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Tidningens utgivning
Denna tidning utkommer 4 gånger 
om året.
Tider för detta är mars, juni, septem-
ber och december.
Manusstopp en månad innan

14-bladet
Lillemor Bohlin
Kälkestadsvägen 59
291 94 Kristianstad
0733-22 60 79
lillemor.bohlin@fro.se

14-bladet
Gunilla Åkesson
Kämpasträdet 5
291 94 Kristianstad
044-21 23 08
0734-33 19 47
gunilla.akesson@fro.se

Framsidan
Lillemor och Gunilla leker i snön, bu-
sar och har kul en stund.
Bild: Patric Bohlin

Adress till redaktionen

Lillemor och Gunilla i 
lektagen efter ett hårt 
abete med tidningen.
Bild: Patric Bohlin
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Kalender
Januari
10 Styrelsemöte  Hbg
 Biljard   Ksd
17 Uppstart  Hbg
24 Praktisk elkunskap Ksd
31 Avd stämma  Hbf
 Avd stämma  Ksd

Februari
6 avd stämma  Hlm 
7 Antennteori  Hbg
 Sjukvård  Ksd
14 Städning  Ksd
21 Styrelsemöte  Hbg
 Sportlov  Ksd
28 Repeatern färdig Hbg
 Teknik   Ksd

Mars
7 Antennbygge  Hbg
 Studiebesök  Ksd
14 Film   Ksd
21 Styrelsemöte  Hbg
 Föredrag  Ksd
28 Radiomontering Hbg

April
2 Bowling  Hbg
9 Studiebesök  Ksd
11 Räckviddstest Hbg
 Sjukvård  Ksd
18 Styrelsemöte  Hbg
 Rävjakt  Ksd

Maj
2 Bangolf  Hbg
 Golfteori  Ksd
9 Städning  Ksd
16 Service FROnod Ksd
23 Golf   Ksd
30 Styrelsemöte  Hbg
 Rävjakt  Ksd
13 Våravslut  Hbg

Juni
6 Nationaldagen Ksd
20 Avslutning
 äventyrsgolf  Ksd

När träffas vi?

Kristianstad	 Måndagar
	 	 19-22

Hässlehom	 Tisdagar
	 	 19-22

Helsingborg	 Måndagar
	 	 19-22

Har du flyttat?

FRO vill veta din nya adress för att 
kunna delge dig vad som händer.

Vår handläggare vad gäller medlem-
shantering är:

Bosse Alväng
Sunnanvindsvägen 141
262 42 Ängelholm
0431-838 73
bosse.alvang@fro.se

Ni kan även göra det direkt på denna 
sida:
http://www.norra-skane.fro/epost/flytt-
mail.htm
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Förbundsstämma 2011
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FRO Norra Skåne håller För-
bundsstämma.

Söndagen den 27 februari 
klockan 23.00.

Plats: Dragonen i Hässleholm. 
På gamla P2.

Vi har 5 delegater från varje 
avdelning som har rösträtt på 
stämman men alla medlemmar 
är välkomna att deltaga.

Mat är viktigt, även 
vid en stämma. Den 
avgående styrelsen är 
hoppfull inför stämman 
och tar en bit mat efter 
styrelsemötet.
Bild: Lillemor Bohlin 

Medbestämmande
Var med och bestäm hur den 
nya styrelsen ska se ut.
Valberedningen har påbörjat 
sitt arbete och tar mer än gärna 
emot tips från er medlemmar.
Det är ett jättejobb som val-
beredeningen gör varje år för att 
få till en styrelse

Verksamhetsberättelse
Varje år görs en verksmhets-
berättelse som talar om vad vi 
gjort under året.
Vet du att ni i er avdelning har 
gjort något som påverkar hela 
förbundet. 
Skicka detta till Lillemor Bohlin 
så hon kan få in det i rapporten.

Den nya styrelsen
Hur vill du att styrelsen ska se 
ut.
Tycker du att de arbetar som de 
ska.
Det är ju meningen att alla som 
sitter i en styrelse ska arbeta för 
att föra förbundet framåt.
Gör dem det.

Var med och påverka



Avdelningsstämmor 2011

Kristianstad Helsingborg Hässleholm

FRO Helsingborg håller avdel-
ningsstämma

Måndagen den  31 Januari 2011 
klockan 19.00

Plats: I anslutning till FRO-lo-
kalen på Berga i Helsingborg

Förutom sedvanliga förhandlin-
gar måste vi behandla en prop-
osition om stadgeändring efter 
direktiv från FRO centralstyrelse

Efter mötet bjuder avdelningen 
på smörgåstårta med dricka

Väl mött
Styrelsen

FRO Kristianstad håller avdel-
ningsstämma

Måndagen den 31 januari 2011 
klockan 19.00

Plats: I avdelningslokalen på 
Soldathemmet vid högskolan.

