
 

 
FRO Svartlösa - Öknebo 

  S-Ö BLADET hösten 2016. 

 

Öppet hus. 

 

Vi har normalt öppet hus varje helgfri onsdag från kl.19.00 till ca kl.21.00 på Toppvägen 24  

(ingång på gaveln) i Tumba.  

Eventuella ändringar anslås på webbplatsen http://svartlosa-oknebo.fro.se. 

 

Kurser: 

IP-telefoni. 

Lördag den 19 november 2016. Kl. 10.00 

Plats: Vår lokal på Toppvägen 24 Tumba. 

 

 

Är du en ny medlem i FRO, så kan Vi rekommendera Introduktionskurs för nya medlemmar 

som äger rum  

Lördag den 22 oktober 2016 kl.09 – 15.00 

Plats: Förbundslokalen på Silversmedsplan 36 (kortsidan) Grimsta    

   

Kallelse till de nya medlemmarna kommer att skickas ut per post. 

Se även förbundet hemsida,  http:// stockholm.fro.se 

 

SL-test. 

FRO har en egen Radiotävling. Vi i FRO Svartlösa-Öknebo kommer att vara med på SL-testen lördag 

den 12 november kl.13.15 – 14.15 UTC på SSB. Regler finns på FRO:s centrala sida (www.fro.se) 

under amatörradio. 

 

 

Sambandsuppdrag: 

Är du intresserad av att delta i våra sambandsuppdrag så omfattar radio och/eller ljud så kontakta 

sambandsansvarig: Joakim. Guttman på adress. e-post: joakim.guttman@fro.se eller mobil: 0762- 90 

00 02 eller Jan Lennström e-post: jan.lennstrom@fro.se eller mobil: 0738-18 39 65 

Du behöver inte vara radioamatör eller ha radioutbildning för att delta i sambandsuppdragen utan det 

finns plats för alla. 

Våra uppdrag kommer fortlöpande att publiceras på förbundets hemsida. 

 

Luciafirande: 

 

http://www.fro.se/


 Luciafirande planeras till onsdag den 14 december 2016 kl.19.00 i lokalen på 

Toppvägen 24 Tumba. Välkommen! 

 

 

 

Bulletin. 

På måndagar kl 21.30 kör FRO en bulletin på R0 145,600/145,00 och RU12 434,900/436,500 MHz 

Bulletinen innehåller information om vad som händer inom FRO. Aktiviteter, kurser m.m. 

Tipsa Oss, snälla … 

Har du kanske tips på (radio) aktiviteter eller annat som händer i vår närhet? Du kan lämna förslag 

med e-post till ulf.westman@fro.se eller jan.nilsson@fro.se 

Har du information till nästa informationsblad eller synpunkter på detta, så kan du kontakta Ulf 

Westman, Hallundavägen 141, 145 64 NORSBORG, Mobil: 073-93 99 707, e-post: 

ulf.westman@fro.se eller Jan Nilsson, Mogårdsvägen 15, 143 43 VÅRBY, Mobil: 070-22 55 747  

E-post: jan.nilsson@fro.se           

Eller kom till lokalen på Toppvägen 24 (ingång på gaveln) Tumba 

 

 

 


