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

Intendent
Rickard Holmström

Vårt Luftvärn
PRV utgivningsbevis nr 1678
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Ansvarig utgivare Per-Olov Lisén,
mobiltel 0708-606 060

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 huvudnumren 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 pappersexemplar av de elektroniska binumren kan
beställa sådana från förbundskansliet.
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger
och för binumren Michael Reberg.

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.

Bild på sidan 1: FMÖ 17 nalkas.
Foto: Försvarsmakten, ”Försvarets forum” nr
1/2017.
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Förbundsfunktionärer 2017

Efter ordinarie förbundsstämman 2017, vid Karlbergs slott lördag 11 mars, är nu följande
funktionärer valda.
Förbundsstyrelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbundsordförande: Per-Olov Lisén
Vice förbundsordförande: Christer Molander
Förbundssekreterare: Michael Reberg
Förbundskassör: Anders Fransson
Ledamot: Stefan Bratt
Ledamot: Johan Huovinen
Ledamot: Johan Jönsson
Ledamot. Björn Kagger
Ledamot: Börje Lantz
Ledamot: Lennart Lundberg
Ledamot: Ulf Moen
Ledamot: Filip Scheynius

Revisorer
•
•
•

Ordinarie: Margareta Eriksson
Ordinarie: John Fürstenbach
Ersättare: Olle Madebrink

Valberedning
•
•
•

Ordförande: Lennart Lundberg
Ledamot: Per Jönsson
Ledamot: Alexander Westman

Samtliga funktionärer enligt ovan nås via förbundskansliet eller personligen med e-post enligt
principen: fornamn.efternamn@forsvarsutbildarna.se
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Nationaldagsfirande i Norrtälje och Stockholm
Tisdagen den 6 juni 2017

Lv 3 Kamratförening och OffenCiven arrangerar nationaldagsfirande med buffé i
Norrtälje tisdagen den 6 juni 2017 med start kl 1300 på f d Lv 3 mäss ”OffenCiven”.

Anmälan till firandet i Norrtälje sker genom inbetalning av kuvertpris 200 kr till OffenCivens
bankgiro 5435-9369 senast den 23 maj. Mässofficeren kn Christer Norberg svarar på frågor
via telefon 0706-712 024. Se även eventuella uppdateringar på Internet: www.lv3.se

Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning ULv medverkar med en fanvakt i festtåget
från Kungsträdgården i Stockholm kl 1700 till nationaldagsfirandet på Skansen.

Välkommen - ingen föranmälan behövs till nationaldagsfirandet i Stockholm!
Mer information finns på Internet: www.nationaldagen.se
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Regementets dag på Lv 6 i Halmstad
Lördagen den 26 augusti 2017

Eldenhet robot 70. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.

Regementets dag med förevisningar m.m. för allmänheten genomförs på Lv 6 i Halmstad
lördagen den 26 augusti kl 10-16. Inbjudan kommer att presenteras på Internet:
www.forsvarsmakten.se/lv6
Samtliga medlemmar uppmanas att besöka evenemanget!
Deltagande, förplägnad, resor och eventuell logi sker dock helt genom den enskildes egen
försorg och bekostnad.
Lv-förbundets kansli kan bistå med kontaktuppgifter för samåkning, vilken dock förutsätter
medlemmar som är villiga att medföra passagerare i egen bil. Där passagerarna i respektive
bil förslagsvis delar på en kostnad om 18,50 kr per körmil (inklusive drivmedel), vilket
motsvarar skattefri statlig bilersättning, som betalas direkt till fordonets ägare/förare.
Välkommen att inkomma med din intresseanmälan att delta i samåkning, som förare med
egen bil alternativt passagerare, till Lv-kansliet på e-adress lv@forsvarsutbildarna.se senast
den 16 augusti.
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Försvarsinfo inom FMÖ 17 ”Aurora”, på Gärdet i Stockholm
Söndagen den 24 september 2017

Bild: Combat Camera/Försvarsmakten.

Försvarsmaktsövning 2017 (FMÖ 17) ”Aurora” under september är den största och mest
omfattande militära övningen som genomförts i Sverige sedan FMÖ ”Orkan” 1993.
Alla delar av Försvarsmakten övas under Aurora 17: Markstridskrafternas fokus är att i
samverkan med Amfibiekåren öva förmågan att anfalla och slå en fiende som nyss landstigit
eller luftlandsatts. Sjöstridskrafterna kommer att öva havsövervakning över och under ytan,
sjömålsbekämpning och eskortering av fartyg till Gotland. Flygstridskrafterna fokuserar på
luftförsvar, patrullering, övervakning, sjömålsbekämpning och understöd till markstriden.
Även utländska enheter deltar. Däribland förband med Lv-systemen ”PATRIOT” från USA
respektive ”ASTER 30-SAMP/T” eller liknade från Frankrike.
Större övningsmoment som kommer att synas och höras är ”värdlandsstöd” i Göteborg med
omnejd, anfallsstrid på Gotland där ett delmoment blir en katastrofövning samt övningens
crescendo, en kustförsvarsoperation i Oxelösundstrakten då alla stridskrafter samlas för att slå
en landstigande fiende.
På Gärdet i centrala Stockholm kommer också en försvarsupplysningsdag att hållas under
övningen: söndag 24 september finns Försvarsmakten och andra myndigheter inom
totalförsvaret på plats här för att visa upp sig och sin verksamhet. Som ett moment kommer
också en fingerad strid att genomföras.
[Källa ovan Försvarsmakten, ”Försvarets forum” 2017 nr 1.]

Försvarsupplysningsdagen besöks genom egen försorg och bekostnad. Håll utkik efter
inbjudan i massmedia och hos Försvarsmakten på Internet: www.forsvarsmakten.se
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