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Kalender
Januari
12 Biljard   Ksd
 Städa ut julen Hbg
19 Städning  Ksd
 Avdelningsmöte  Hbg
20 Styrelsemöte  Ksd
26 Studiebesök  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

Mars
1 Stämma  Förb
2 Studiebesök  Ksd
 Avdelningsmöte Hbg
9 80 MHz stationerna Ksd
 SDR   Hbg
14 HLR, 1:a hjälpen Ksd
16 Städning, ärtsoppa Ksd
	 Ra	180,	relätrafik	 Hbg
23 RAKEL  Ksd
 RAKEL  Hbg
30 Avdelningsverks. Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
April
6 Avdelningsmöte Hbg
13 Antennbygge  Ksd
 Antennbygge  Hbg
14 Styrelsemöte  Ksd
20 SWALE   Ksd
 SWALE     Hbg 
25 Studiebesök  Hbg
27 Antennbygge  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

Maj
4 Radioorientering Ksd
 Förb SMB dagen Hbg
11 80 MHz stationer Ksd
 Förb. SMB dagen Hbg
16 Utställning  Hbg
17 Utställning  Hbg
18 Städning  Ksd
 Städa bilen  Hbg
25 Avdelningsverks Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
26 Styrelsemöte  Ksd
30 14-träffen  Förb

Juni
1 Datorarbete  Ksd
 Avdelningsmöte Hbg
6 Nationaldagen Ksd
8 Planering utställn. Ksd
 Avslutning  Hbg
13 Utställning  Ksd
15 Äventyrsgolf  Ksd
16 Styrelsemöte  Ksd
22 Hemma hos  Ksd
29 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 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://wwwfro.se och logga in
välj ändring i medlemsregister
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Juli
6 Hemma hos  Ksd
13 Hemma hos   Ksd
20 Hemma hos   Ksd
27 Hemma hos    Ksd

Augusti
3 Hemma hos   Ksd
10 Hemma hos   Ksd
17 Kubb o grill  Ksd

Februari
2 80 MHz stationerna Ksd
 Stämma  Hbg
3 Stämma  Ksd
9 Teknik   Ksd
 Avdelningsmöte Hbg
16 Sportlovsaktivitet Ksd
 Bowling  Hbg
23 Datorarbete  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
24 Styrelsemöte  Ksd
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Våren i Kristianstad
I vår kommer vi att kunna erb-
juda ett varierande smörgås-
bord av avktiviteter.

Vi börjar traditionsenligt med en 
biljardkväll tillsammans.

Radio Kristianstad
Studiebesök på Radio Kristians-
tad ska vi göra i slutet av janu-
ari. Här hoppas vi få se tekniken 
bakom radioprogrammen.

Ny radio
Avdelningen har fått nya radio-
stationer, 80 MHz.
Dessa ska vi under våren titta 
närmare på och få i bruk.

Sportlov
Under sportlovet har vi öppet 
hus	och	hoppas	på	flera	nya	
medlemmar.
Kom och stötta oss i detta ar-
bete.

HLR
Under en lördag kommer vi att 
få lära oss om första hjälpen. 
Denna dag kommer vi även att 
få en inblick i hjärt-lung-rädd-
ning (HLR).
Vi ska även få stifta bekantskap 
med en hjärtstartare.

Antennbygge
Vi bygger nya antenner och 
hoppas på nya kontakter

Radioorientering
En kväll ska vi ut på fältet och 
röra oss för att kolla räckvidd 
och funktion på alla våra statio-
ner.
Detta gör vi genom lite radioori-
entering.

Utställning
I juni kommer vi att tillsammans 
med sändaramatörerna i Kris-
tianstad genomföra Bockebo-
daträffen.
Under	en	lördag	finns	mycket	
att köpa och titta på.
Kom och mingla med oss.

Nationaldagen
Här	finns	förstås	kommitten	
med våra fanor för att visa upp 
oss.
Paraden går från stan ner till 
Tivoliparken där det blir konsert 
och tal.

Datorer
Våra datorer behöver en över-
syn och det ska de får i vår.
Nya program som vi behöver 
lära oss.

Förbundsgemensamma akti-
viteter
I förbundet vill vi umgås på nära 
håll och på lite längre håll.

RAKEL
Vi startar i mars med en 
RAKEL-kväll.
I Helsingborg och i Kristianstad 
tar vi fram stationerna och tittar 
på dem.
Under kvällen har vi samband 
med varandra för att testa att 
det fungerar på håll.
Här kommer vi att använda oss 
av hemvärnets rakelinstruktörer 
som även är medlemmar i våra 
avdelningar.

