutbildarna och ha 
genomgått en särskild kurs för informatörer. Kursen på tre dagar innehåller en genomgång av 
hela konceptet samt grunder om pedagogik och muntlig framställan. Dessutom får deltagarna 
förståelse för varför vi har fått uppdraget och hur det ska genomföras. 
 
Informatörskurser kommer att genomföras på flera platser i landet (enligt senare inbjudan). 
En av de första arrangeras i Umeå av Försvarsutbildarna i Västerbotten fredag 4 - söndag 6 
december. Intresseanmälan för att gå informatörskurs, och sedan vara funktionär vid lokala 
event "För din säkerhet", kan skickas till Lv-kansliet med e-post: lv@forsvarsutbildarna.se 

Sökande med aktuell lärar- eller informatörserfarenhet kommer att prioriteras. 
 
Välkommen med din intresseanmälan! 
 