Förutom sedvanliga förhandlin-
gar måste vi behandla en prop-
osition om stadgeändringar efter 
direktiv från FRO centralstyrelse

Efter mötet bjuder avdelningen 
på fika och kaffe

Väl mött 
Styrelsen

På hemsidan kan ni se alla 
stämodokument efterhand de 
kommer in.

FRO Hässleholm håller avdel-
ningsstämma

Söndagen den 6 februari 2011 
klockan 14.00

Plats: Hemvärnsgården i Ty-
ringe

Förutom sedvanliga förhandlin-
gar måste vi behandla en prop-
osition om stadgeändringar efter 
direktiv från FRO centralstyrelse

Efter mötet bjuder avdelningen 
på fika

Väl mött
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Mats Nilsson 
och Lillemor 
Bohlin Håller 
stämma i 
Kristianstad 
2010
Bild: Anders 
Bohlin



I Hörby finns en radiostation som 
drivs av Teracom och sänder på 
kortvåg från denna station. 

Bengt Meier som jobbat i många år 
på stationen berättade för oss hur allt 
fungerade och det var många knap-
par att hålla reda på vid styrpanelen. 
Härifrån styrs även sändare som 
står i Sölvesborg och som sänder på 
långvåg. 

                                                   
                                 

Besök på radiostationen 
i Hörby 

Viktigt med fika
Vi var ett glatt gäng på tio personer 
som hade många frågor och vi kände 
att här hade vi kunnat gåt omkring 
hela dagen för det finns mycket att se. 
Efter besöket var vi på intilliggande 
kaffe som ligger i en gammal skola 
och här käkar vi goa mackor med kaffe 
och kaka.

Leif Persson

Nedläggning
Bengt berättar att anläggningen kom-
mer att läggas ner och vi är de sista 
besökare som kan se anläggningen.
Här finns stora elektronrör som ger ut 
hög effekt på 400 kW och rören har 
vattenkylning. Som glödtråd till röret 
som står för uppvärmning behövs mer 
än 1000 ampere i ström och för detta 
krävs en stor separat transformator.

Gunnar Th-
uresson tittar 
på transfor-
matorn.
Bild: Leif 
Persson

Bengt Meier 
berättar om 
anläggningen
Bild: Leif Pers-
son
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Radiokommunikation enkel ledning 
förkortas RAKEL.

Detta är blåljusorganisationernas nya 
kommunikationssystem. (polis, ambu-
lans, brandkår)

RAKEL i Kristianstad
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Ny kommunikation
Henrik Fridh som arbetar inom Region 
Skåne och är en av de som håller på 
med RAKEL under arbetstid kom en 
måndag till avdelningslokalen och 
berättade för oss om det nya.

Inte påbörjat
Detta nya system är så nytt så när 
Henrik Fridh varhos oss hade man inte 
börjat använda det ännu.

Studiebesök
Avdelningen kommer i vår att genom-
föra ett studiebesök på ambuslanscen-
tralen för att titta på RAKEL i bruk.

Lillemor Bohlin

FRO Norra Skåne´s info
Mailinglista 14info@fro.se

Vi kommer att börja annonsera ut när 
vå lokala skrift Fjorton-bladet finns 
utlagd på nätet samt annan allmän 
information som inte måste gå via 
“snigelpost”

Omm du vill bli påmind om detta så 
rekomenderar vi att du deltar i mailing-
listan 14-info-

Om du vill deltaga i mailinglistan 
14info@frko.se (få epost som är ad-
resserade till listan) så gör du så här, 
du skickar ett epost enligt nedan.

OBS “någon@fro.se” ersätts  med din 
epostadress.
använd helst ditt fro-alias om möjligt

Till: majordomo@fro.se
Ämne: 
Text:(första raden i själva brevet)
SUBSCRIBE 14info
någon@fro.se

Om du vill utträda ur mailinglistan 
14info@fro.se (inte längre få epost 
som är adresserade till listan)
Då gör du så här, skicka ett epost 
enligt nedan:

OBS “någon@fro.se” ersätts med en 
epostadress du registrerade.

Till: majordomo@fro.se
Ämne:
Text: (första raden i jsälva brevet) 
UNSUBSCRIBE14info
någon@fro.se



Lördagen den 29 maj firades
Hemvärnet 70 år med pompa och 
ståt i Helsingborgs centrum.

Musikkåren spelade i ca en timme 
och det varvades med lite historiska 
återblickar och framtidsplaner.

