r oga

E

p.to^ kf

S:O S.a

:O'e

WWW.ACI.SC

nlJ

477

i.ä\--5.F

-r5

'.c

Sernesterblcrd för CVA-UHF
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SEMESTERTID
Just nu hqr ni völ ollq brått olt kommu ivög på Er se'
mesler. Därför kommer vi nu borq m€d etl "mdgerl'n
Bergtroll som en lilen semesierhölsning. Hur vi ön försol'
driver den kommonde fritiden
- lugnt insomlqnde
vilominer, orbetqnde med mödo och svell på ero egendom,or eller betrqklonde världen på ondro long- och
ott upplogro ny energi
lofiluder
- så ör dock vår strövon
och lust till fortsqtt dog'lig görning inom resp. verk och
ovdelningcr. Det ör ledningens önskon i ollo vårq förelog
qtt Ni får ul del meslq möiligo qv semeslern och for from
vorligl på vögornc, så qft Ni nöldo och helq kommer tillbqkq fill qrbetel hos oss.
Kom ihåg, otl

den 29 augusti 1970
firqr CVA

25-års jubileum
dit ollo CVA:ure med onhörig är inbiudno

TItt

DESS UTKOMMER ETT TJOCKARE JUBITEUMS-

BERGTROtt.

Siälvo jubil6el kon vi förrådo kommer

qll firqs både vör'

digt och glolt och del qrbelqs nu för högfryck pö otf
biudo er etf gedigel och niulbort progrdm.
öppnos
söndogen den 30 ougusli
Dogen effer

-

-

CVA:s grindor för qlt onhörigo skull få bese orbelsplotserno, Någro orrongemong kommer också qfl göros för

qll roq

yn,gre fomilieättrlingor.

Vid middogslid qvslulos besöket med en flyguppvisning
onordnqd ov Arbogo Flygklubb. Konske kommer vi olt
få se en del ov del modernqsle Sverige Flygvopen hor
iust nu. Till dess önskqs ni ollq en skoiig sommor
genom BERGTROTLET

.
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OMSTAGSBILDEN:
Nör CVA for pö semester för
Liscr fritt.

Diurv6rdore Lennort

Eril<sson.

Foio Reinhold.

Eric Olsson

UPP OCH PRC'VA DINA VTNGAR
Arbogc Flygklubb l-ror sedon sin stort diupo föronl<ringor iCVA och UHF. Arbogo
Flygklubb hor ordnot för flyguppvisningor som ovsiutning crv fomiljedogen den 30
ciugusti. Ar Ni intresserod ov flygning gå med iArbogu FlygklrJbb. Helo sommoren
utbildor ArboEo Flygklubb segelllygore på Arbogo flyg{ölt. Kursverl<somheten börjode imoi och pögår ett por vordcgsl<völlor ivecl<on somt Iördogor och söndogor.
l(ursprogrommet omfottor
Utbildning iill C-diplom (grundutbildning).
:

S-certifi kot.

för ströckflygning.
otl medtöro possogerore.
En kompletl C-diplomutbildning kostor 725'-. Elever under 2l ör kcrn {ö stotsbidrog hörtill med 300:-. Kursovgifterno kon erlöggos med ovbetolningor. Ovrigo kurser hor ingen fcrsi ovgift, uion belolos för vorie stort såsom vi fri flygning.
tillstånd

,,

MOTORFTYG

Motorflygutbildning

i

AFI( regi pågår koniinuerligi. Kursprogromnret onrfcrttcrr A-

certifil<otsl<olnin g och mörl<erf lygutbildning.
A-cerf ifikolutbildnin g

A-ceriifikot ger dig befogenhet oit tjönstgöro som befölhcrvcrre pö enmotorigt moforflygplon. Du får medföro possogercrre och flygcr vcrrt du vill nren ei ikommersiellt
syfte. Utbildningen l<on ovverl<os på mellon 3 mån. och2 år, rrornrciltid öir eit år.
MORKERFI.YGUTBILDNING

