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F 17 Kamratförening bildades 1979 och har
under åren utvecklats till en förening som idag
har ca 500 medlemmar.
Ändamålet med föreningens verksamhet är att
verka för och stärka samhörigheten mellan
personal som tillhör eller tillhört Blekinge
flygflottilj och Ronneby garnison, att bidra till
vårdandet av traditioner från flottiljen och
garnisonen, att gagna ett gott kamratskap och
att vara en länk mellan garnisonen och bygden.
Föreningens aktiviteter omfattar, i stort,
studiebesök eller föredrag, avslutat med måltid.
Framtagning av medlemstidningen Bredåkrabladet och därtill kommer resor samt museiarbete.
Medlemskap är öppet för alla Försvarsmaktens kategorier, militära som civila, såväl
aktiva som pensionsavgångna är välkomna.
Vid pensionsavgång är första året avgiftsfritt.
Annan person utanför Försvarsmakten kan bli
medlem efter ansökan till styrelsen.
Vi önskar få fler medlemmar som fortfarande
är i aktiv tjänst, men detta sker inte automatiskt.
Om du vill bli medlem, ber vi dig därför själv
kontakta någon i styrelsen. Se hemsidan, eller
sätta in årsavgiften på plusgiro enligt nedan.

Tidningen utsänds till alla medlemsadresser
samt läggs ut på arbetsplatser inom Ronneby
garnison. Dessutom går tidningen till flygvapnets kamratföreningar och militära kamratföreningar i Blekinge samt till Svensk Flyghistorisk Förening, Flygvapenmuseum och
Marinmuseum. Utsänds även till kommunala
bibliotek i Blekinge.
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Enklast tar du kontakt via e-post
sekreteraren@f17kamratforening.se

Adress
F 17 Kamratförening
Box 502
372 25 Ronneby

Årsavgiften aviseras med kallelsen till årsmötet.

E-post redaktionen@f17kamratforening.se
Hemsida www.f17kamratforening.se

För nytt medlemskap inbetalas årsavgiften till
plusgiro 855979 – 1. Ange ”Ny medlem” samt
namn och adress.

Omslaget visar:
Stora bilden
Den nybyggda väderavdelningen på FL-tornet.
Foto Stefan Holmberg

Årsavgiften är 100 kr för huvudmedlem och 50
kr för familjemedlem på samma adress.
I årsavgiften för huvudmedlem ingår två nummer av Bredåkrabladet.

Lilla bilden
Öv Anders Jönsson ny C F 17
Foto Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Mycket välkommen i kamratkretsen!!!
Styrelsen
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