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Hej alla rävjägare och GOD FORTSÄTTNING på 1986. Förhoppningsvis blir
det lika intensivt som förra året; vi börjar därför året med en ny—
start redan nu på söndag.

Samling kl 1000 vid Sundby Motionsgård SO om Huddinge C
för årets första jakt, därtill en skidjakt.
OBS! Obligatoriskt med skidor — breda eller smala, korta
eller långa spelar ingen roll, bara de är med.
Dusch och bastu efteråt.

Arr. Gunnar

ÅRSMÖTET i TSAs klubbstuga, Grindstugan i Hägernäs.
Som vanligt skall vi ha pnisutdelning i poängserien,
bestämma årets jakter mm mm.
Ring red senast den 17.1 och tala om att du kommer, så
vi kan skaffa fram lagom med kaffe, té och tilltugg.
Vem vann poängserien?

Samling kl 1000 vid Skillinge Golfbana som ligger vid
Rotebro Trafikplats. Kör E4 (Uppsalavägen) till Rote—
bro, sväng av motorvägen och sedan första till vänster
mot Stäket. Kör under motorvägen och efter några hundra
meter ligger golfbanan på vänster sida.
Skidor, även denna gång obligatoriska!
“Norsk” dusch efteråt.

Arr. -OY/Lasse

Resultaten av de sista jakterna förra året samt poängserietabellen
kommer i nästa SRJ-blad liksom KM-vinnarens traditionella vinnar
berättelse.

De nationella jakterna för 1986 har redan spikats och kommer på föl
jande datum:

3. eller 10.5 ESA
31.5 VRK
14.6 URK

Därtill kommer SM—86 att arrangeras av ÖSA och SM—87 av SRJ.

VI SES!

Red. PA Nordwaegen/-BGU Grävlingsvägen 59 161 37 BROMMA
Tel. 08—26 02 27 (bost) , 08—29 02 45 (arb)

Söndag 12.1:

Måndag 20.1:

Söndag 26.1:



~Exi ny ÄVENTYRSR~FSA med TSA~j
Några kommer säkert ibåg att ett 33-tal. TSA-medleiar

åkte buss Kristi I&mmelfärdsbelgen 1982. Vi besökte

Värmland (SRS i Karlstad, Morokuljen), Bolnalän (Trt

sateffitstatjon i Tanum), Göteborg (KÅ4, Liseberg, 03-

teborg Radio), Ealiand (Orimeton Radio med den 60 år

gamla roterande Alexanderssonsändarer, för lingvig) o

Östergötland (Motala nctoimzseum), L~t hela blev lyc

kat och kosbiadema var låga genom enkel förläggoing i
vandrarhem och logement samt ibland ~ibventonerade

mål tider,

Vi har pratat med nigra och efterhört intresset och

därför erbjuder nu “TSL.resor”, dvs S4537 Calle och

9i$~L Kristna, en metsvarande resa tU Danmark och

t~bys vänort RØdovre i utkanten av Köpenhamn.

Vi räknar denna gång med att upprepa besöken 1982 på

Göteborg Radio och Gitimton Radio men i övrigt bjuda

på nfleter. Nästa gång om några år kanske vi istället

tar 7~nnm, Norokuajen och Karlstad (samt akgedekten 1

4venid som vi inte hann 1982) för att då besöka vår

vänort lözenskog i närheten av Oslo.

Resan är ännu istj planerad och inga kontakter har

tagits med vare sig stadieobjekt eller övernatt,ing.
Vi tycker dock att det är viktigt att ge god varsel.’

Kostnaden bör bli hSgst cirka 6oo,~ (allt blir dyrare

tyvärr), kan~ce en hundralapp bifligare för ungdomar.

1 kostaaden ingår alla transporter och öveniattningar

men ingen mat, Obs tillralle ges t.il självhushåll

för dem som vill.

Programmet blir varierat och även (icke racftointres—

serade) familjemedlemmar bör få stort utbyte av resan

och är vant väijcomma.’

Vi koer som förra gången att åka i en bekväm buss

med ett total tomma platser för att slippa trängas 0

kunna rön oss lite. Eftersom resan blir lite längre

tänker vi åka redat på onsdag efte~.ddag, vilket vi

tror skall gå bra.

