
Bästa T 4-Vänner
Tidningen Trängaren som blev mycket uppskattad har upphört av ekonomiska 
skäl. Vi som arbetade med tidningen tycker att det var mycket tråkigt. Detta beslut 
var enligt många ett mindre genomtänkt beslut och mer av populistisk art där allt i 
försvarsmakten skall gå till de ”stridande”, men man tänker inte på hur viktigt det 
är att ha med sig sina trogna försvarsvänner som troligen blir färre och färre.

Detta utskick är första försöket på att ge Er en bra information om klubbens 
verksamhet. Vi kommer att utöka utskicken och göra det mer fylligt efterhand om 
detta försök blir lyckat. Tryckeriet har alla tekniska möjligheter så vi skulle kunna 
få till en liten bra skrift efterhand.

Peter informerade om Baltikum-resan och kassören visade en sammanställning 
över kostnaderna för nämnda resa. Resan blev lite kostsammare än planerat pga. 
sena avhopp där inte några ytterligare resenärer kunde fylla upp dessa platser. AU 
beslutade att några ytterligare kostnader inte skall drabba resenärerna.

AU beslutade att Peter och Gunnar skall arbeta fram regler för hur bokningar 
och ev. avhopp skall hanteras vid våra resor och övriga evenemang. Dessa regler 
skall styrelsen ta ställning till och besluta om före årsskiftet.

Den vanliga uppmaningen till Er: sänd in Er adressändring så fort som möjligt 
till vår kassör som är sammanhållande av medlemsregister. Vet Ni om någon 
klubbmedlem som inte har fått kontakt med oss pga. flyttning m.m. uppmana 
dessa att ta kontakt med oss. När Ni får kännedom om att någon medlem har 
avlidit meddela kassören eller någon annan av arbetsutskottet (ordf., v ordf. eller 
sekreteraren).

T 4 kamratförening har övergått till Bankgiro från och med 2009-08-19 och vårt 
plusgirokonto har upphört. Det nya Bankgironumret är 402-8825 och skall nu 
nyttjas vid alla inbetalningar till T 4 kamratförening.

Årsavgift och bidrag till museifonden skall hädanefter sändas in till T 4 
Bankgiro.

Vi ber Er som är årsmedlemmar att sända in avgiften för 2010 samt ange namn.
Gunnar Segerholm/sekreterare



Höstmöte den 8 oktober
Enligt tidigare beslut skall vi ha höstmöte den 8 oktober. Vi har fått ändra i våra 
planer då restaurangen ”T 4 matsal” har gått i konkurs. Den nye hyresgästen 
har blivit Stadshotellet och vi har inte fått klart hur verksamheten skall ske 
fortsättningsvis, därför har vi beslutat att förlägga mötet till en annan plats.

Den nya platsen för mötet blir , Åkaregatan 27 vilket torde 
vara en känd plats för alla T 4-ingar.

Föredragshållare för kvällen blir Bo Jönsson som är hemvärnsbataljonschef och 
är efterträdare till Arne Huléen. Bo kommer att berätta om det nya hemvärnet och 
ge sin syn på utvecklingen inom hemvärnet. 

Före höstmötet styrelsemöte

Höstmöte 
Samling kl. 17.30
Möte kl. 18.00
Middag kl. 19.00
Avslutning ca kl. 22.00

Kostnad för middagen 100 kr
Anmälan till mötet sker genom att sätta in 100 kr på vårt bankgiro  402-8825
OBS! skriv vem eller vilka det avser.
Eller tag kontakt med sekreteraren eller kassören och då sker betalningen vid 

mötet.

Sekreterare Gunnar Segerholm tel: 044-490 61 gunnar.segerholm@tele2.se

Kassör Arne Huleén tel: 0451-496 44 arne.huleen@telia.com 

Gunnar Segerholm/sekreterare

OBS! Anmälan skall vara oss 
tillhanda senast den 1 oktober.



Trängträff i Linköping den 23–24 oktober
Den gemensamma kamratföreningsträffen i oktober 2008 i Skövde blev ett mycket 
trevligt möte mellan kamrater från de olika föreningarna. Kamratföreningen i 
Skövde hade gjort ett mycket trevligt program och vi som var med var helt nöjda. 
Ni kan läsa om träffen i Tidningen Trängaren (jan 2009).

I Trängaren kan Ni läsa om träffen som skall ske i Linköping, T 1 KF har redan 
arbetat fram ett program för detta besök.

Jag hoppas att vi blir så många att vi kan fylla en buss då det alltid är trevligt att 
åka tillsammans.

T 4 AU har beslutat följande vad gäller vårt deltagande i Linköping.

T 4 KF bekostar den samordnade resan från Hässleholm till Linköping. Den 
enskilde bekostar sitt boende samt betalar 200 kr för övriga kostnader (fika, 
middag, lunch och guidning).

T1 KF har förbokat på Vandrarhem och hotell Ekoxen.
Vandrarhem: Kostar 280 kr inklusive frukost. (2- till 4-bäddsrum).
Telefon: 013-359 000. Bokningsnr: 12028.
Hotell Ekoxen: Enkelrum 795 kr och Dubbelrum 995 kr. Telefon: 013-25 26 14.
Den enskilde skall själv ringa och boka boendet samt uppge att Ni tillhör 
Trängträffen på T1.

Anmälan sker genom att sätta in 200 kr på T 4 KF Bankgirokonto 402-8825.
Ni skall ange namn samt var Ni har för avsikt att bo.
Glöm ej att boka boende i god tid på vandrarhemmet – minst en månad före 
besöket.

Har Ni några frågor kan Ni ta kontakt med sekreteraren. 044-490 61
gunnar.segerholm@tele2.se

Gunnar Segerholm/sekreterare

OBS! Anmälan skall vara oss 
tillhanda senast den 1 oktober.



Minnesstund inför Julen
På sedvanligt sätt kommer vi att genomföra en minnesstund samt kransned-
läggning på T 4 graven inför Julen den 17 december 2009 . Vid detta tillfälle  
hedrar vi och minns våra bortgångna kamrater.

Vi träffas utanför kyrkogården kl. 10.00.
Efter minnesstunden är det kaffe på museet och därefter är det styrelsemöte.

Styrelsemöte
Styrelsen kallas till sammanträde:
Torsdagen den 8 oktober kl. 17.00, plats Björksäter.
Torsdagen den 17 december efter kransnedläggning, plats museet.
Dagordning kommer att finnas på bordet.

Är det något som Ni särskilt vill påkalla? Tag kontakt med sekreteraren senast en 
vecka före respektive sammanträde. Sänd gärna mail eller ring.

Returadress:
T 4 Kamratförening
c/o Gunnar Segerholm
Breanäs 3041
280 63 Sibbhult

B


