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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 Bohlin testar telefonväxel i 
Ljungbyhed
Bild:Gunilla Åkesson

Adress till redaktionen
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Även vi har tid 
till julstök, det är 
inflyttningsklart...



Kalender
Januari
9 Uppstart  Hbg
10 Styrelsemöte  Ksd
16  Styrelsemöte  Hbg
 Ut med julen  Ksd
17 Bowling  Ksd
23 Puxingstationer Hbg
 Aktivitet  Ksd
30 Avdelningsstämma Hbg
 FROnet noden Ksd

Februari
6 Swaleutb  Hbg
 Lödkurs  Ksd
7 Avdelningsstämma Ksd
 Förbereda uppvisn Hlm
13 Kommunens samb Ksd
 Laserdom  Hbg
20 Styrelsemöte  Hbg
 Sportlovsaktivitet Ksd
21 Uppvisning  Hlm
27 Swaleutb  Ksd
28 Styrelsemöte  Ksd

Mars
5 Ra180-utb  Hbg
 Aktivitet  Ksd
6 Återställn uppvisn Hlm
12 Lödkurs  Ksd
17 Bowling  Hbg
19 Ra180 Dart utb Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
26 Städa Soldath Ksd
 Reklam rekrytering Hbg

April
2 Påskbuffé  Hbg
 Info Hv  Ksd
3 T4 fasta radio Hlm
16 Reklam rekrytering Hbg
 Swaleutb  Ksd
17 Styrelsemöte  Ksd
22 Rävjakt  Ksd
23 Styrelsemöte  Hlm
 Aktivitet  Ksd
28 Pistolskytte  Ksd
 

Maj
7 Radiomontering Hbg
 Sjukvård  Ksd
8 T4 fasta radio Hlm
14 Boule grillning Hbg
 Ra180 Dart  Ksd
19 Sambandsuppdrag Ksd
21 Styrelsemöte  Hbg
 Aktivitet  Ksd
28 Rävjakt  Ksd

Juni
2 Avslutning  Hlm
4 Avslutning  Hbg
 FROnet noden Ksd
6 Nationaldagen Ksd
11 Aktivitet  Ksd
12 Styrelsemöte Ksd
18 Avslutn golf  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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Nu är 
det 
dags..
Vi har ett nytt uppdrag och 
det är STORT!

Jag talar om NSE (Nationella 
SambandsEnheter), ett upp-
drag FRO fått av MSB (Myn-
digheten för Samhällsskydd och 
Beredskap).  
Vi är med från starten den här 
gången! Övriga grupper som 
ska startas upp under 2012 
utöver ”Skåne” är ”Västkusten” 
och ”Värmland”.  
Efter dessa så kommer ”Norra 
Mälardalen” och ”Östra Små-
land”. Resterande grupper är 
ännu inte geografiskt place-
rade.

Civilt samband
Med förråd och central utgång-
sort inom vårt förbund ska vi 
alltså sätta upp 1 av de beslu-
tade resursförstärkningsenhet-
erna.  
Gruppen ska bestå av 36 per-
soner och kunna verka inom en 
radie på ca 20-25 mil. 
Vad det handlar om är att vara 
en resursförstärkning vad gäller 
samband i alla dess upptänk-
liga former. 

Beställare
Tänkta beställare är komm-
uner, länsstyrelser och landsting 
dvs myndigheter på alla nivåer. 
Gruppen ska även kunna sam-
verka med andra aktörer inom 
samhällsskydd. 

Materiel
Vi talar om materiel som vi tidig-
are inte fått möjlighet att hantera 
som sattelitdata, RAKEL och 
speciell kortvågsutrustning med 
ALE och selektivt anrop. 
Det kan även handla om tillfäl-
liga mobiltelefonbaser/RAKEKL-
baser, vhf-radio och att bygga 
eller utöka befintliga datanät-
verk.

Rekrytering
Denna grupp ska inte bara 
rekryteras från vårt förbund 
utan även södra Halland, södra 
Kronoberg och Blekinge samt 
Malmöhus.  
Från denna stund tar jag emot 
intresseanmälan från de som 
känner ett intresse för att vara 
samhällsnyttig. 
Under våren kommer möten att 
hållas för de som vill veta mer. 

