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Vi bygger nätverk inom 
hemvärnet
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Redaktionen njuter av 
den vackra sommaren 
och kommer så att göra 
fram till hösten
Bild: Patric Bohlin



Kalender
Juni
2 Avslutning  Hlm
4 Avslutning  Hbg
 FROnet noden Ksd
6 Nationaldagen Ksd
11 Aktivitet  Ksd
12 Styrelsemöte  Ksd
18 Avslutn golf  Ksd
25 Hemma hos  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 
medlemshantering 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/flyttmail.htm
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Augusti
6 Hemma hos  Ksd
13 Hemma hos  Ksd
14 Styrelsemöte  Ksd
20 Kubb och grill Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
27 Sambandsövning Ksd

Juli
2 Hemma hos  Ksd
9 Hemma hos  Ksd
16 Hemma hos  Ksd
23 Hemma hos  Ksd
30 Hemma hos  Ksd

September
3 Uppstart  Hbg
 Utställningen  Ksd
5 Styrelsemöte  Frb
10 Datautbildning Ksd
15 Utställning  Ksd
17 Antennjobb  Hbg
 Aktivitet  Ksd
24 MGKI   Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

Oktober
1 FRG avstämning Ksd
 Förrådsstädning Hbg
8 Datautbildning Ksd
9 Styrelsemöte  Ksd
15 Studiebesök  Ksd
 PC dart  Hbg
22 Teknik   Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
29 Sjukvård  Ksd
 PC dart  Hbg
31 Styrelsemöte  Frb

November
5 FROnet info  Ksd
12 Datautbildning Ksd
 SWALE  Hbg
19 Teknik   Ksd
26 Aktivitet  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
27 Styrelsemöte  Ksd

December
3 Aktivitet  Ksd
 Höstavslut  Hbg
5 Adventsvesper Ksd
10 Aktivitet  Ksd
11 Bowling  Ksd
12 Styrelsemöte  Frb 
17 Julavslutning  Ksd

Förkortningslista
Ksd Kristianstad
Hbg Helsingborg
Hlm Hässleholm
Frb Förbundet
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I huvudet på…
Nu undrar ni säkert vad som 
står på???!!
Ingen ledare från Bosse 
Alväng.

Lugn.
Det har inte varit någon revolu-
tion inom vårt förbund.
Vi i förbundsstyrelsen har bara 
tagit beslut på att 14-bladets 
ledare likt en stafettpinne skall 
vandra mellan funktionärerna 
i förbundsstyrelsen och under-
tecknad var den som fick vara 
först ut.

FRO hemsidor
I skrivande stund är våra nya 
hemsidor på väg ut.
Har ni inte varit inne och tittat 
på dessa tycker jag att ni skall 
göra det omgående. 
Det har varit en helhetslösning 
där vi skall kunna känna igen 
oss från den centrala hemsi-
dan vidare till vår förbundssida 
och sedan till respektive avdel-
ningssida. 
Titta speciellt på våra 
aktivitetskalendrar. Jag lovar 
att alla kan hitta något in-
tressant där och målsättningen 
är att alla skall kunna vara med 
även över avdelningsgrän-
serna. 
En grej jag saknar är möjlighet-
en att kunna lägga in lite lokal 
information med bilder från den 
egna verksamheten, men det 
kommer nog framöver. 

Riksstämma 2012
FRO  riksstämma 2012 står för 
dörren och förbundsstyrelsen 
har gått igenom och behandlat 
de ärenden som skall tas upp 
där. En riksstämma är alltid ett 
oskrivet blad. 
Vad skall hända inom FRO, 
vilken centralstyrelse skall vi 
ha och vilken inriktning skall 

arbetet ha de närmaste åren. 
Inte minst vilka ekonomiska 
ramar som gäller och uppdrag 
vi skall lägga krut på. 
Vi har dock fullt förtroende för 
Bosse och Lillemor som är 
våra delegater från förbundet.
Stämman kommer att hål-
las i Höllviken och ett utförligt 
reportage kommer.   

Reflektioner
Slutligen vill jag som avdeln-
ingsordförande ta med lite från 
Kristianstadsavdelningen.