Uppvisning
Man visade Hemvärnets förmåga 
att lösa olika uppgifter och man gav 
allmänheten möjlighet att besöka olika 
stationer, bland annat  fanns vi från 
FRO Helsingborg på plats med vår 
radioterrängbil1313.

Bilen godkänd
Det var kul att få visa upp vårt sen-
aste tillskott, nu när allt vårt slit med 
renovering var klar.
 Det är ju bara några veckor sedan 
vi fick bilen godkänd med bravur på 
besiktningen. Nu ska den användas i 
rekryteringsarbetet och visas upp så 
mycket det går. 

Civil utrustning
Under sommaren ska vi montera in 
den civila radioutrustningen och för-
bättra vårt skyltmaterial.

Mycket besök
Vi hade en hel del besök under dagen, 
det var både lite äldre manskap som 
tyckte det var kul att åter få se något 
från sin värnplikt, samt lite yngre 
förmågor som hade intresse av vårt 
verksamhet. 

Stor rekrytering 
i Helsingborg

Nya medlemmar
Vi rekryterade några ordinarie hem-
värnsmän, som blev medlemmar i 
föreningen och som nu ska inskolas 
som signalister.  
Vi bjöd in några civilister till våra 
måndagsträffar, så förhoppningsvis får 
vi ytterligare några nya medlemmar 
den vägen.
Barnen som besökte området med 
sina föräldrar, tyckte att vår husbil var 
fin och dom hade ju tillfälle att sitta 
in och kolla utrustningen. Det dom 
saknade var TV:n

Dagen kan väl summeras som lyckad 
och vi ser fram emot nya rekrytering-
stillfällen.

Lennart O Svensson

Vilken planet 
dom här kom 
ifrån, fick vi 
aldrig reda på, 
men man dis-
kuterar just nu 
ett medlemskap 
i FRO 

 Olika åldrar 
och kön, 
besökte oss 
och så ska 
det ju vara.

Flaggan i topp och 
välbevakade av in-
satskompaniet var vi.
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Vad vore Helsingborgsavdelningen 
utan Uffe Palm

Här sitter Uffe vi datorn med 
programmet LUPP som han 
registrerar in det han får över 
radion.

En förevisning av radioter-
rängbilen 1313 vid Senderöds 
kolonikområde.
Uffe visar vad alla knappar är 
till för.

Bilder: Bosse Alväng
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Övning i den nya 
organisationen

I år har hemvärnet gått över i den 
nya organisationen. Detta innebär 
bland annat att vi har en veckas 
krigsförbandsövning (KFÖ)

I 7. hemvärnsbataljonen har man haft 
KFÖ under vecka 47-
Oj vad sent har alla sagt. tänk om det 
blir snö och kallt.

Gilla läget
Vi har svarat att det är bara att gilla 
läget och klä på sig mer.

Från lera till is
Jag ryckte in på tisdagsmorgonen. 
Då var det regn och slask, inte trevligt 
alls.
Utanför stugan där vi skulle vara fanns 
en jättepöl med vatten och lera.
På eftermiddagen började det att snöa 
och vattenpölen förvandlades till en 
isbana.

Öva och bli bättre
Under en KFÖ vecka ska allt övas och 
man ska få nya färdigheter med sig till 
nästa övning. Vi är inte färdiglärda in-
nan och defenitivt inte efteråt, men en 
bit på vägen.

Samband
Vad gäller sambandsbiten har vi en hel 
del att öva på. Både nya och gamla 
utrustningar. 
Det är många antenner att sätta upp 
och för att göra allt mer spännande 
har vi under denna vecka satt upp 
dem i mörker. All verksamhet har ham-
nat så att att stabs- och antennbygge 
har skett på kvällstid i mörker.
Det är spännande att med hjälp av 
pannlampa få ordning på mastdelar 
och antennspröt.

Linjebyggnad
Även linjebyggnad har vi övaT under 
veckan. Tre kilometer skulle fyra linjer 
dras, helst väldigt fort dessutom.
Insats drog kabeln över en sjö och 
övriga kompanier drog de resterande 
1500 meterna genom skog och över 
stock.

Radio
Vi har gammal och beprövad utrust-
ning. 
Gamla hederliga Ra 145  och fälttel-
efonen. 
Den nya består av Ra180 och PC dart.
Alla ska lära sig och öva på allt. 
Det krävs för att en stab ska kunna 
fungera.

350 man sam-
lade för en 
stunds avkop-
pling

Samverkan
Givetvis krävs mer än radio föra att en 
bataljon ska gå famåt (även om vi är 
väldgt viktiga).
Vi var 350 soldater på denna KFÖ, ett 
väligt bra resultat säger ledningen.
För att hålla humöret uppe och ge oss 
lite positiv input hade vi en bataljon-
safton med grillad hamburgare och 
uppträde. Det var Fredrik Ekdala som 
hade stå up under en timmes tid.