Men observera en viktig sak 
– du får inte ha något avtal om 
tjänstegöring med någon annan 
om du vill vara delaktig i detta. 
Och var beredd på att det blir 
utbildning…

Hemvärnet
Nu ska vi ju inte glömma bort 
att det finns ett behov av sig-
nalister till hemvärnet också!

2012 är ett riksstämmoår.
Denna gång hålls det i Höllvik-
en. Jag hoppas det snackas en 
del om detta i avdelningarna.

Medlemsavgiften
Ser ut att bli oförändrad om inte 
stämman vil annat.

Men var snälla och betala 
medlemsavgiften före nyår!

 

Men årets stora önskan är 
ändå att du och din familj 
får en God Jul och ett riktigt 
Gott Nytt År fylld med bra 
verksamhet.

Bosse Alväng

Bosse Alväng 
tar sig ton
Bild:Lillemor 
Bohlin



Förbundsstämma 2012

Avdelningsstämmor 2012
Kristianstad Helsingborg Hässleholm

FRO Helsingborg håller 
avdelningsstämma

Måndagen den 30 januari 2011 
klockan 19.00

Plats: I anslutning till FRO-
lokalen på Berga i Helsingborg

Efter mötet bjuder avdelningen 
på smörgåstårta med dricka

Väl mött
Styrelsen

FRO Kristianstad håller avdel-
ningsstämma

Tisdagen den 7 februari klockan 
19.00

Plats: I avdelningslokalen på 
Soldathemmet vid högskolan.

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 
avdelningsstämma

Söndagen den 22 januari 
klockan 15.00

Plats: Hässleholms museum

Efter mötet bjuder avdelningen 
på fika

Väl mött
Styrelsen
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FRO Norra Skåne håller För-
bundsstämma.

Söndagen den 26 februari klock-
an 13.00.

Plats: Soldathemmet i Kristians-
tad.

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

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
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Utställning på 
Järnvägsmuseet

Efter ett års uppehåll är vi 
tillbaka när Järnvägsmuseet 
har öppet hus.

Vi hade med oss lite olika ra-
diomateiel, både gammalt och 
nytt.
Vår utställningsskärm uppdat-
erade vi precis innan utställ-
ningen.Här finns våra olika 
verksamhetsgrenar. Så som 
Hemvärnet, ungdom, avdeln-
ingsverksamheten, civilt sam-
band.
Här har vi också bilder från vår 
verksamhet som kanske lockar 
någon att bli intresserad av 
FRO.

Förutom radiostationer fanns 
några byggsatser att titta på.

Leif Persson
Mats Nilsson visar en Ra200.

Robin Lundin har fått besök 
av intresserade besökare.
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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@fro.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 den 
epostadressen du registrerade.

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

Vi jagar räv i Åsum
En dag när solen sken var vi 
på gamla A3 övningsområden i 
Norra Åsum.

Här jagade vi räv. Nej vi har inte 
gått över till jägarförbundet, det 
är givetvis elektroniska rävar vi 
pratar om.

Leif Persson görmde sig och 
“räven” i en buske. Räven 
sände ut morsesignaler med 
jämna mellanrum. 

De andra gick omkring med en 
mottagare för att hitta räven 
genom att pejla in honom. 
Räven hittades och det var dags 
för en kaffepaus.

Bild: Leif Persson
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Helsingborgs
festivalen

FRO Helsingborg har varit 
med  på Helsingborgsfestiva-
len ett antal år. Innan festiva-
len var vi på flera möten för 
planering mm.
Den givna funktionen för FRO 
blev,som vanligt...., att ta hand 
om, och bemmana, samband-
scentralen.

Förberedelser
Vi hade ganska klart för oss var 
antenner, repeatrar och själva 
sambands centralen skulle 
placeras. 
I stället iordningställde vi FRO 
avdelningens repeaterväska, då 
vi tyckte att det kunde vara 
en bra-att-ha reserv, att ta till, 
om något skulle fallera med den 
övriga utrustningen. 
Senare under våren gjorde vi 
även ett räckviddstest på re-
peatern. 
Vi kunde bara pusta ut och kon-
statera att ”vi-har-bra-grejer”!