Ekonomi
-Vi har under de senaste åren 
känt av de ekonomiska ned-
skärningar som drabbat avdel-
ningarna. 
Detta har gjort att verksam-
heten inte har kunnat bedri-
vas i samma omfattning som 
tidigare. 
Vi har försökt rätta munnen 
efter matsäcken men man 
kommer ändå till ett skede då 
vi måste ta ställning till om det 
är meningsfullt att köra vidare. 
NATURLIGTVIS är det så att vi 
skall köra vidare. Vi måste alla 
hjälpas åt att hitta alternativa 
inkomstkällor som exempelvis 
sambandsuppdrag, samarbete 
med andra organisationer där 
vi kan erbjuda paketlösningar 
mm, ”you name it” det finns 
egentligen inga gränser.  

FRG
-Vi har också fått möjligheten 
att samarbeta med Kris-
tianstads Kommun och ingå 
i deras FRG-verksamhet och 
bemanna deras trygghetspunk-
ter. 
Dessa skall bemannas vid ex-
traordinära händelser i samhäl-
let som exempelvis stormar, 
avbrott i mediaförsörjning och 
liknande

Vi är 8 st som har påbörjat ut-
bildningen som genomförs av 
civilförsvarsförbundet, och
som kommer att leda fram till 
placeringar framåt hösten.

Hemma hos
-En sak till: Något som har bli-
vit mycket uppskattat på avdel-
ningen är våra ”hemma hos”.
Vad är då hemma hos, jo det 
är precis som det låter, i stället 
för att sitta i vår avdelningslo-
kal under sommaren flyttar vi 
ut i trädgården eller uterummet 
hos någon av våra medlem-
mar där vi grillar något, äter 
jordgubbar eller rabarberpaj. 
Hittills har det inte varit något 
som helst bekymmer med att 
få frivilliga till detta under hela 
sommaren utan i stället är det 
till och med så att några har 
fått stå över till nästa år. Kan-
ske något för övriga avdelnin-
gar?

Se nu till att du och dina nära 
njuter riktigt av den kommande 
sommaren och allt vad den 
kan föra med sig.

För förbundet
Mats Nilsson
 

Mats Nilsson tar 
en kopp kaffe 
när “hemma hos” 
gästar honom
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Detta gör vi i höst...
Kristianstad

Hemma hos
I sommar har vi “hemma hos” 
verksamhet.
Det betyder att vi inte sitter i 
lokalen och trycker i det fina 
sommarvädret.
Vi sitter hemma hos varandra 
och myser istället.
När vi ska hälsa på hos varan-
dra samkör vi från avdelning-
slokalen kl 19.00.
I sommar ser schemat ut så 
här:
25 juni hos Lillemor Bohlin i 
Österslöv
2 juli hos Susanne Månsson 
på Sommarlust
9 juli hos Leif Persson i Ön-
nestad
16 juli hos Gunilla Åkesson i 
Österslöv
23 juli hos Mats Nilsson i 
Nosaby
30 juli hos Gunnar Mårtensson 
på Österäng
6 augusti hos Gösta Strand-
berg i Vånga
13 augusti hos Jörgen 
Vognsen på Kulltorp
20 augusti avslutar vi detta 
med kubb och korvgrillning i 
Österslöv.

Sambandsövning
Efter detta startar verksamhet-
en inne i vår lokal igen.
Den startar med en samband-
sövning den 27 augusti. Här 
kommer vi att vara utomhus på 
lite längre avstånd och samti-
digt prova våra högantenner.

Utställningen
Den 15 september har vi inbo-
kat en uställning på vårt järn-
vägsmuseum i Kristianstad.
Här visar vi vår verksamhet 

och får förhoppningsvis några 
intresserade med oss hem.
Inför detta måste utställnings-
materialet ses över och up-
pdateras. Detta gör vi den 3 
september. Ligger ni på några 
bra bilder som vi får använda 
så kom in med dem.

Datautbildning
I höst kommer vi ha förmånen 
att lära oss lite grundläggande 
datautbildning i excel, power-
point och annat.
Bertil Troberg kommer att 
vägleda oss under 3 tillfällen 
under hösten, 10/9, 8/10 och 
12/11.
Ta med din dator och kom. 

Rävjakt
Ut och jaga räv ska vi den 16 
september, en söndag.
En heldag i skogen där vi 
springer runt med vår mot-
tagare för att leta upp räven. 
Efteråt lite fika eller lunch som 
vi har packat med oss.