Programmet är i utkast som följer,

Vi boppas kunna åka från Täby senast 1600 o på vägen

sedan ta upp övriga vid lämplig pendeltågs... eller T

banestation, Dagen blir en transportsträcka tU en

förläggoing 1 Våstsverige och de som absolut inte kan

åka förrän på kväilen kan åka ifatt med tåg på egen
bekostnad kväll el (med bidrag) natt (direkt sovvagn).

~Ls.4a& i~ §. ~1 L~l~d&~1

Vi räknar med att besöka Göteborg Radio och Grimeton

Radio och sedan tar vi oss via Helsingborg/$r till

Rjdovre, 64r vi träffar amatörer och övernattar på

vandrarhem 1 närheten,

VI tillbringar dagen i Köpenhamn med omnejd och top-

pas att kunna ordna både något kultarellt och något

med anknytning till vår bobby (dagen är “fri” om nu

någon skulle vilja görs något annat.1. nvou:::

~ida&dala ~aä

Vi lämnar Köpenhamn på mergonen och åker via Umhai

- Drag~r och toppa, att kunna besöka Sblvesborgs nya

stora meuanvigs-rmdraaost.ati~ på Usterlandet o

staden SSRSs (Svenska ~dil*apet för Bäd~taing av

&eppsbrntie) zädcidngdcryssare. Övernattning pla

fleras i mtnge eller &,åland.

~!öada.d~nA !aä

VI räknar med att besöka tly~as4et i linköping, där

det finns en och annan ra~opryl, och kommer ben till

tåby på kvällen (inte alltför sent).

Låter det intressant? 1 så fall vill vi gärna ha fln

anmälan. Ju tidigare Da svarar desto säkrare är Da på

att få vara med. Anmälan skall innehålla,

1. Anmälan Tsk—resan -86
2. Namn (lev signal), adress, tfn hem

3. TSk-oedlem eller ej
4. Födelsedatim för alla (för ev bidrag mm)

J~t hela skrives på postgirotalongen när Di på

ISÅ5 post4rokonto 96 42 63 - 7 sådckar in anaäl..

ningsavgiften 100:—. Dat kan kanske tyckas att

det är för tidigt att anmäla sig innan vi kan

specificere kostiaden exakt men vi är övertygade

att Ni koner att få valuta för pengarna. Medlem

mar 1 Tsk och ungdomar kan räkna med något lägre

kostnader än övriga - hur mycket får vi se när vi

ser hur vi skall resa och bo samt vet ev bidrag.

Närmare detaljer, t ex precisa tider för påstigning 0

var vi tar upp dem som inte startar 1 Täby, meddelar

vi 1 sinom tid. Vi kommer också att som vaniigt ha en

infoatnationakväll här ute i. Täby före resan.

p.s. anmälningsavgiften återtetaj.as ej om Da drar mg

ur men självfallet om resan inte skufle bli av.

vi vin ha bindande besked för att kunna arbeta

ratoneilt och beppas alla ställer upp på det.’

Som vanligt kommer reseledaren att bland deltagarna

utse behövliga funktionärer - det gick bra förre re

san. E~t blir korta rökpauser varje timme — det gick

också bra förra resan, särsldjt vid Rökstenen,

Om någon skulle ha något att fråga om: 08-756 6i 60

/n5bf /~my1



20/5 — 23/5
1 1982

—Det här var det bästaste jag nå’nsin varit ned an,
tyckte —H[JQ san in S. det sista hade svårt att välja
nellan Resan ned stort R och andra hötappar.
var förstås TSAs fyrada9ars aventyrautflyktivflatcr
led ned början Kristi hismelsfardsdag — on busoresa
rrcd trettiotalet sändaraniatörer, blivande sådana,
eec qe- och xyl-inslag.

Prograzmet, ja det har ju detaljerat ptltcerats
i tidigare Quatsa, och den san inte tog vara på för
månen att hänga ned nen san efteråt lyssnat på kana
ler och frekvensband har väl fått nyfikenheten stil—
lad över hur lyckad resan var, för det an något var
den. så vi avstår här från att upprepa det tabella
riska till fönnån för spntanare iakttagelser.

Utan tvekan får ISM äventyrsresa anses vara både
det största och nest upplevei.serlica arrangananget i
klui±ens historia. Vad san var den allra största upp
levelsen är svårt att peka på. Var och en san var med
har naturligtvis sina egna intryck etsade på nät— och
frtn~rna.

