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Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
 
Box 27019, 102 51 STOCKHOLM 
 
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv 
 

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

Vårt Luftvärn 
PRV utgivningsbevis nr 1678 
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se 
 
Ansvarig utgivare Per-Olov Lisén, 
mobiltel 0790-461 683 
 

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 2018 
 
2. Meddelande om förbundsstämma 2019. 

 
3. Försvarsinfo om Ryssland tor 13/12. 

 
4. Studiebesök hos SAAB i Järfälla tor 7/2. 

 
5. Lv-helg på Väddö 25-26 maj 2019. 
 
 

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. 
 
 
 
Bild på sidan 1: Underrättelseenhet med 
spaningsradar Ps-23. 
Foto: Stefan Bratt. 

 

Meddelande om förbundsstämma 2019 
 
Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2019 avhålls i Stockholm på datum e s o under mars. 
Motioner och förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 januari. Slutlig kallelse 
kommer i nästa nummer av ”Vårt Luftvärn”. 



3 (6) 

 

Rysk försvarsutveckling 
Försvarsinfo på K 1 i Stockholm torsdag 13 december kl 1830-2030 

 

 
 
Johan Huovinen, överste och ledamot i Lv-förbundets styrelse, informerar om Rysslands 
pågående militärreform och utvecklingen av dess stridskrafter. Se även artikel på sidorna 
10-13 i ”Vårt Luftvärn” 2018 nr 3. 
 
Försvarsinformationen är öppen för samtliga medlemmar. Antalet deltagare är dock 
begränsat. Vid platsbrist prioriteras Lv-förbundsfunktionärer, befäl i värnpliktsåldern med 
luftvärnsutbildning och ungdomar i ULv. Resor genom egen försorg och bekostnad. 
 
Platsen är lektionssal ”Lützen” på det södra stallets övervåning inom K 1 (Kavallerikasern) i 
Stockholm. Inpassering sker senast kl 1820 genom kasernvakten i valvet på Lidingövägen 28. 
Resor genom egen försorg. Närmaste tunnelbanestation är ”Stadion” alternativt ”Gärdet”. 
 
 
 
Skriftlig ansökan, gärna med e-post till lv@forsvarsutbildarna.se, senast måndag 
10 december. Besked om antagning, eller ej, ges med e-post senast onsdag 12 december. 
 

OBS – K 1 är ett skyddsobjekt – medför giltig legitimation! 
 
 
 
Välkommen med din ansökan! 

Michael Reberg 
Arrangör & förbundssekreterare 
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Försvarsinfo om ledningscentraler för strid mot luftmål 
Studiebesök vid SAAB i Järfälla torsdag 7 februari kl 1700-2000 

 

 
 
Sveriges luftförsvar är nu under återuppbyggnad. Vid företaget SAAB utvecklas såväl nya 
stridsledningscentraler (StriC) för Flygvapnets berganläggningar som rörliga luftvärns-
centraler (LvC) för ledning av striden mot luftmål vid våra Lv-bataljoner. Här finns också 
annan djup kompetens om försvarsmateriel, bl a inom telekrigsområdet. 
 
Luftvärnsförbundet besöker SAAB i Järfälla för information om ovan. Vi blir också bjudna på 
en lättare förplägnad vid ankomst. Besöket är öppet för samtliga Lv-medlemmar. Antalet 
deltagare är dock begränsat. Vid platsbrist prioriteras Lv-förbundsfunktionärer och befäl i 
värnpliktsåldern med luftvärnsutbildning. Resor genom egen försorg och bekostnad. 
 
• Plats: SAAB vid Nettovägen 6 i Järfälla. SL närmaste hållplats är ”Järfällavägen”. 
• Tid: samling senast kl 1700 för säkerhetskontroll. Senare inpassering är inte möjlig. 
 
 
 
Skriftlig ansökan, gärna med e-post till lv@forsvarsutbildarna.se senast fredag 
1 februari. Besked om antagning, eller ej, ges med e-post senast onsdag 6 februari. 
 

OBS – SAAB är ett skyddsobjekt – medför giltig legitimation! 
 
 
 
Välkommen med din ansökan! 