MGKI
Kryptoapparat MGKI är all-
deles ny i hemvärnet och vi 
har den 24 september fått 
möljighet att stifta bekantskap 
med den.

Teknik
Teknik har vi under några 
gånger i höst, 22/10 och 19/11. 
Vad vi gör då vet vi inte nu, vi 
får se vad Gösta hittar på till 
oss.

Praktisk sjukvård
Sjukvård är viktigt, den 29 
oktober ska vi fortsätta vår 
praktiska sjukvård vi startade i 
våras.

Juletid
Till jul händer det mycket kul.
Adventsvesper i Nosaby kyrka 
med hemvärnets musikkår. Vi 
är med i fanvakten tillsammans 
med de övriga frivilligorganisa-
tionerna.
Den 11 december spelar vi 
bowling och kämpar om vårt 
vandringspris som Patric Boh-
lin har i sin ägo just nu.
Julavslutning har vi månda-
gen den 17 december. Glögg, 
lussebullar, pepparkakor och 
julmusik myser vi med.

Helsingborg

Antennjobb
Den 17 september fixar vi till 
våra antenner.
Ulf Palm och Lars Blücher 
kommer att vägleda i detta 
arbete.

PC dart
Under 2 tillfällen i höst tittar vi 
närmare på PCdart, 15/10 och 
29/10
Vi tittar först på hur det ser ut 
i datorm när man kopplar Ra 
180 till den. När vi känner att 
vi kan detta kopplar vi ihop det 
hela till ett nätverk.

SWALE
Den 29 oktober kopplar vi 
kortvågsstationen till PC dart 
och får SWALE, spännande 
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Så många besökare har 
det aldrig tidigare varit på 
Beredskapsmuseet utanför 
Helsingborg. 

Tusen besökare strömmade 
till när museet anordnade en 
militärhistorisk dag på Kristi 
Himmelsfärdsdag. 
Ändå strömmade regnet tidvis 
ner och en hagelskur gjorde
marken vit som mitt i vintern. 
Men det tog alla med gott 
humör.

I mitten FRO
Mitt i alltihopa fanns FROs 
Helsingborgsavdelning med 
ett stånd där verksamheten 
beskrevs med de senaste 
videoinspelningarna. Det ledde 
till att några besökare anmälde 
sitt intresse för att bli medlem-
mar.

Parkeringsvakt
Dessutom hade FRO till 
uppgift att hålla rätt på alla 
tillströmmande bilar och få 
dem parkerade på rätt ställe. 
Det var intensivt precis efter 
öppningsdags när de flesta 
besökarna strömmade till, men 
sedan blev det lugnare. 

Uppvisning
Under dagen kände man sig 
nästan förflyttad till 40-talet. 
Militärklädda människor i 
tidstypiska uniformer, militär-
fordon från andra världskriget 
och naturligtvis den klassiska 
ärtsoppan. 
När sedan en karolinertropp 
dök upp med ett långt och ge-
nomarbetat program, blev det 
plötsligt Karl XII och 1700-tal.

Ny satsning
Nästa år satsar museet på att 
locka ännu fler besökare, kan-
ske uppåt 1500.

Hans Donnerborg

Stridsvagnar och tidstypiska 
uniformer. Det var mycket som 
de 1000  besökarna fick se.

Kön till den klassiska ärt-
soppan var lång.

En fläkt av gångna krig



     7

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

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

Om du vill bli påmind om detta 
så rekomenderar vi att du del-
tar i mailinglistan 14-info.

Om du vill deltaga i mailing-
listan 14info@fro.se (få epost 
som är adresserade 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 bre-
vet)
SUBSCRIBE 14info
någon@fro.se

Om du vill utträda ur mailing-
listan 14info@fro.se (inte län-
gre få epost som är adresse-
rade 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

Poltavakänsla mitt 
i Skåne. Karoliner-
troppen laddar för 
skott.

Bo Alväng pratade för 
FRO i vårt eget stånd 
och fick faktiskt en del 
intresseanmälningar.
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I hemvärnet har vi inom de 
olika tjänstegrenarna sex 
tillfällen varje år för utbild-
ning i just vår tjänstegren.
Detta är något signalisterna 
inom 49. hemvärnsbatal-
jonen har tagit fasta på.