Var det att stå framför Grineton Radios alldeles
ivs levande Alexandersonsändare från 20—talet — en

Ångvågig skapelse i svartaste plåt och blankaste mäs
sing ned massor av kranar, piaxpar, reläer och roteran
de neskiner?

Eller var det att iröta kontrasten, Grinetons helt
vanliga sändare för durburkar och skvalradio eller ut—
ardsprograin över logperiodare?
Var det att med ögon och öron på vid gavel befinna

sig mitt i oceankontakterna över Götebozxjs Radio, dels
på nottagarstationen i Onsala, dels på sänlarstationen
i Valla? Med antennparker bara de värda ett besök. Och
tänka sig: överallt såg man cw-nycklar, buggar och till
och ned kniv vid rnanöverpultarna. -Det karrer att ta
åtskilliga decennier innan telegraf in försvunnit, häv
dade men bestämt. Trots Maritex och andra bekvämlighe
ter. Så nu vet vi det:

Var det att t~elt plötsligt vara både framför och be—
kan kulisserna i en engelsk IV—stt~io san i direktsänd—
ning ramlade ner på bildskärrnarna i den rordiska satel
litstationen i Tanun? Kulvertpraienaden till den jätte
lika parabolantennens innandäie inte att förglämn.

Var det att äntligen — i TSAs regi dessutan — få gö
ra sitt livs första riktiga rökpaus, den vid den all
deles äkta Rökstenen nära E4 : an och Alvastra kloster?

Var det att fira julaftonen mitt på dagen bland idel
anutörradiofyllda hyllor hos Sola’ i Karlstad, Swedish
Radio supply? Trots att vi väl bara skulle titta ned
‘yenknäppta plånböcker såg hyllorna rätt tamia ut när
.‘i for därifrån. Konstigt -9~, -tas, -CXX och -ASE
hörde till dan san föll för frestelserna och släpade
han det mesta san brukar sitta nellan antenn och jord.
Lyckligast var rog _»a?4 ned sin kortvågstransceivcr..

Var da att forsa fram hit och dit, upp, och ner, i
j~tten—berg-och—dal—banan på i4!~ 7 Hasse, sec op

~Ers kan ge entusiastiska besked~
Var det att san -1CX gl~ara kameran kvar 1 Grense—

stua och sedan få den hanskickad ned ~st av ett gäng
sändarasratörer på väg söderifrån för att avlösa TSA i
ltrokulien? Uppraggade på 2 m av SI~Q/4 bus~il i
full karriär i notsatt riktning.

var det den soliga, kulturintressanta och vederkvick
ande båtturen vi bjöds på i Göteborgs skärgård dtanför
KA 4?

Eller minns man bäst hur det såg ut på lan&adcen
ovanför, där KA 4:s radarskola placerat sina lokaler
och sin utrustning och på så sätt lagt rabarber på bäs
ta utsiktsparoramat i Göteborg? Det våra cicezoner på
platsen inte visste an tekniken is~r skalet kunde
—HBV och -ja. berätta an san rinnande vatten.

Var det språn.lriarschen tiil och från bussen för att
få en sekundsnabb titt på de fornstora hällristningar
na i Tanun 7 Dia-sinien där vi satt san på nålar i
hällristningniséet? Bussen väntade, nen bara litet.

Var det att ned -ZU san guide passera milstolparna i
svensk rw~radiohistoria ned alla viktigaste sändare
san i en liten ask, ittala rimdradiaazse~r? En ask san
faktiskt också rynrer ittala radioklttba aniatörstation
och lokaler. Dagsaktuell nyttighet var f 8 att få en

da~onstration i antennuppsättning, där kortvågsbeann~
åkte upp red hjälp brandkårens hävare. Stora delar av
kl~Sten hade samlats när vi kan.

Var det att låta 0Oscar”/~øE göra propaganda för sa—
vall.±t—’IV, inte minst på Lwcrs vis? Att han i bristfl

.nnnaCftck «iata oss flKXl iyska prcgrsn gjorde Inta så
nvcket. Det blev desto nere ev intresiant tdcnhicdiekus—
sion.

Var det att fy4~ år mitt under resan och bli. H~4JjW

cit&zlertagon av ~Jida kamrater i bästa logenentaatil?
Var det att med fara för livet fara över tjörnbron?

Nåja, risken lär väl inte längre vara så stor. Nya
Tjörrtron såg ut att vara byggd på betryggande avstårt
från både fartyg och vatten. Parpig och intressant.

