Äntligen, Boken är klar!
2008 påbörjade vi arbetet med det som kom
att bli denna bok.
Redaktionen har jobbat på olika sätt och i
olika konstellationer över tiden. Vi har haft
toppar och dalar i vårt arbete samtidigt som
många av medlemmarna haft ett ”ordinarie”
jobb att sköta. Nu finns resultatet: S 3 – Ett
signalförbands historia, att köpa och läsa.
En perfekt present till någon eller varför inte
till dig själv?
Tyngdpunkten i Boken ligger på verksamheten från 1992, alltså tiden efter att S 3 tidigare
historieverk gavs ut.
Historieverket, tillika minnesbok över S 3, är
på ca 550 sidor med över 600 illustrationer
och foton fördelade på ett stort antal artiklar.
Innehållet omfattar en historisk tillbakablick
på verksamheten från starten 1910 till nedläggningen 2005. Många artiklar om de utbildningslinjer, utbildningslokaler och kommunikationsnät med sambandsmateriel som byggts
under åren, beskrivs utförligt.
Flera artiklar handlar om det sociala livet på
och kring förbandet, ”S-3 andan” samt beskrivning av de krigsförband som S 3 svarat för att
utbilda under åren. Härutöver finns flera artiklar skrivna med personlig prägel av författare
som haft något att berätta om sina upplevelser
i den verksamhet som S 3 stått för samt många
flera intressanta artiklar.
I Boken finns material som på grund av sekretess inte kunnat redovisats tidigare.
För endast 300:- får du Historieboken samt
en CD-skiva innehållande nummer av
PARABOLEN från starten 1989 till 2018 och
ca 200 foton från nedläggningen 2000.
Frakt på 50 sek tillkommer vid utskick per
post.
Kamrater!
Jag kan varmt rekommendera boken för
såväl anställda som värnpliktiga eller bara
allmänt militärt intresserade. Många timmars läsning. En intressant nostalgitripp i
och om vårt saknade förband, S 3.
			// Ulf Nordlander

Hur beställa?

NÅGRA ALTERNATIV:
- Betala till pg 178887-6, skriv namn och adress
i meddelandefältet. Ryms inte allt så maila:
sekr@s3kamrat.com
- Vi ser över möjligheten att kunna swisha till
föreningen, ej klart i dagsläget. Se info på hemsidan och i kommande nummer.
- Önskas bokleverans med betalning mot
faktura, meddela fakturaadress när ni beställer
via mail till sekr@s3kamrat.com
- Hämta boken i Boden går braboka tid hos sekr på tfn: 070-351 34 18
Betalning av bok skall ha skett innan, eller ta
med kontanter.

Erbjudande:
Är du en av de
första 300 som
beställer boken
får du CD skivan
Norrlandsfärger
på köpet, där ingår
S 3 marsch
” I Gevär”

www.s3kamrat.com