Reklam
När festivalen äntligen börjar 
synas i form av reklam i radion, 
banderoller på stan, reklam på 
stadsbussar m.m. ja, då stiger 
pulsen.

Nerver
Frågor som, klarar vi det som vi 
tagit på oss? Hinner vi få klart 
allt till festivalstart, som vi tagit 
på oss? Vilka kan ställa upp? 
Vilka kommer när det väl är tid? 
En och annan extra sömnlös 
natt blev det. 

Men samtidigt, ju närmare festi-
valen vi kom, ju bättre känndes 
det! 

Inflyttning
På måndagen, 3 dagar innan 
festivalstart, flyttar FRO in i 
festivalkansliet och börjar packa 
upp ca 150 handstationer, 
mobilstationer till samband-
scentralen, repeatrar och dito 
anntenner. Dessutom installerar 
Bosse Alväng LUPP
När sambandscentralen är up-
prättad, åker vi ut på repeater-
platserna och monterar där.
Viktigt i detta momentet är att 
rätt nycklar och larmkoder tas 
med.... Annars blir det bekym-
mersammt.....
 
Totalt är det 16 olika radiokan-
aler som ska annvändas. Varav 
7 st är repeaterkanaler.

Utlämning
Under onsdagen är det utlämn-
ing av radioapparater som står 
på schemat, ”Mycke-grejer-blir-
det”.
Totalt ca 30 organisationer/före-
tag ska utrustas med radio!

Gör ingenting
Under själva festivalen gör sam-
bandspersonalen egentligen 
inte så mycket. 
Vi håller bara koll på radiotrafik-
en och registrerar i LUPP syste-
met sådant som kan vara bra att 
veta i framtiden, Med andra ord, 
en ren händelse logg
Dessutom servar vi olika en-
heter med att länka sådant som 
kan vara bra att sprida info om. 

Säkerhet
Varje radioannvändare ligger på 
sin kanal ända tills något större 
händer. Då går dom inblandade 
över på en säkerhets/insatts-
kanal, där vi i sambandscen-
tralen loggar ALLT och lite till....

FRO data
Lite ”data” om oss och vårt ar-
bete på Helsingborgsfestivalen
Festivalen pågick i dagarna tre.
Totalt avverkades 253 schema 
lagda timmar. 
4,3 liter kaffe dracks upp i Sbc 
per pass(8,6 lit/dygn)
9 äpplen/dygn
1,8 Kg godis åt vi upp/dygn.
69 måltider intogs totalt. Delat 
på 9 pers.....
Någon som fortfarande inte 
förstått hur FRO;are och mat 
hänger ihop.....?

Text: Ulf Palm
Bild: Bosse Alväng

Anders Nilsson, Pia 
Söderström och Roger 
Andersson bemannar 
sambandscentralen.
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I Kristianstad har vi varje år 
ett sambandsuppdrag i 
skogarna runt Glimåkra. Här 
fungerar inte vilket samband-
medel som helst.
Vi har kommit på att det 
fungerar med Ra 180 och 
dart.

I våras upptäckte vi dock att det 
fanns brister i hanteringen av 
darten.
Nu i höst har vi haft utbildning 
på denna.

Utbildning
Susanne Månsson och Carl-
Gustav Nilsson  instruerade oss 
denna kväll.
Vi upprättade radion och med 
Susannes hjälp fick vi in alla 
kanaldata och kryptonycklar.
När alla väl var synkade kunde 
vi skriva meddelande till varan-
dra.

Problemlösning
Det uppstod några problem på 
vägen men vi löste dem med 
gemensamma krafter.
En station blev inte synkad, det 
visade sig att det var fel data 
som lagts in.

Även om en del av oss kan den 
sedan innan skadar det inte 
med repetition. 
Vi kom fram till att det behövs 
mer träning innan vi kan använ-
da den i skarpt läge igen.

Gunilla Åkesson
Bilder: Lillemor Bohlin

Carl-Gustav Nilsson och Gunilla 
Åkesson sätter tillsammans ihop 
radion.