Var det att sova i itrokuliens grensestua utan att
få en blund i ögonen? De san gjorde det lyckades åstad
kanna kortvågskontakter ned allt från —ZB på sitt san
mar—QTH till rejäla dx.

Var det att to i slott när andra bodde i ko3a? De san
inte fick plats i Grensestua irrade nästan bort sig 3.
de långa korridererna på ~ vandrarhenniet en mil
därifrån. Sådana generöst tilltagna vandraitsa finns
rcg inte många av. Norsk ‘IV kunde geranlidas på den
dubbla t~sätftingen färg-IV-apparater i sällskapsrun

Var det att få dekorera en rodern tuzistbas inklu
derande toalett red radiostationer, slutsteg ~z an—
tenner och t ex idka n~ila SSB-R9)n på 2 In? Det finns
faktiskt aktiviteter på låga delen, viiket skulle
bevisas.

Var det att njuta av ack Vämreland du sköna, andra
storslagna vyer och tjusig natur i de västra delarna
av &i-iand? Sverige är fantastiskt, vilket också skul
le bevisas.

Var det att “bara uppleva en nobil, 100—procentigt
trivsam gsxe~skap ned likasinnade under fyra dagar?

Var det att leverera sin sålda rig till nye ägaren
efter vägen, eller att hälsa på släktingar san bussen
passerade? Tillfällen san sådana togs i akt sed hjälp
av radiosanband över Sl~C nobilt.

Var det att i bussen träffa trevligt folk san fak
tiskt inte hade den minsta anknytning till ntörra
dio? Ibre t ex, vår av charteriesor till, kontinenten
härdade bussförare san ägnar sin fritid att vara aach
åt Södertäljes hockeyjwiiorer. Nu sattes hans tålatrod
på prov bl a av publicitetsgalet TSA-folk san tejpade
SI~—skyltar och klistrade streaners på hans blanka
buss.

Var det att höra professionella radioter beskriva
vad de jcbbar red på de olika ställen vi besökte?
Att få höra an tekniken. Alla blev ceratoniellt av-
tackade med speciella tackkort, ~L-kort och strea
ners samt fotograferade. tien låt oss än en gång tacka
alla dan san ställde upp för oss, vardag san helgdag.
Ingen nännd och ingen gläid. Utan deras välvilja och
iver att få förevisa sina anläggningar hade resan
blott blivit en resa, inte ett minne för lång tid
framåt. I7C(

Var det att utöver det passiva deltagandet på resan
få utföra vissa spec1alu~~4rag, t ex att hålla reda
rÅ hur mt.nga vi var, varken fler eller färre, oavsett
antalet av- och påstigningar. Ingen vita, obat

Var det att se ett rådjur skyrda sig bort från no—
torvägen och den häftigt inbraTeade TSA—bussen? F ö
den enda lilla incidenten efter fyra dagars busaresa.

Var det att till skillnad not hur det brukar vara
på de flesta andra flock-och-skock-resor få vara ned
an det perfekta arranganange~, där..allt klaffade i
tid och run, både pzvgratiuerade godbitar och plöts
liga glada överraskningar. För en kostnad av några
blygsanria hundralappar. Racerledaren, förlåt, rese
ledaren ska det vara, Calle/-&~ och assistenten Kris
tina/—Myt gjorde det aTöjliga iröj ligt för oss. Heder
och tack~

Det entydiga svaret på vad san gav mest låter sig
knappast forntleras. varje deltagare har sina favo
ritsninnen.

Hur san helst: Det går inte att red några rader på
papper beskriva, referera eller förredla intrycken
av en sådan här, unik, äventyrsresa. Den måste upp
levas i verkligheten. Får vi bara Itppas att till
fället karrier igen.

-OOC,klalte

1



DAGORDNING VID SRJ:s ÅRSMÖTE 1986-01-20

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justeringsmän

4. Frågan om dagordningens godkännande

5. Föregående mötesprotokoll

6. Rapporter från funktionärerna

7. Frågan om ansvarsfrihet för funktionärerna

8. Val av funktionärer för 1986

9. Fastställande av 1986 års medlemsavgifter

10. Fika

11. 1986 års jakter

12. övriga frågor

13. Prisutdelning

Medlemmar År Antal Ändring i %

1985 55 —13 = —19,1
1984 68 + 8 = +13,3
1983 60 —13 = —17,8
1982 73 + 5 = + 7,4
1981 68 — 1 = — 1,4
1980 69 + 1 = ÷ 1,4
1979 68 + 3 = + 4,6
1978 65 +10 = +18,2
1977 55 — 1 = — 1,8
1976 56 — 7 = —11,1
1975 63 +10 = +18,8

