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Vi framför ett stort Tack till Björn Linnersjö som underhöll oss med trevligt föredrag på
vår månadsträff den 13/ 2. Det blev många ” goa ” skratt.
Torsdagen den 6/ 3 2008 träffas vi på Skönstavik mellan 1500 – 1900.
Fikar och pratar gamla minnen. Medtag gärna gamla foto m.m.
Torsdagen den 3 april kl. 1700 kommer Stig Olofsson att tala om sin FN tjänstgöring i
Kongo. Givetvis så fikar vi mellan kl. 1500- 1700 och efter Stigs föredrag kl. 1800- 1900.
På Skönstavik finns en ypperlig bastuanläggning så frågan har kommit upp om det finns
intresse från våra medlemmar att träffas och bastubada. Hör av dig om intresse finns.
Föreningen har nu startat upp de olika studiegrupperna.
Är du intresserad så ring till den som är sammanhållande för det område som intresserar
dig. Se nedan ang. studiegrupper.
Föreningens kassör Lennart Avendal ber de medlemmar som inte betalat medlemsavgift att
göra en inbetalning på bankgirokonto 5 0 1 3 6 5 6 3. Avgift för 2007 / 2008 är 200 kr.

Jan-Erik Holmberg
Ordförande i
KA2 Muldivision Intressenter

Föreningens studiegrupper.
Tanken med föreningens studiegrupper är att skapa möjligheter för intresserade
medlemmar att aktivt deltaga i ett grupparbete som är av särskilt intresse.
Alla medlemmar är välkomna att deltaga i föreningens studiegrupper.
Studiegrupperna träffas normalt vid ordinarie månadsträffar men extra
gruppmöten kan också förekomma om så gruppen vill.
Är Du intresserad kontakta sammanhållande för respektive grupp
eller Ulf Sejlert tel/ 0455- 81376 alt. mail ulfsej@spray.se

 KA Minstationer i Milo Syd.
Gruppens uppgift: Dokumentera och sammanställa uppgifter, bilder,
ritningar, minplaner och annat material på lämpligt media.
Sammanhållande :
• Lars Hidling
tel/ 0455-26910
alt. hidling@ipbo.se
• Stig Jönsson
tel/ 0455-47607
alt.

 Muldivisionens fartyg och båtar samt dess maskineri.
Gruppens uppgift: Sammanställa dokumentation över olika typer av
fartyg och båtar och över maskineri och olika typer
av framdrivning som använts inom KA Muldivision.
Sammanhållande :
• Christer Antonsson tel/ 0455-23444
alt. ch.anton@swipnet.se
• Arne Pettersson
tel/ 0455-21340
alt. bergsaetra@telia.com
• Jan-Erik Holmberg tel/ 0455-332468
alt. jan.holmberg.eros@beta.telenordia.se

 KA Minor och Minsystem.
Gruppens uppgift: Dokumentera och sammanställa uppgifter, bilder och annat
material digitalt samt lägga ut det på föreningens hemsida.
Sammanhållande :
• Arne Pettersson
tel/ 0455-21340
alt. bergsaetra@telia.com
• Ulf Sejlert
tel/ 0455/ 81376
alt. ulfsej@spray.se

 Minstation Östra Hästholmen.
Gruppens uppgift: Samarbeta med Fastighetverket, Marinmuseum och Marinbasen.
Skapa förutsättningar för besök vid minstationen.
Sammanhållande :
• Ulf Sejlert
tel/ 0455/ 81376
alt. ulfsej@spray.se
• Gunnar Medemyr tel/ 0455-82554
alt. gunnar.medemyr@telia.com

 A-Slupen Djärv.
Gruppens uppgift: Återuppta samarbetet med Marinmuséum så att föreningen genom att bidra
till A-Slupens vård kan få möjlighet att utnyttja den i föreningens intresse.
Sammanhållande :
• Olle Johansson
tel/ 0455-48727
alt.

 KA2 Muldiv Örlogsbesök.
Gruppens uppgift: Redigera, digitalisera videofilmer och fotografier.
Sammanställa materialet för varje örlogsbesök på en
CD- skiva gärna med kommenterande text.
Sammanhållande :
• Lennart Avendal tel/ 0455-20012
alt.

 ” Uppdrag granskning ”
Gruppens uppgift: Söka nya fakta rörande U-137:s grundstötning samt U-båtsjakter
där enheter och personal ur KA2 Muldiv deltagit.
Sammanhållande :
• Rolf Carlsson
tel/ 0455-29044
alt. rolf.a.carlsson@telia.com
• Gunnar Medemyr tel/ 0455-82554
alt. gunnar.medemyr@telia.com

 KA2 Muldivision (12:e. Kompaniet och dess historia. )
Gruppens uppgift: Dokumentera och sammanställa uppgifter, bilder, fotografier
och annat material på lämpligt media.
Sammanhållande :
• Lennart Berg
tel/ 0455-28872
alt.