Mörkerflygutbildningen ger dig befogenhet ott flygo
ning sker på fölt med belysning.
Mero upplysningor hos
Segelflygchef S. O. Dovidsson, ovd. 622 tel. 592.
Pilot H. Broberg, ovd. 450 tel. 435.
Segeltlyglörore L. Persson, c:vd. 646 tel. 623.
Flyg med Arbogo Flygklubb.

i

mörker om stort och lcrnd-

årets trcrrn prnästcrre
I den ril<tigcr

-

lingstorp. På mcrtl<ontrollen vid Söterbo
l<yrko biöds på viiominer i tetrcr. Allc
hode en blonl<eit, vorå sex (obs crniol 6)

frågor sl<ulle besvoros före mål.Svoren
l<unde fecl<nos med 1, x eller 2 mcn för
ott lötto donrorcns orbiefe vor 1 g;enorngående röit. En god chonsning kund:
uppvögo brisionde l<unskoper. Vet Ni f.ö.
hur stor Arbogos borgerligo skcrttedebitering ör? Nör togs Hiölmore konol försi
i bruk? Nö Nö!

Vcrndringscyl<eln vor upptelpod för
årei, men vor det fiolårslufi i ringcrrno.

Stf byråchefen Eric Olsson, som förröttode prisutdelningen uppvisode öven den

{ör året

nyuppsoito vondringsskölden,
som enligt hons regler skoll rullos hem ov
segroren. Eric Olsson blev inte litet överrcrsl<od då hon upptöckte olt hon tolode

till sig sjölv som årets möstore, ensom
rrreci 7 poöng. Som hederspris fick hon

dessutom en boll, en kom och en komercr. Skölden rullcrdes helo vögen hem frön
per bil.
Fohlingsiorp

lyckots få 6 poöng1 och 12 5
poöng och skiliedom fölldes genom bollprickkosining i hinkor. Prisscrmlingen vor
5 hode

nrycl<et
1.000:DE MEDLEMMEN

| 107:AN

[qrs Georo Mqhrström hvllodes som den 1.000:e
medlemmei och hqn erh'öll en f;reninosnål och

en blon-slerkvost från föreninoen.

midsomrncrrcritonens ful<t-

r-nöttode heitcr gicl< 3:e UHF-tromperr
ösierul
från Bilprovningen till i'oh-

stor och skönkt ov

Correfors,

SEMESTER.TID

llcrndelsbonl<en, Flygmotor m.fl. och hopirggdo ov B. Holmquist.

... kollo ott Du inte glömt

Pehrson

nögot.

il

Eftersöndning ov post ordnod
Ll ruilmoKT tomnoo
tr Tidningsöverflyitning ordnod

tr' Legitimotionshondling med
tr Vört lD-kort icke med till utlondei.

I
tr
E

Sporbonksboken med

Postgiroblonketterno med
Adresser fill slökf och vönner uppsl<rivno nögonstons i fickolmonockon

t.

tr
E
tr
tr
E
tl
tr

ex.

Semesterodress lömnod till de onhörigo
Elspisen ovslöngd
Stryklörnskontokien urdrogen
Ingo vottenkronor pö
Fönstren hokode
uorrorn0 loslo

Vördepopper/föremöl

i

sökert förvor

.. . och skriv görno en rod det betyder
sö mycket.
Vi vöntor resebrev frön Ameriko från
Rune och Gunnel.

Denne, Moivor Byströnr och Hcrsse
vor vördor och biöd på löckro

lcrndgångor med löskonde drycker. Till
drogspelsmusik lektes oclr donsodes
löngt in på notten under ledning ov den
köndo folkdonsledcrrinnon Lisbeth Pehrson. Stämningen vor mycket hög och
lnyggen besvörode mycket litet.
Årets UHF-trqmpmöslqre Eric Olsson på gomlo
vondringspriset med l<ultersmyckel Viveko
son på bönpollen.

Pelters-

Kungligt besök vid CVA. HKH prins Berlil londode på CVA flygfölr för invigningsbesök på Frövifors. Hon
möttes ov CCVA, verkslodsdirektör Anders Högfeldt och londshövding Volter Ämon. HKH:s odiutont, greve
Homillon (löngsl 1. h.) medfölide också.

