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Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
 
Sehlstedtsgatan 7 / 1310 
115 28 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 2 år 2019 
 
2. Försvarsmakten evenemang våren 19. 

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

 
4. Nationaldagsfirande i Stockholm 6 juni. 
 
 

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: Provskott för återtagning av 
robotsystem 90. 
Foto: Carl M Sjöstrand / Försvarsmakten 
 

 

Försvarsmaktens evenemang våren 2019 
• 27 april Livgardets dag i Kungsängen. 
• 4 maj Ledningsreg dag i Enköping. 
• 29 maj Veterandagen i Stockholm. 

• 30 maj P 7 regdag på Revingehed. 
• 30 maj Ing 2 regdag i Eksjö.

 
Se Internet: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/ 
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Lv-helg på Väddö 25-26 maj 2019 
Under lördag 25 maj kl 1015-1730 arrangeras försvarsinformation med fem 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, Joakim Lewin 
• Sveriges luftvärns utveckling – Lv 6, major Nicholas Madison 
 
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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Nationaldagsfirande i Stockholm 
Torsdagen den 6 juni 2019 

 

 
 
 
Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning ULv medverkar med en fanvakt i festtåget från 
Kungsträdgården i Stockholm kl 1630 till nationaldagsfirandet på Skansen. 
 

 
 
Välkommen - ingen föranmälan behövs till nationaldagsfirandet i Stockholm! 
Mer information finns på Internet: https://nationaldagen.se/ 
 