Stefan Bratt 
Arrangör & ledamot i Lv-förbundsstyrelsen 
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Lv-helg på Väddö 25-26 maj 2019 
Under lördag 25 maj kl 1015-1730 arrangeras försvarsinformation med mycket 
kvalificerade föreläsare i vår kursgård Lv-byn på Väddö: 
 
• Nytt territorialförsvar & frivorg – chefen MR M, överste Thomas Karlsson 
• Telekrig vid strid mot luftmål – SAAB, Robert Humeur 
• Passivt sensorsystem ”Vera” – Omnipol, Tobias Wennberg 
• Lv-robotsystem ”Patriot” – FMV 
• Sveriges luftvärns utveckling – Lv 6 
 
Lv-förbundet bekostar kaffe med smörgås vid ankomst, lunch och kaffe under em. 

På kvällen inbjuds till gemensam middag i Lv-byn, för ett subventionerat portionspris 
á 200 kr, med efterföljande samkväm och öppen bar för egna inköp. 

För de som så önskar finns möjlighet till övernattning, inklusive frukost, i enkelrum för 
410 kr eller som del i dubbelrum för 210 kr. 
Närstående anhörig är välkommen att medfölja till samma priser per person. 

Avgifter för middag och övernattning inbetalas i förväg, senast måndag 20 maj, 
till Lv-förbundets pg 59888-8. 
 

Under söndag 26 maj kl 1000-1300 genomför vår ungdomsavdelning (ULv) en förevisning 
för sina anhöriga och kursavslutning med utdelning av utmärkelser vid Lv-byn. 
 
Deltagare från lördagen är också välkomna till ULv arrangemang. Självkostnadspriset för 
söndagens kaffe fm är 30 kr och för lunch 80 kr, vilka betalas på plats direkt till kursgården. 
 
Resor genom egen försorg och bekostnad. Transporter arrangeras Lv-byn t o r SL närmaste 
busshållplats vid Rangarnö för ankomst lördag kl 1001, avgång lördag kl 1837 och ankomst 
söndag kl 1001. Transporterna anpassas vid behov till ny tidtabell. Möjlighet till lift hem från 
Lv-byn på söndagen med ULv buss som avgår kl 1300 mot: Älmsta – Norrtälje – Rimbo. 
 
 
 

Skriftlig anmälan, gärna med e-post, till Lv-förbundskansliet senast måndag 20 maj. 
Ange i vilka delar av programmet som du (respektive ev. medföljande) deltar, 

vilka måltider du/ni önskar och eventuella matallergier. 
Liksom namn på eventuell medföljande, typ av logi om övernattning önskas, 

och om du/ni behöver skjuts från/till Rangarnö busshållplats. 
 

 
 
Välkommen med din anmälan! 

Stefan Bratt & Filip Scheynius 
Arrangörer & ledamöter i Lv-förbundets styrelse 
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Bilaga 1 - preliminärt program för Lv-helg på Väddö 25-26 maj 2019 

Lördag 25 maj 

Tid Verksamhet 

1001 SL-buss 636 ankommer Rangarnö, hämtning med bil(ar). 

1015 Samling med kaffe och smörgås i Lv-byns stora lektionssal. 

1030 Försvarsinfo 1. 

1120 Rast 10 min. 

1130 Försvarsinfo 2. 

1220 Lunch i Lv-byns matsal. 

1320 Försvarsinfo 3. 

1410 Rast 10 min. 

1420 Försvarsinfo 4. 

1510 Kafferast 20 min. 

1530 Försvarsinfo 5. 

1620 Rast 10 min. 

1630 Försvarsinfo, reservtid. 

1720 Inkvartering, egen tid. Bastu och badtunna varma. 

1837 SL-buss 636 avgår från Rangarnö mot Norrtälje. 

1900 Gemensam middag och samkväm med baren öppen. 

  

Söndag 26 maj 

Tid Verksamhet 

0830 Frukost, utcheckning. 

1000 Samling för ULv förevisning med kaffe vid Lv-byns matsal. 

1001 SL-buss 636 ankommer Rangarnö, hämtning med bil(ar). 

1015 ULv förevisning. 

1110 Information om Lv-förbundet och dess ungdomsverksamhet. 

1130 Lunch i Lv-byns matsal. 

1230 ULv kursavslutning med utdelning av utmärkelser på stranden i Lv-byn. 

1300 Gemensam buss med ULv avgår mot: Älmsta – Norrtälje – Rimbo. 

 