VID UTFARTEN FRÅN CVA PARKERINGS.
FLATS:

Rcrtioncrlister.l8.3
CVA företogsnömnd hor den

Tillämpo voro.nnonbilsyslemel!
Viso vönlighel och gofl humör!

Avsynoren Horry
be-

sluiot belöno fölionde roiionoliserode

ffi

,@
@
L ffiffi. MI',@ ml af

förslog:
Telemontör Bo Liungholm med 250:- kr
för smörimedel iill potentiomeier.
.l50:Teknikern Boo Wodling med
kr

för modifiering ov olierör till

molnhöid-

mötore.

Ingeniören Horry

Morklund

med

]50'-

l<r

Holmqvist
med 200,- l<r
för upphöngningsonordning vid tribod.
Försvorets centrolo företogsnömnd hor
beslutat uidelo fölionde belöningor,
Montören Sture
Törnkvist
med 'l .]20,- kr
för giutform till triongelfundoment.
Drifiingenjören Kiell-Äke
Lindohl
med ].300:- kr
för reporotionsmetod för filmspole.
Vi grotuleror våro godo id6utvecklore.

för provdon för vögledoromkopplore.

Vcrd crr
ao

cvAöve
CVA Osiersundsfiliol hor en Vösierås-

iiliol.
clen

Docl< enclost under den

tid verksto-

för speciolfordon bygges iOsier-

sund. Siölvo underhöllsproduktionen flyttcrs från Viksäng till iillföllig iokol nör
SMT skulle byggo nytt. Redon i börion
ov ougusti sl<er orbeiet under norrlöndskt
tol<. Den l<ommer oti drivos dör med c'o

20 mon. CVA östersundsfiliolen
nrer ön

ör

inte

[

år gommol och hor en god belöggning ov det beröknode för full verl<somhet. Den l<vinno- oclr monstorko per-

'Overskotlsvcror

- inte CVA:s Morgorelo Lindberg men
och det qnlikq besmonel.

völ koppcn,

ishinken

lLugnvil< ör det heller inte lugnt

FFV Overskottsförsölining Arbogo blösie bort med sitt tölt
från Ägoton som dei nömnis om i tidigore nummer ov Bergtrollet och hor nu öppnoi nyit i Arbogo Foll<ets Pork. Mon

höpnor över det rikholtigo sorlimentet. Det

ör

uppenbor-

ligen ett nöie ott bese de demonsirerode vororno
ör
- det
en utställning, dör mon kon göro godo fynd till
billigo
p

rise r.

sonolen sfortrivs. Somtligo hor synborligen fåit sino fomilie- och bostodsproblem
l<loro. Personolen ör onsluten till FCTF
102 Arbogo resp. FCPF l0 Ostersund.
då

ploneringen för de verl<stöder som skoll
ios ionspröl< om c:o 2 ör redon ör ifull
göng. En ovgosningsonlöggning i stort
formoi ovsedd för rengöring ov brönsletonl<or skoll voro klor pö deito omröde

redon

i

höst.

Löngre ropport en onnon gång.

*;g*

;+:.f
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FOHLINGTORP

fritidssfugon
la

oro

fill Din

orsposrtron
Bildernq visor hur iiusigi Fohlingtorp Iigger vid Kvornsiöns nordvösiro strond. Stugon stör iill disposition för ollo
onsiölldo och ör utruslod och möblerod genom CVA lF,s
försorg. Avståndet till stugon från E 3:s korsning ov gomlo
konolen ör co 3 km. Se omstående sido med vögonvisning.

