
Ordförande har ordet 
            
I detta nummer kan Du läsa lite om vad vi i radiokubbens regi har varit med om under sommaren 
och hösten. 
P.g.a. branden som ödelade Folkborgen, fick vi tillsammans med FRO anstränga oss för att hitta 
en alternativ lokal för loppmarknaden. Efter en del möten och besök av olika alternativ fick vi till 
slut tillgång till gamla matsalen på f.d. F13 Bråvalla.  
Jag vill tacka alla som medverkat på ett eller annat sätt till att även årets loppmarknad gick att 
genomföra och som uppskattades av flera hundra besökare. 
 
FRAMTIDEN 
Nu till vintern hoppas jag att vi med hjälp av Håkan-YCR får våra nya repeatermottagare 
intrimmade så att vår 2 meters repeater succesivt skall få en bättre jämnare mottagning. Därefter 
bygger vi ut med fler mottagare för att förbättra mottagningen från framförallt Nyköping,  
Söderköping,  Katrinehom/Vingåker och Kimstad/Norsholmsområdet.  
Om allt går smärtfritt skall vi nog kunna ha det hela klart innan vitsipporna tittar fram. 
 
MÅNADSMÖTEN 
Eftersom det har varit brist på idéer , bidragsgivare och föredragare, verkar det som att vi 
framöver på månadsmötena mer och mer kommer att ha programfria kvällar. 
 
NY ORDFÖRANDE 
P.g.a. att mitt arbete de närmaste åren ser ut att engagera mig minst lika intensivt som tidigare  
under terminerna, känner jag att jag inte hinner med att engagera mig i styrelsearbetet för 
raioklubben.  Jag hoppas nu att DU  FUNDERAR om Du själv vill/kan ingå i styrelsen eller att 
Du kan ge tips på någon. Valberedningen väntar på just ditt förslag. 
 
RADIOHELG 21 december - 5 januari 
Därmed önskar jag Er en GOD RADIOHELG  med möjlighet till att köra lite radio, kanske 
någon av jultesterna (såväl 2 meter som kortvåg).  
Jag själv kommer att vara QRV den 25-27 december från SM2-land med min 706:a och lite tråd i 
höga träd. 80, 40 och 20 meter går mycket bra till Östergötland . 
 
GOTT NYTT RADIO år önskar Janne-TJH  
 
 
 
 
 
 

 
  
  