Tänk att få specifik utbildning 
för just signalering  utan att 
behöva ta det på KU helger.
Det vi har planerat in i år är att 
satsa på det nya som finns just 
nu.

Ansvar
Här har jag som sambandschef 
lagt ansvaret på sambands-
gruppcheferna.
Det är deras ansvar att se till 
att signalisterna i deras kom-
pani får information om träf-
farna och inspirera dem till att 
komma.
Detta ger även sambandsgrup-
pcheferna tillfälle att träffa sina 
signalister och ge dem den 
senaste informationen som 
kommit uppifrån.

Information
Dessa träffar ger mig och de 
övriga ledningssystemsbefälen 
på bataljonsstaben tillfälle att 
träffa sambandsgruppcheferna.
Här pratar vi om det senaste 
som kommit upp och hur sam-
bandet ska läggas upp, har det 
kommit några nya direktiv eller 
någon ny order.
Det är svårt att få till träffar 
med cheferna och här har vi 
tillfälle då de redan är här.

Workshop i hemvärnet

Workshop
Vi har valt att lägga upp dessa 
träffar som workshop.
Detta för att vi alla har olíka 
kunskaper med oss till en träff. 
Alla har vi varit med i hemvär-
net olika länge och har arbetat 
med olika saker.
Då är det bra att utnyttja 
kunksaperna vi har i bataljonen 
och vi lär varandra.
Många bra diskussioner leder 
till att alla kommer till tals och 
får ställa just sin fråga för att 
förstå.
Meningen är att alla ska gå 
ifrån våra träffar med ny kun-
skap och känna att det här kan 
jag.

Signalering
Första tillfället gick vi igenom 
signaleringens grunder så alla 
var på samma plan.
För att kunna öva signalering 
hade vi en genomgång av Ra 
180. 
Alla är vi på olika nivåer vad 
gäller signalering så här gäller 
det att ha tålamod med varan-
dra och stötta istället för att bli 
irriterade.
De som redan kan tar ett kliv 
tillbaka för att låta nybörjarna 
bli bättre. De blir en mentor 
och lär sig själva genom att 
lära andra.

Niclas Nilsson och 
Gunilla Åkesson 
startar tillsammans 
Ra 180
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Sambandsgruppchef 
Jörgen Raun passar på 
att fråga sambandschef 
Lillemor Bohlin en fråga
Bild: Gunilla Åkesson

Datanätverk
Ett annat tillfälle gick vi grun-
ligt igenom Ra 180. Hur ställer 
man in den i läge skydd och 
hur ställer man in koderna till 
den.
När alla var på det klara med 
hur radion fungerade la vi till 
datorer.
Hemvärnet har ju blivit med da-
torer och dessa är det menin-
gen att vi ska koppla ihop till 
ett nätverk.
Detta är något inte många av 
oss kan, men vi har tur som 
har Carl-Gustav Nilsson i 
bataljonen som kan.
Det ska till nätverkshub och 
kablar och rätt IP adresser.
Nu ska dessutom radion kop-
plas till och det är inte det 
lättaste.
Även här tar vi tid på oss så 
att alla ska förstå och ha tid att 
ställa just sina frågor. 
Alla gick därifrån med insikten 
att detta kan de göra själva på 
sitt kompani.

Hösten
Nu tar vi sommarlov och 
fortsätter med vår verksam-
het i höst.
Då ska vi ta oss an de allra 
nyaste vi har fått till hemvär-
net.
MGKI är en kryptoapparat 
som kan användas till både 
telefon och radio.
Eftersom det är det nyaste 
behövs mer utbildning till 
detta och vi tar in instruktör-
er från Revinge till detta.

RAKEL är också ny för oss 
och ska läras in i höst, även 
här med inhyrda instruk-
törer.
Här har vi gott stöd från 
Skånska gruppen som har 
kunskap och kommer när vi 
kallar.

KFÖ
Att vi väljer att lägga MGKI 
och RAKEL under hösten 
beror på att vår KFÖ ligger 
under vecka 45. Då vill vi 
att kunskapen ska sitta nära 
och vara klar att plockas 
fram. 
Jag ser fram emot en KFÖ 
där sambandet fungerar för 
att signalisterna vill komma 
på utbildning.