Nyckeln finns

i CVA voktbyggnod, dör den

kvitieros

ut.

vi för ovsikt ott låto intresserode obonnero på "egen nyckel" för en kostnod ov 15 kr/år. Detto
för ott göro det enklore för flitigore onvöndore, somtidigt
som visso intökter kqn erhöllos för underhåll etc. Kontskto
Stig Ho{fmon, tel. 506, om Du vill hyro en nyckel.
Siugon hor termostoireglercrd elvörme, och vi hoppos oit
den öven skoll besökos under den kollo årsiiden. Termostoten ör plocerod på vöggen i vordogsrummet på bottenvåningen. Det finns rinnonde votten och vottenpumpens
strömstöllore ör plocerod på vöggen i ioolettrummet. Se till
olt denno strömstöllore ör frånslogen, nör Du lömnor stugon. Se öven till ott Du stödot efter Dig, sörskild soptunno
finns i onsluining till gorogebyggnoden. Vill Du disponero
siugon för nögon sommonkomst så l<ontokto Siig Hoffmon
i siugkommittdn i försto hond. Ovrigo ledomöter i stugkommitt6n står också görno iill tiönst med upplysning etc.
€VA lF:s slugkommilt6:
S. O. Holmsiröm/953 tel. 553
Som en nyhet hor

Gun

Thunbergi953

Wibers/506
S. Hoffmon/594
S.

Vögen slingror sig from

iel. 553
tel. 474
tel. 506

vid sidon ov gomlo

nolen, .där Fohlingtorp skymtor inböddot
mrg gronsKo.
Det rödo forpet
kelse r.

ör ett hörligf mål i ollo

i

ko.
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Volfrid Söderberg iycker det är bisterl ott lömno sin

För ollt vönligt deltogonde vid min

ölskode Mokes och min köre
Po

GUSTAV GUSTAVSSON

bortgång, för de vockro blom-

vid hqns
vi vårt

Grelo
Evo

o Hiöriligt tock för vönlis
på min 50-årsdog

iiil

o

MASSENS ÅRSSTAMMA
TENNISSPELARE!
Våro två tennisbonor hor nu öntli- 29 opril ovhölls mössens årsstcimmo.
gen blivit spelkloro. Du ör vcilkommen Dörvid beslöts ott nomnbyte skulle ske

till spel. Göllonde regler och rutiner till Personqlreslourongen Gyllene Bolpersonolen p& BODA, finns ott htimto i Mcissens kiosk, ddr ken Ekonomisk förening.
BOSA och FS/ADB för mångo års verk- Ou"n tidiingningsloppor finns otl köpo. Nomnföröndringen giordes med lonligt god getnenskop och komrqtqndo. Avgifier,
ke på ott vi numerq ei iillhör flyget
Somtidigt får vi tqcko för den trevligo För medlemmor i CVA lF 2:-/st. och dörmed fqnn det obefogoi ott ho
ovskedsfesten och de fino presenlernq. och timmo (gröno).
nomnet Flygeis M<!ss.
MARIANNE FORSHALL
För icke medlemmor 4, -/st. och Helo intökten ov föreningens rörelse
ANNAGRETA KARLSSON
under året (omsöttningssummon) ulrimmq (rödo)
B. Bertilsson.
Tennissekl.

qrbelskomroter

gjorde kronor
515.928,39

749.017114,

dörov boren

och kioskerno

233.038.75.

römfört med ncirmosi föresående år

uv
il;';:",!il:il"'iJr"1;:l'l?illn,,1l
"'" InBTTSIEDARSEKTIONEN
INOM 107:AN
cVA. 'L^ "vr '""
;1:;T"j"li:":? i:JiJ,;r:T:t:ff':i:
den 17 opril. An-

orberskomrorer,
o Eft vormr tqck
CVA och FCTF rr r0z ro. o,.Tl::j-:.: rode vid
vönlig hågkomst under min siukdomsKRISTINA

håskomst

K, G. SUND

o Tock till chefer och

tid

tido verksomhei.

Post.

a Vi vill tocko

PPos

morno och minnesorden
jordföstning fromföro
vormq lock.