SWALE
Detta utbildningspass har vi i 
april och upplägget är detsam-
ma som på RAKEL där vi kör 
mellan avdelningarna för att 
umgås över etern.

Fjortonträffen
En gammal tävling som vi nu 
tänker återuppta.
Vi samlas alla i förbundet och 
har en rolig dag tillsammans 
med tävlingar och givetvis my-
cket umgänge.
I maj när vädret är som bäst har 
vi förlagt den, vad innehållet blir 
är just nu mycket hemligt...



Förbundsstämma 2015

Avdelningsstämmor 2015
Kristianstad Helsingborg Hässleholm

FRO Helsingborg håller 
avdelningsstämma

Måndagen den 2 februari
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 3 februari klockan 
19.00

Plats: I avdelningslokalen på 
Soldathemmet vid högskolan.

Efter mötet bjuder avdelningen 
på	fika.

Väl mött 
Styrelsen

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

FRO Hässleholm håller avdel-
ningsstämma

Redaktionen har inte fått 
besked om när denna stämma 
hålls.
Håll utkik i brevlådan och i 
mejlboxen så kommer det där.
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FRO Norra Skåne håller För-
bundsstämma.

Härmed kallas till ordinarie för-
bundsstämma den 1 mars 
kl 13.00 på Berga i Helsingborg.
Kallade som ledamöter i stäm-
man är avdelningarnas dele-
gater (5 per avdelning).

Kallade utan rösträtt i stämman 
Förbundsstyrelsen
Revisorerna
Valberedningen

Övriga medlemmar i FRO får 
delta med yttranderätt men ej 
rösträtt

Stämmodokument
Förbundets verksamhetsberät-
telse, valberedningens förslag 
och denna kallelse kommer 
att bli publicerade på förbun-
dets hemsida på Internet med 
adressen:

http://norra-skane.fro.se
Logga	in	och	se	under	fliken	
”Stämmodokument”.

Även övriga stämmodokument 
kommer	att	finnas	där	så	snart	
de är fastställda.
Om någon önskar dessa doku-
ment via vanlig post, kan de fås 
via avdelningen.
För mer upplysningar ring 
0431 – 838 73

Väl mött på stämman
Bosse Alväng
Förbundsordförande
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FRO ställer ut tillsammans 
med Beredskapsmuseet

FRO i Helsingborg har 
varje år samarbete med 
Beredskapsmuseet i Djura-
mossa på deras militärhis-
toriska helg.
De sköter parkeringen och får 
ställa upp en utställning och 
visa MOLOS bilar.

Dåtid
I år var redaktoinen på plats 
för att beskåda hur det var 
under beredskapstiden under 
världskriget.
Här kunde man stifta bekanskap 
med svenska, engelska och 
amerikanska soldater.

Allt uppbyggt
I sina respektive läger fanns up-
pbyggt tält, förläggning, staber, 
sjukvård, bilar  och annat som 
var relevant för deras krigs-
föring.
All personal var i tidstypiska 
kläder och agerade i sin roll 
hela dagen.

Här ligger en post på lut.
Han har både radio och tele-
fonsamband med staben

Uppvisning
Det	förekom	under	dagen	flera	
förevisningar av olika slag.
En del föredrag om kläder och 
utrustning i de olika lägren.
Bilarna luftades i en parad och 
en del skott avlossades.
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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 deltar 
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 bre-
vet) UNSUBSCRIBE14info
någon@fro.se

Soldathem
Här visas ett tidstypiskt Soldath-
em i fält.
Tänk att soldater även förr be-
hövde kaffe, de är säkert signal-
ister...

Intresserade
FRO visade under dagen sin 
verksamhet	i	form	av	film-
visning på en TV, broschyrer 
delades ut och givetvis fanns 
FRO folk på plats och pratade 
med alla besökare.
FRO Helsingborg hade även 
sin egen 1313 bil med sig.
Denna drog mycket besökare 
och vi hoppas att några kom-
mer tillbaka med mer intresse.
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MOLOS med 
Uffe Palm
För en tid sedan fick vi i 
FRO Kristianstad besök av 
Uffe Palm, som berättade för 
oss om MOLOS (Mobilt led-
nings-och sambandsystem 
för kommunikation).

Vårt samhälle är idag mycket 
sårbart och vi är beroende av 
att vår infrastruktur fungerar.  
Det	fick	vi	lära	oss	när	stormen	
Gudrun härjade här i södra 
Sverige. Då lärde vi oss att de 
organisationer och insatsstyrkor 
som arbetar med reparation är 
helt beroende av en snabb och 
effektiv krisledning.
En självklar förutsättning för en 
lyckad samordnad räddnings- 
och reparationsinsats är kom-
munikation.
Svenska kraftnät har en lösning 
för sådana situationer, heter 
MOLOS.
Vid ett långvarigt strömavbrott 
kan det uppstå problem med 
täckning i telefoninätet eller 
mobilnätet. Då kan MOLOS up-
prätta en kommunikationslänk 
in till områden utan fungerande 
kommunikation. 

