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    Svartlösa–Öknebo 

 

 

    S-Ö BLADET våren 2017. 

Öppet hus. 

 

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

(ingång på gaveln) i Tumba. Eventuella ändringar anslås på vår webbplats 

 http://svartlosa-oknebo.fro.se. 

 

Stämman genomförd. 

Årets stämma (årsmöte) i FRO Svartlösa - Öknebo genomfördes den 2017-02-01. Många 

intresserade medlemmar närvarade på stämman. Styrelselistan enligt nedan innehåller inte 

mobilnummer eller epost adresser. Om du loggar in (på fro.se), så kan du (i de flesta fall) hitta 

uppgifterna i epostkatalogen. Den valda styrelsen är:  

Ordförande:    Vice. Ordförande:   Sekreterare: 

Sven-Göran Backlund   Ulf Westman    Anders Törnkvist 

Kassör:    Ledamot:   Ledamot: 

Jan Nilsson    Karl-Gunnar Slät  Petri Helmros 

 

Suppleant:       

Dag Iremo   

 

Revisor:    Revisors ersättare: 

Robert Lind        Vakant 

 

Valberedning: 

Patrik Guttman (sammankallande) 

Joakim Guttman 

Lennart Björk              

     

Övriga funktionärer:           

Stationsansvarig:       Jan Nilsson SM0UIE 

Vice stationsansvarig:       Ulf Westman SM0TRY 
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Elverk och Master 

Genomgång av elverkens funktion och kondition samt även en genomgång av de master vi har.  

Övning av mastresning med antenn och Repeater samt inkoppling till Elverk. 

 

   
 

Lördag 22 april 2017 kl.10.00 – 15.00 

Plats: Girovägen 1 Veddesta. 

Sista anmälningsdag torsdag den 13 april 2017. 

Anmälan via e-post till anmalan@grimsta.fro.se 

 

 

 

Huddingedagarna.  

   

FRO Svartlösa - Öknebo kommer att vara med på Huddingedagarna, som även i år äger rum i 

Sjödalsparken lördagen den 20 maj mellan klockan 10-16. 

Under dagen är kommunens politiska partier på plats liksom flera kommunala verksamheter och 

många företag för att visa upp sina verksamheter. Det bjuds alltid på underhållning och många 

olika aktiviteter. Under lördagen blir det även loppmarknad i parken.  

Mera information kommer senare, på vår webbplats http://svartlosa-oknebo.fro.se 

 

 Huddinge jazz och blues underhåller på fredag och lördag. 

http://svartlosa-oknebo.fro.se/
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Händer under året 

Ett antal aktiviteter är under planering för våren och hösten. Aktiviteterna kommer att redovisas i 
aktivitetskalendern på hemsidan http://stockholm.fro.se eller på vår egen hemsida http://svartlosa-
oknebo.fro.se 

 

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. 

 

Hemsides-info 

 

 

     Vi har haft en kort information om vår hemsida 

     Hur den är uppbyggd och hur man kan skriva texter m.m.  

     Samt hur man gör för att få de publicerade. Informationen  

     vände sig till de som är webbredaktörer.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svartlosa-oknebo.fro.se/
http://svartlosa-oknebo.fro.se/
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CW -sändningen från SL0FRO 

 

Från vår lokal i Tumba så sänder Vi telegrafi på kortvåg, då Vi ansvarar vi för CW-

utsändningarna ifrån SL0FRO, som sänder utbildningspaket i olika takter och innehåll.  

Sändningsschema och övrig information finns på FRO:s centrala hemsida http://FRO.se under 

menyn amatörradio. 

 

  
 

 

  

Loppis Eskilstuna. 

 

Lördagen den 1:a April var det en loppis i Eskilstuna (Nej det var inget Aprilskämt). Det var ca 80 st 

utställare och ca 1100 besökare, enligt arrangörerna så var det rekord både på antalet besökare och 

utställare. Avdelningen, SL0ZZF, var tillsammans med Kalle SM0REL där och krängde en del saker på 

loppisen. 

Vi kom hem med mindre saker än vi hade med oss. Så det blev en lyckad loppis. 
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Våravslutning. 

 

 
 

Vi har avslutning av vårens verksamhet på onsdag den 14 juni 2017 med vår vanliga 

korvgrillning med start efter vårt styrelsemöte ca: kl.20.00 i lokalen på Toppvägen 24 Tumba.   

 

 

Bulletin. 

 

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

MHz 

 

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 

 

 


