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Eskilstuna/Strängnäs 
 

Tisdag 15/11 kl. 18.00 är det dags. 

Nu är det inplanerat en första verksamhetsträff för FRO i Eskilstuna 

Sändareamatörers lokaler på Hammarbyvägen 10, Torshälla. 

Där kommer vi under Ronny Lundholms ledning att planera vad 

verksamheten skall innehålla och vad vi är intresserade av att göra.  

Är du intresserad att medverka på en sådan verksamhetsträff, meddela 

oss på sodermanland@fro.se 
 

Nyköping 
 

För alla medlemmar med närhet till Björshult finns vi oftast på plats på tisdagar, det är bara att 

titta in och testa all vår utrustning som står till alla medlemmars förfogande. Kolla av med Christer 

först att vi är på plats. Christer 070-657 09 04 

 

Katrineholm 

 
Katrineholms kommun har inbjudit till ett uppstartsmöte kring bemanning av Trygghetspunkter 

och representanter från styrelsen kommer att vara på plats för inhämtande av information. 

Det är planerat att finnas 13st sådana punkter i kommunen och där FRO blir inblandade är med 

bemanning av Administration och kommunikation vilket innebär att intresseanmälningar till dessa 

skickas till sodermanland@fro.se  

 

Verksamheten pågår enligt program på tisdagar och kontaktperson på plats är Joakim som nås på 

070-327 25 92. Här finns tillgång till ett nybyggt radiorum med kommunikationsmöjligheter. 

 

LEDIGA PLATSER. 
 

UNGDOMSLEDARE. 

Känner du att du är den som har drivet och möjligheten att hjälpa oss i denna nysatsning är du 

välkommen att höra av dig till oss.  

Vi har några biträdande ledare som hjälper till och allt stöd som behövs får du av oss i styrelsen.  

I arbetsgruppen för ungdomssatsningen ingår Christer Wiklund, Björn Magnusson och Mattias 

Schenström. 
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Verksamheten kan genomföras i Katrineholm och Nyköping där vi har lokaliteter att tillgå och vår 

förhoppning är att det även skall komma igång i Eskilstuna/Strängnäsområdet. 

Utbildningsidéer finns redan framtagna och listan är lång på nya idéer; det saknas inte uppslag. 

Känner du att du är den som kommer och kan driva denna verksamhet, meddelar du oss i styrelsen. 

 

Verksamheter under året 2022. 
Inom förbundet har vi nu tänkt att genomföra utbildningar som tillsamman bildar en helhet och avslutas 

med en större sambandsövning (FRO43 NORRSKEN, Södermanland) där vi nyttjar de sambandsmedel 

som omnämns i utbildningsplanen. Vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt deltar i denna 

utbildning. Kan du inte på söndagar står tisdagarna till förfogande, och vice versa.  

För vidare information, se dokument ”Översiktlig beskrivning FRO43 Norrsken” som har gått ut i 

tidigare utskick. Har du inte fått det så meddela dig på sodermanland@fro.se så skickar vi det. 

 

Den planerade verksamheten kommer fortsättningsvis att bedrivas på söndagar en gång i månaden, oftast 

mellan 13.00-17.00 om inget annat noterats. Tisdagar kommer det att vara frivillig verksamhet med 

möjligheter att göra det man för stunden är intresserad av. 

Söndagar, planerad verksamhet enligt program nedan. 

Tisdagar, frivillig verksamhet efter egna önskemål eller bara kaffe och träffas. 

 

Huvudverksamhet 2022 
 

Datum: Tid: Inriktning:   Plats: 

2022-03-27 13–17 Teori RA 195  Björshult 

2022-04-24 13–17 Praktisk tillämpning RA195 Björshult 

2022-05-29 13–17 Förevisning Ribb/Lupp + Karttjänst Katrineholm 

2022-08-28 13–17 Teori RA 763  Björshult 

2022-09-25 utgår 13–17 Praktisk tillämpning RA763 Björshult + Katrineholm 

2022-10-30 13–17 Generalrepetition sambandsmedel  Björshult + Katrineholm 

2022-11-27 10-- Slutövning samtliga sambandsmedel Björshult + Katrineholm 

2022-12-18 13-- Julavslutning   Katrineholm 

 

Kompletterande verksamhet 
Tisdagar 18.00-- Signalering mm + Kaffe Björshult  

Tisdagar 18.00-- Signalering mm + Kaffe Katrineholm 

Tisdagar 18.30 Förbindelseprov och signaleringsövning DMR Talgrupp Förbund 4300 

 

Utåtriktad verksamhet 
Våren 2022 Rekrytering   Enligt senare bestämmande 

2022-10-01 Beredskapsdagen 10.00-15.00 Katrineholm, Gröna kullen 
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Information till nya medlemmar 
2022-04-12 18.00 Information nya medlemmar Björshult 

2022-10-09 13.00 Information nya medlemmar Eskilstuna 

 

 

Verksamheter under året 2023. 
 

Vi står inför ett nytt verksamhetsår och för att ha möjlighet att planera in den så vill vi ha in förslag på 

vad verksamheten skall bestå av och på vilken ort du tänker vara aktiv på. Så tipps och idéer skickar du 

till sodermanland@fro.se. Har du andra frågor om verksamheten så är det samma adress. 

 

 

Väl mött under verksamhetsåret. Styrelsen. 
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