MOLOS-systemet består av en 
bandvagn 206 med kraftfulla 
kommunikationsmöjligheter. 
Det	finns	sju	stycken	MO-
LOS-system i drift plus en som 
används till att testa nya statio-
ner mm. Även denna kan an-
vändas när det krävs.
Varje bandvagn har möjlighet 
till egen elförsörjning i form 
av ett mobilt reservkraftverk. 
De kan därmed placera sig på 
lämpliga platser med mobila 
antenner och fasta hörmastan-
tenner under längre tid.
Besättningen ombord på en 
vagn är FRO-personal som 
har fått utbildning av Svens-
ka kraftnät, det krävs ju spe-
cialkunskaper för att kunna 
upprätta, driva, underhålla och 
återställa	systemet.	Det	finns	
alltid två personer som betjänar 
MOLOS på plats, på så sätt är 
systemet uthålligt över tid.

Utrustningen då?
Det	finns	bl	a	Rakel	(RAdio-
Kommunikation för Effektiv 
Ledning) som är Sveriges na-
tionella kommunikationssystem 
för samverkan och ledning. 

Vem kan då använda sig av 
MOLOS.
Det är de olika elbolagen som 
gör en hemställan i första hand 
vid störningar i elförsörjningen. 
Har då MOLOS använts i 
skarpt lägen någon gång?
Ja då, t ex i vid Luciastor-
men 2011 i Själevad utanför 
Örnsköldsvid, när Dagmar här-
jade i Sundsvallstrakten. 
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En	måndag	fick	FRO	Kris-
tianstad stifta bekantskap 
med hemvärnets nya sam-
bandsstystem.
IGR - Individuell Grupp Radio.

Detta sambandssystem är till 
för att underlätta för grupperna 
att kommunicera utan att röja 
sig. Här behövs inga skrik och 
rop i skogen.
Alla soldater i gruppen har en 
egen radio så de har kontakt 
inom gruppen.
Utrustningen består av en 
radio, ett headset som är 
koppplat direkt i hörselskydden, 
en SM omkkopplare som man 
kan fästa på vapnet.
På plutonschefsnivå har man 
en motorolastation som kop-
plas ihop med IGR, då har man 
en dubbel SM omkopplare.

Vi tittar på IGR
Alla som har hunnit utnyttja 
systemet är nöjda då man kan 
operera utan att röja sig själva 
och sin position.
Det	försvårar	för	fienden	och	
det är ju det vi vill...

Överbefälhavare Sverker 
Göransson var i Kristianstad 
och pratade om sin syn på 
försvaret och hur det förän-
dras.

Naturligtvis var redaktionen 
och delar av Kristianstadsa-
vdelningen på plats. Det är ju 
inte varje dag man får lyssna till 
högste chefen.

Försvarsrapport
Han började kvällen med att 
berätta om arbetet med den 
nya rapport som ska lämnas de 
16 december.

Denna rapport blir sedan ett 
underlag för försvarsmaktens 
arbete nästkommande fyra år.
Han poängterade hur viktigt det 
är med ett realistiskt försvars-
beslut. 

Läget i Östersjön
Att lägesbilden är förändrad se-
dan höstens ubåtsjakt i Stock-
holm råder det väl ingen tvekan 
om enligt Sverker Göransson.
Han tycker också att det är 
oroande det vi har sett från 
rysk sida. Det är enligt honom 
förutsägbart rent strategiskt 
men taktiskt oförutsägbart. Han 
tror att det är viktigt att fundera 
över hur man tänker om man är 
ryss.

Samarbete
Han betonade också hur viktigt 
det är med samarbete interna-
tionellt. Han menar också att 
det är viktigt att demonstrera 
samarbete med de baltiska 
staterna och med Finland.

Där tog han vårt samarbete 
med	den	finländska	flottan	
som exempel.Han menade att 
tillsammans blir vi starka.

Besök av 
ÖB
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Tisdagen den 18/11 strax efter 
kl 23 fick jag ett sms från 
Missing People Sweden. 

SMS'et informerade att MPS 
ville ha hjälp med att söka efter 
en 70-årig man i Ängelholm runt 
Järnvägs stationen. Jag slutade 
jobba kl 23 och var mer eller 
mindre på väg hem. 