295 deltagare på 26 st jakter = 11,3 deltagare/jakt 1985
12,8 _T!_ 1984
13,4 1983
9,7 —“— 1982

11,8 —“— 1981
10,6 —“— 1980
11,0 —“— 1979
10,3 _~1_ 1978



STOCKHOLMS RXVJXGARE

BOKSLUT PER DEN 31/12 1985

Inkomster

Medlemsavgifter 50 st x 50 kr (varav 2 för 1986) 2500.-
Medlemsavgift (rest) 35•_
Ränta på postgirokonto 109.61
Ränta på postgirokapita1sam1ingskon~o 158.17

2802.78

Utgifter

Priser till poängserien (jan 1985) 616.-
Förtäring på årsmöte (jan 1985) 92.95
Portokostnader för 4 nummer SRJ-blad 576.-
Kostnader för arrangemang av nationell jakt i juni 1985 440.40
Stiftklämmor 340.-
Vandringspris, gravyr, plaketter 401.10
Aznatörradiotjllstå.nd för 1986 92.—

2558.45

tSverskott 244.33

BALAJ~5RXJ(JflNG PER DEN 31/12 1985

Ingående saldo

Postgirokonto 1187.95
Postgirokapi.talsamljnqskonto 1615.31 2803.26

~verskott 244.33

Utgående saldo

Postgirokonto 1274.11
Postgirokapitalsamlingskonto 1773.48



STOCKHOLMS RXVJXGARE

KASStSRENS KOMMENTAR TILL 1985 ÅRS BOKSLUT

Verksamheten för 1985 lämnade ett överskott på 244.33. Detta
överskott utgör huvudsakligen rånteinkomster. En nyhet för året
är att vi för första gången erhållit ränta på postgirokontot dvs
nått undre gränsen (100 kr) för att få tillgodoräkna oss den.

Den höjda medlemsavgif ten har tydligen bidragit till att ett
femtontal gamla medlemmar hoppat av. Dock ökade inkomsterna på
medlemsavgifterna med cirka 500 kronor.

Kassören föreslår att förtäring på &rsmötet betalas av klubben
och att liksom tidigare, priser till poängserien anskaffas till
ett belopp av 500—600 kronor.

Likaså föreslår kassören att medlemsavgif ten bibehålls vid 50
kronor per medlem och år.

5p&nga 85—01-20
/29/fl
flfl-ja It’ ti- ‘5’nnzi-~
Gösta Bergm4
Kassör



Bromma 1986 — 01 — 20

Revisorns utlåtande över SR.] bokslut för år 1985

Undertecknad, av SR.] senaste årsmöte, utsedd revisor
lämnar förevarande årsmöte följande utlåtande:

En väl uppställd och snyggt förd kassabok är grunden
för en enkel revision.

Då kassören uppfylld detta första villkor blir revisorns
arbete enkelt och det är enbart att konstatera att samman
ställningen helt överensstämmer med gjorda in— och utbe—
talningar.

Härmed tackas kassören Gösta för ett gott arbete och re
visorn föreslår att mötets ordförande söker de närvarandes
bifall för ett godkännande av balansräkningen per 1985—12—31.