Avrustning
När veckan var slut var det dax för 
avrustning. Alla antenner som restes 
skulle plockas ner, all tråd dras till-
baka.
Allt skulle sedan dessutom köras till-
baka till ordinarie stab och förråd. När 
allt var inne och man sagt sina hejdå 
var det tid att åka hem och bli civil.
Till nästa gång...

Lillemor Bohlin
Nils-Olof Sandberg hjälper 
Peter Jönsson och Joakim 
Nilsson med växeln.

Fredrik 
Ekdala roar 
och för en 
stund är det 
ingen som 
tänker på snö 
och kyla



Visa och kloka 
ord från redak-
tionen

Så här vill 
redaktionen 
ha bidragen
Text:
Skriv i Word
Teckensnitt Arial
Inga fetstilar, kursiva eller un-
derstrukna texter.
Vi i redaktionen redigerar texten 
så den passar i just det numret. 
Du som skribent vet inte var i 
tidningen texten ska hamna och 
hur mycket plats det finns.

Bilder:
Bilderna ska skickas som sepa-
rata jpg-filer.
Ställ in kameran på fin och hög 
upplösning.
Bilder under 1Mb kan vi inte 
använda, de går inte att dra upp 
i tryck.
De får inte ligga inne i ett word-
dokument, då kan vi inte mon-
tera in dem i tidningen.
Ni får gärna bidra med bildtext 
med namn på de som är med 
och vad ni gör.
Lägg bildtexterna i worddoku-
mentet tillsammans med texten.

Redaktionen

Vinter och snö, det känns långt till 
vår och tö.

Det har hänt en hel del hos oss i som-
mar och höst.

Hemvärnet 70 år
Hemvärnet har firat 70 år och i Hels-
ingborg passade man på att rekryterar 
nya medlemmar.
Läs om det i tidningen

En aktiv Ulf
Även i sommar har Ulf Palm varit aktiv 
med att visa upp FRO och verksam-
heten.
Bosse Alväng var aktiv med kameran 
och förevigade Ulf på olika even-
emang.
Se i tidningen

Hörbymasten
I Kristianstad har man gjort studiebe-
sök på Hörbymasten. 
En nöjd skara tog bilder och skrev lite 
text till tidningen

RAKEL
Henrik Fridh berättade en kväll för oss 
om vad RAKEL står för och vad det 
används till

Kalendern
Glöm inte att titta i kalendern vad just 
din avdelning ska göra i vår. Det finns 
något för alla. Kom till lokalen och bli 
en aktiv medlem. Du behövs.

Stämmor
En viktiig del i vår verksamhet är våra 
stämmor.
Det är detta forum som ni som med-
lemmar har medbestämmande. Här 
har alla rätt att komma och rösta på 
den styrelse ni vill ha.
I tidningen finns kallelse till din avdeln-
ing och till förbundet.

Kommande verksamhet
Vi i redaktionen förväntar oss massor 
av material i form av bilder och text i 
vår.
Glöm inte att titta i kolumnen till höger 
så ni vet hur vi vill ha in materialet.

Vad ska man då sända in
Det man tycker är viktigt och bra.
Har ni haft en föreningskväll med 
något bra, skicka in det.
Studiebesök, föreläsning och mycket 
annat.
Ta gärna kameran med när ni gör 
något, en artikel blir bäst med bilder.
Glöm inte att tala om vem som är på 
bilden, vad som händer och vem som 
tagit bilden
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Baksidan
Denna baksida används till en 
tävling.
Denna tävling kräver att man eller 
någon i närheten har en kamera.

Vi vill att ni tar en bild till nästa bak-
sida.
Bilden ska belysa vad ni tycker att 
FRO står för.

Helt enkelt, vad är FRO för dig?
Det kan vara en typisk dag i avdeln-
ingslokalen, det kan vara ett studiebe-
sök, en grillkväll. Eller varför inte på en 
kurs för er som ska åka dit.

Er bild skickar ni till 
lillemor.bohlin@fro.se

Vem som tagit bilden, vem eller vad 
som är på bilden och var den är tagen.
Finns det en historia omkring bilden 
vill vi gärna ha den.

Ut och ta kort på FRO

Kapten Happy

Denna figur har varit vår maskot i sta-
ben och fått titeln stabsmekaniker.
Under vår KFÖ skrev han avtal och är 
nu en medlem i 7. Hv bataljonen och 
har sin placering i bataljonsstaben.
Här hälsar bataljonschef Bo Jönsson 
den nya stabsmedlemmen välkommen

När han inte är i tjänst bor han hos 
Therese Holmberg. 

Bild: Lillemor Bohlin
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