Ledningsregementets och
Upplands Regementes
Kamratförening

INBJUDAN HÖSTRESA

2019-09-06

I år går den traditionella resan till Arboga och Kungsör, där vi besöker FMTIS
(Försvarsmaktens Telekommunikations- och Informationssystemförband) och där
Driftenhetens verksamhet i Arboga, samt Miniature Kingdom i Kungsör, en modelljärnväg
i skala 1:87 med inspiration från olika delar av Sverige med förhoppning om att alla som
besökare ska kunna känna igen sig!
FMTIS Driftenhet ansvarar för några av FMTIS centrala uppgifter; att utöva funktionen
som Försvarsmaktens nätoperatör, övervaka och hantera problem och incidenter samt
utföra underhålls- och fjärravhjälpande åtgärder i Försvarsmaktens IT- och
telekommunikationssystem.
Miniature Kingdom är en modelljärnväg som är uppbyggd i en miniatyrvärld, vilken är
inspirerad av Sveriges landskap. Den del av utställningen som är klar invigdes den 9
januari 2017, och omfattar Norrland ner mot Stockholm. Bygget fortsätter hela tiden och
man kommer bygga resten av Sverige allt eftersom.
Vi hoppas programmet och det kamratliga umgänget lockar.

Program (med reservation för smärre justeringar)
0800
0925
0900
0930
1030
1200
1230
1330
1515
1645/1800

Buss avgår från S:t Eriks torg, Uppsala
Upphämtning i Örsundsbro/Salnecke
Buss avgår från Gustav Adolf plan i Enköping.
Upphämtning i Västerås (Scandic Pilgatan)
Besök FMTIS
Buss till Kungsör
Lunch
Besök Miniature Kingdom
Buss åter mot Enköping/Uppsala
Bussen i Enköping resp Uppsala

Anmälan:

helst via e-post senast den 1 sept, till sekr@ledrkf.se Ange namn
och höstresa samt önskad påstigningsplats och betalningssätt (på bussen eller
innan resa.

eller
enligt bifogad blankett som postas enligt angiven adress, framme senast 1 september.
Kostnad: 200 kr för föreningens medlemmar, 250 kr för övriga
Kamratföreningen subventionerar resan. I avgiften ingår bussresa, lunch och entréavgift
Miniature Kingdom. Betalning sker i samband med resan (kontant och jämna pengar).
Alternativt inbetalas på föreningens plusgiro 477 91 48-8. Du kan även swisha till
kassören Monica Andersson 070-6316917. Glöm inte ange namn och höstresa.

Varmt välkomna!
Styrelsen
Kontaktperson:
Hans Selg

Tfn 072-239 98 03, e-post sekr@ledrkf.se