Bromma som ovan

Sven Carlsson



MEDLENSFÖRTECKNING FÖR STOCKHOLMS RAYJAGARE, 1986—01—03

FÖRNAMN NAMN ADRESS POSTADRESS TELEFON CALL

Bengt Afzelius Lyckostigen 1 18350 TÄBY 08-7563702
P 6 Ander o Langelandsgatan 8 16343 SPANGA 08-7509524
Lennart Berg Dalvägen 9 18338 TÄBY 08-7587656
Theodor Berg Jakobsbergsplatsen 2A 72461 VÄSTERÅS 021—114332
Gösta Bergman Carl Barks väg 22 16358 SPANGA 08-7615296
Allan Borg Janstorpsvägen 32 17155 SOLNA 08-833820
Hans Borgnäs Ängsvägen 74 14141 HUDDINGE 08-7747162
Tons Brattström M&nstorpsvägen 22 14600 TIJLLINGE 08-7782860
Wilhelm Brimark Starvretsvägen 83 14200 TRÅNGSUND 08—7710840
Sven Carlsson Päronvägen 1 16152 BROMMA 08—872449
Per Cederborg Lojovägen 11 18147 LIDINGÖ 08-7651764
Klas Dannerud Fasanstiqen 63 14400 RONNINGE 0753—55196
Anders Eriksson Magnebergsvägen 55 12235 ENSKEDE 08—595652
Paul Gerstel Porsvägen 14 14600 TULLINGE 08-7781236
Göran Grundfelt Linvägen 38 17800 EKERÖ 0756—33053
Richard Gustafson Stubbgatan 7 19300 SIGTUNA 0760—51848 CHB
Lennart Gustafsson Björkvägen 3 17562 JÄRFÄLLA 087604672 CLE
Anders Gylin Kariekällgatan 36 15144 SÖDERTÄLJE 0755—38176 EJY
Michael Hallgren Bohnstedtsvägen 32 64043 ARLA 016—70519 OXU
Raimo Hallgren Bohnstedtsvägen 32 64043 ARLA 016—70519 AXT
Christer Jacobsson Box 4046 13304 SALTSJÖBADEN 08—7178546 EIN
Clas-Göran Jansson Vråkstiqen 17 14400 RÖNNINGE 0753-52491 CTU
Sven Jöns Jansson Hantverkargatan 6 11221 STOCKHOLM 08-524230 DIII
Torbjörn Jansson Grenvägen 36 13666 HANDEN 08-7773280 8fl
Sven Johannisson Törnstigen 8 14142 HUDDINGE 08-7745691 IX
Ulf Jonsson Långsjöhöjden 85 12531 ÄLVSJÖ 08-991945 DYP
Carl Jönemalm Stridsbergavägen 17 16357 SPÅNGA 08—7606552 BXT
Tom Karlsson Ljungvägen 90 19460 UPPLANDS VÄSBY 0760-81281 DES
Lennart Lerhammar Angstugevägen 5, 4 tr 61161 NYKÖPING 0155—68522 C8D
Bo Lindell Mjölnarstigen 4 18146 LIDINGÖ 08-7659149 AKE
Alf Lindgren Rigavägen 1OA 18340 TÄBY 08-7583923 10
Sten Lindgren Bergsätravägen 34 18400 ÅKERSBERGA 0764—61166 BIS
Lars Lindqvist HamDovägen 6 15400 GNESTA 0158-10888 EDA
Bengt Ljungros Rapsodivägen 48 14200 TRANGSUND 08-7714464 110
Peter Ljungström Labradorvägen 76 72243 VÄSTER*S 021-333363 KNU
Folke Mat.érn, von Skiftesvägen 127 18338 TÄBY 08-7582016
Olle Nilsson Skiftesvägen 102 18338 TÄBY 08—7684413
Lars Nordgren Lindvägen 19 19170 SOLLENTUNA 08-7547647
Hans Nordin Flintl&svägen 43 19154 SOLLENTUNA 08-964580
P-A Nordwaeger Grävlingsvägen 59 16137 BROMMA 08-260227
Sven Olsson Oxeltunet 11 18148 LIDINGÖ 08—7654982
Ronald Persson 08—7441139
Olle Pettersson Maratonvägen 83 12240 ENSKEDE 08-596292
Gösta Rosén Fagerviksvägen 23 16151 BROMMA 08-255993
Sten Sandberg Lilla sällskapets väg 6 12733 SKÄRHOLMEN 08—886679
Uno Staver Nockeby torg 17 16141 BROMMA 08-266192
Gunnar Svensson Älgskyttevägen 27 14138 HUDDINGE 08—7467357
Johan Söderberg Urnstigen 31 18350 TÄBY 08-7684114
Bo Söderquist Lövängsvägen 4 18330 TÄBY 08—7589778
Clas Thorén Knalleborgsvägen 8E 17800 EKERÖ 0756—33042
Torsten Törnkvist Bodast igen 1 15145 SÖDERTÄLJE 0755—68453 DO
Carl-Henrik Walde Tornvägen 7 18352 TÄBY 08-7566160 BE
Göran Widerström Tussilagostigen 13 14400 RÖNNINGE 0753—50772
Rune Winter Förridargränd 20 16233 VÄLLINGBY 08-385266
Per—Anders Astradssan Loivägen 40 19156 SOLLENTUNA 08-7683854