TACK FöR GOD VAKIHÄLLNING
Söderberg i buren pensionerqd
Eti völbel<ont onsikte iUHF:s voktbursfönster försvonn
den I moi med vol<tmon Eril< Volfrid Söderberg pensionerodes efter 2l års tidnst. Hon föddes i Tuno försomling' Vösternorrlonds lön den 5 opril l90Z och onstölldes såsom voktmon vid CVA den'lZ ol<tober ]949. Den I september'1962
fick hon "polismons sl<ydd och befogenhet". I 15 år hode
hcrn eget iordbrul< i Klingsto, men vöxlode dörefter med
snickeriorbete tills hon 1945 blev voktmöstqre först i provisorisl<o epidemisiukhuset i Oiebyn och senore i Londstingets
Vårdhem i Oiebyn.
Söderberg ovtockodes försi pö UHF ov byråchefen Korl
Hultmon och fick en minnesgövo ov personolen. En holviimme
senore sott hon vid det troditionello koffebordet p€r Gyllene
Bolken. CCVA, verkstodsdireklör Anders Högfeldt, sökerhetschefen, kopten G. Tollqvist, voktchefen B. Blomqvist och
FCPF:s vice ordföronde Ksrl-Henril( Askroth fromförde ollo
sino tock för god vokt. Söderberg skulle börio med en völbehövlig semesterr vorefter id6er skulle klöckos för from-

EtGH

oLLE

o Ett hicirlligt tock för

Hiciririsilock för den rrevriso ou-

ko"'

ovhöll sitt årsmöte
ninå vsr 3s.429:43 och kioskernos
ders Hill som under mångo år uotit ri."rkning vsr 28.410,95.
vönlig håg- sekiionens ordf. hode ovsogt sig om- Mcisstyrelsens ordföronde cir,

HANSSoN

tuJlä*31I3åtro*

skedspresenten.
,
INGEMAR HALLBACK

åilo.t'1,,'iii;il''ffi"i^t:x?;.T:"!i; ,iixi;;,'""l"lli.?i;"åt!t.,,

orbete och ett lycko till åt chorlo.
kori i"nry Askroth, FCpF.
o Verkstqdschefen och olto qndro
Mössiyrelsens kossör ör:
H"nry Fredriksson, FCTF.
.---,--- .h"f", somi orbetskqtnroter tqckor itS 107:ANS MEDI-EMMAR
tti hlortlrst lock tor ""-o,.:":::
pö det vormoste t:j.ol,,:to.ortoo uppsryrelsesuppleonrer ör,
vlD
cvAio
-ritt
'
och gåvor' som iog fitk uid uoktning på min 60-årsdog.
blommor
i^rr
försto föreningssommontrd- Erik Werner FCTF, Bengt Johonsson,
no:'
min ovgång med pension.
HARR' u--"
HARKY
ODENHULT
,
-de
den 14.5. på Resiourong Po,sog"n ^ FCTF'
KARL NORLING
Revisorer cir '
o1"""' . , under ledning ov sin ordf. Jedefeldt.

_c_li:,jrigl-r9:k.-rör^vönris
ot

"'"n

"'t
Rozzr ANDERssoN

uppvokr.fr"t:i,rYH''_'11;i

il]jl.uflöäTftY't,uur

Insirumenlmoko.ren

Rognc

Teo'

dor Andersson, född den 3.3.1911 i
Liislenq försomlinq, Vöstmonlonds
lön. ovled den 22.41970. Hqn onstöildes vid CVV den 25.9.1950 och
överfördes till CVA den 21.4'1969.

GuslofsKontorsskrivoren Gustov
'l970.
son qvled den 29 qpril
Hqn föddes den l7 moi l916 i
Vöstervik och onstölldes vid F,UHF

1 ovs.

1962.

Hirr FCTF' Rune Gustovsson'

#r+ers
u ronnson
åJ,il"j",ånoi"räl
ucrrus red' berlrr är,.tr*rörbundet

Revrsorssuppreonler ör:
Lors Höök FCTF, Toge Oberg, FCPF.

Voktmonnen Thure Viktor Emqnuel Andersson, född den 22 iuni

l90Z i Husby-Rekorne försomling,

Södermqnlqnds lcin qvled qen
onstölldes vid CVA
20.5.1970.
'l955 och Hon
hqde tidiqore vorit orrendotor vid Trofik- AB Gröngesberg.

Ärboga BoktrytLeri AB, Ärboga 1970

Avsynoren,Nils. Rydin.ovled e{ter

cn trofikolyckq den 5 lunr 1970.
Hon födäes den 9 iqn.1923

i

Fellinqsbro och onstcilldes vid
F,UHF den 17 mors 1947.