Batteriladdning
Jag ringde upp kontaktpersonen 
och berättade vem jag var och 
vad jag kunde hjälpa till med. 
I första läget tänkte jag mest på 
våra Puxing hand stationer. 
MPS tyckte att det lät som en 
bra ide, varför jag körde upp till 
Berga och började ladda upp 
batterier. Därefter hem och byta 
till med "terrängvänlig" klädsel. 
Tillbaka på Berga och började 
plocka ihop radio apparaterna 
När jag kom ut till min bil och 
skulle åka mot Ängelholm, hade 
det börjat småregna lite. 
Med Flossmyr(Skånes Fager-
hult) branden i minne så tänkte 
jag om, och tog 1313 bilen i 
stället. 
Dels som ledningsplats och dels 
som regnskydd/värmestuga. 

Stabsplats
Väl på plats upprättade jag 
stabsplatsen med öppen dörr 
och belysningen tänd. 
Information om den försvunne 
mannen  delgavs oss som ännu 
inte kommit ut och börjat söka.

Sambandsproblem
MPS lednings funktionärer 
stannade kvar i bilen med sina 
kartor utlagda över hela bordet. 
Ständig kontakt med polis och 
"sökare" hölls hela natten via 
telefon...... tyvärr! 
MPS "chefen" litade mer på 
telefonen...... 
Eller som han sa: -Nja, vi har ju 
egna radioapparater men dom 
fick	vi	inte	med	oss...	så	det	får	
bli via telefon tillsvidare. 
Här ser jag ett stort UTBILD-
NINGS OCH INFORMATIONS 
behov!!!!….
I och för sig hade redan 4-5 
grupper om vardera 4-7 pers 
gått ut och börjat söka, så det 
kändes som att det bara var att 
gilla läget. 

Avslut
Ca kl 04.20 var alla sökare till-
baka vid 1313 bilen och stämde 
av vilka ytor man sökt av. 
I samråd med polisen la vi ner 
sökandet för natten. Ca kl 09 
hittades mannen vid Malmö 
Central, välbehållen, trött och 
frusen men i övrigt, efter om-
ständigheterna vid gott mod! 

Sammanfattning
MPS vill gärna se mer av 1313 
bilen och oss, varför jag har 
kontaktat insatsens kontaktper-
son och "börjat dra i trådarna". 
Dom har en egen ledningsbil 
på G men den står, i skrivande 
stund ej användbar p.g.a. ren-
overing i Svedala. 

Vidare samarbete
MPS vill gärna komma till vår lo-
kal och presentera sig mer och 
samtidigt se vad vi är för några 
och vad bilen kan erbjuda. 

Jag har sagt att vi ställer upp 
med bilen enbart om vi har en 
egen tillgänglig chaufför (med 
tanke på bilens garageplats/om-
råde....) och i första hand i NV 
Skåne! 
I övrigt kan vi kanske bidraga 
med personal också.....? 

Uffe Palm

Hjälp till Missing 
People



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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Nu har vi kommit till den tiden 
på året då allt knyts ihop och 
sammanfattas.

Även i redaktionen har vi ibland 
behov av det.
Men även lite nytt så här i slutet 
har vi att bjuda på.
Vårt gamla tryckeri kunde inte 
längre trycka tidningen till oss 
så vi har ägnat sommaren åt att 
leta ett nytt.
Efter mycket arbete har vi nu 
äntligen hittat ett.
Dock har vi i samband med det 
fått ändra formatet på tidningen.
Den är som ni redan märkt lite 
mindre till storlek.
Vad tycker ni om det?

Men innehållsmässigt är den 
lika stor med samma höga 
kvalitet.

Vi	har	flera	gånger	blivit	lite	
beskyllda för att skriva ett Kris-
tianstadsblad.
Men nu har Helsingborg tagit till 
sig	kritiken	och	skickat	in	flera	
bidrag.
Vi kan läsa om utställning i Djur-
amosse och om hjälp till missing 
people.

Även ÖB har vi fått med i tidnin-
gen då han gästade Kristianstad 
med ett föredrag.

Kristianstadsavdelningen har 
haft IGR-information.

Till våren bjuds det på massor 
av aktiviteter som alla är hjärligt 
välkomna till.

Glöm inte att närvara på stäm-
morna för att göra din röst hörd.
Vi har de styrelser som vi själva 
väljer.

We wish you a 
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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Niros bärbara radio
Vi kan stolt visa upp Kristian-
stadsavdelningens nyförvärv i 
radiosamlingen.
Dessa 80 Mhz stationer kan an-
vändas vid sambandsuppdrag 
och utbildningar.

Kristianstadsavdelningen har 
haft en inledande genomgång 
på stationerna och kommer 
under våren att arbeta mer med 
dem.