Lillemor Bohlin
Bertil Troberg och 
Gunilla Åkesson 
hjälps åt med att 
koppla in datorn i 
nätverket
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Tävling
Det var länge sedan det fanns 
en tävling i tidningen hörde jag 
härom dagen.
Det är ju sant, men misströsta 
icke, här kommer en.
Ni har hela långa sommaren 
att gnugga geniknölen på och 
komma på svaret.

Denna tävling går ut på att 
hitta ett ord som man skriver 
ner och skickar in till redak-
tionen innan 30 september.
Vi kommer att dela ut 3 priser 
bland er som skickar in rätt 
lösning.

Nedan hittar ni ett antal gåtor, 
lös dessa.
Tag sedan första bokstaven 
i varje lösning och ni har ett 
ord som vi tycker symboliserar 
FRO.

1
Är gott till Pytt i panna

2
Exotisk frukt

3
Använder vi när vi gör tidnin-
gen

4
Tomt

5
Olof på engelska

6
När man inte vill att obehörig 
ska veta vad man säger

7
Är en ram

8
Firar vi 26 maj 

9
Nils Holgerssons färdmedel

10
Mirakel

11
Hette FN förr

12
Här vill du inte bada

13
Har förbjuden stad

14
Skriver vi med

15
Bland årets alla besök är detta 
en rysare

16
Kommer Jameson ifrån

17
Har du om du inte klarar detta

18
Står alla FROare varandra

Från flygvapen-
museet i Ängel-
holm
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Visa och kloka 
ord från redak-
tionen 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 
separata 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

Så här 
vill redak-
tionen ha 
bidragen

Redaktionens rättigheter
Redaktionen för FjoRtOn-
bladet förhåller sig rätten att 
ändra felstavningar, gramma-
tiska fel med mera.
Vi kan även korta av texten då 
vi anser att det behövs

Äntligen har sommaren kom-
mit till oss! Solen skiner och 
fåglarna kvittrar och allt är 
bara underbart.

Det är många som har efterlyst 
en tävling, i detta nummer har 
ni något att fundera över. Vi 
hoppas att vi inte har gjort det 
för lätt för er. För svårt? Ni har 
hela sommaren på er att fun-
dera ut den rätta lösningen.

Hemma hos
Ni som inte kommer till våra 
avdelninglokaler så ofta, passa 
på nu i sommar att komma 
till  Kristianstadavdelningens 
“Hemma hos”. Tillhör inte 
Kristianstad? Du är välkom-
men ändå, det är bara roligt att 
träffa någon från andra delar 
av förbundet.

Djuramosse
Läs om Helsingborgsavdelnin-
gens utställningsdag på Bered-
skapsmuséet i Djuramosse. 
Varför inte ta familjen med och 
göra ett besök där? Där är 
mycket för hela familjen att se 
på.

Ledare
Vad tycker ni om att ledaren 
ska alternera mellan förbun-
dets styrelsemedlemmar? Vi 
i styrelsen, och då framföra 
allt Bosse, tycker att det är en 
bra idé. Han tycker att han fått 
idetorka.

Sommarkurs
Vad ska ni göra i sommar? 
Detta är inte första gången vi 
vill att ni som gör något in-
tressant skriver om detta. Det 
behöver inte vara en FRO-ak-
tivitet, även om detta också är 
välkommet.
Vi vet att några ska gå kurs på 
Fårö, skriv och berätta.

Nästa nummer
Nu kommer nästa nummer 
inte ut förrän i jul, så passa på 
att skriva och skicka in vad ni 
tycker ska komma med. Det 
är inte nödvändigt att vänta 
tills sista dagen. Absolut sista 
dagen att skicka in bidrag är 
den 25 november. Då ska även 
avdelningarnas planering för 
våren vara med. Tänk på det!

Till slut så vill vi önska er alla 
en riktigt varm och skön som-
mar med många lata, sköna 
dagar.

Efter detta en aktiv och produk-
tiv höst inom FRO.
Titta på vår kalender så ser du 
vad som är planerat. 



12

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

FRO Helsingborg var en helg 
vid militärhistoriska museet i 
Djuramosse. De hade utställn-
ing och hjälpte till vid parkerin-
gen.
Hans Donnerborg var en av 
de FRO:are som dirigerade 
trafiken.