Leif Persson och Jörgen 
Vognsen är nya på darten och 
lärde sig massor.

Susanne Månsson visar 
hur radion ska sitta ihop 
med darten.

Vi lär oss Ra 180 dart
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En heldag med flyg
Wendes hemvärnsförering 
ordnade en utfärd i flygets 
tecken.
Vi är en hel del FROare med i 
den föreningen.

Vårt första stop var i Ljungby-
hed  på militärhistoriska museet.
Här fanns allt från flotiljens 
glansdagar, flygplan, kläder, 
radarutrusning mm.
Givetvis hittade signalisten en 
gammal telefonväxel att pilla 
med.

Väderstation
I Ljungbyhed hade man en 
väderstation och stora delar av 
denna finns kvar och fungerar.
Vi hade en guide som berättade 
historier.

Flyguppvisning
Bredvis museet finns en hangar 
med flygplan. Denna dag hade 
de flyguppvisning, en bonus för 
oss som fick även denna upp-
levelse med oss.

Lyckan för män
Under eftermiddagen var vi på 
flygmuseet i Ängelholm.
Alla män blev som pojkar i en 
godisbutik, vill ha...
Ögonen lyste och de gick runt 
och tittade och provsatt där man 
fick det.

Simulator
Det fanns en simulator som 
man fick känna på hur det är 
att flyga ett plan.... och krascha 
med.
Även här hade vi en guide som 
berättade om alla plan.

Nostalgi
Vi hittade en sambandsenhet 
som tilldrog sig FROarnas in-
tresse.
Ett LUFOR utrustat rum hit-
tade vi och blev nostalgiska en 
stund. 

Historilektion
På vägen i bussen berättade 
Per-Olof Forslund för oss om 
trakten vi körde förbi.
Det var allt från kungahistoria till  
alla härader som fanns längs 
vår väg.

Lillemor Bohlin

Anders Bohlin, Willy Svärd 
och Susanne Månsson provar 
uniformer från förr

Susanne Månsson provar 
pilotlivet

Samband från förr



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 tex-
ten.

Redaktionen
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För exakt 24 år sedan startade 
nuvarande redaktion denna 
tidning.
Sedan dess har vi skrivit många 
ord och meningar.
Nästa år firar vi silverbröllop, 
något att fira? (vi får höra med 
styrelsen)

Tillbaka till detta nummer där 
ni kan läsa om mycket vi gjort i 
förbundet.

Flygutfärd
Utfärd till flygmuseum var en 
spännande grej som rekomen-
deras.
Både i Ljungbyhed och Ängel-
holm fanns dessa.

Sambandsuppdrag
I Helsingborg var man med på 
festivalen i staden.
Läs Ulfs artikel om vad de 
gjorde eller inte gjorde.

Utbildning
I Krisitianstad hade man utbild-
ning i Ra 180 med dart.
Meningen är att dessa ska vara 
med på sambandsuppdrag i vår.

Rävjakt
Leif i Kristianstad jagade runt 
några medlemmar på rävjakt.

Utställning
Järnvägsmuseet i Kristianstad 
hade öppet hus och vi var där 
och ställde ut oss.

Stämmor
glöm inte bort attt det är stäm-
mor lite överallt snart
Datum och tider finns i tidnin-
gen.
Detta gäller som inbjudan, 
skickas ingen separat.
Det är även riksstämma nästa 
år och vid förbundsstämman 
väljs delegater dit så var med 
och påverka.

Till sist

From All Of Us
To All Of You
A Merry Merry 
Christmas
And A Happy 
New Year



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 
baksida.
Bilden ska belysa vad ni tycker 
att FRO står för.

Helt enkelt, vad är FRO för dig?
Det kan vara en typisk dag i 
avdelningslokalen, det kan vara 
ett studiebesök, 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
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Anders dröm
På flygmuseet i Ängelholm 
skrev Anders Bohlin sin önskel-
ista till tomten.
Ett flygplan vill han ha, just detta 
och inget annat. Kläder har han 
redan.
Bilder: Lillemor Bohlin


