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Veteranradiovänner !
Så har vi passerat ännu gräns mellan ett gammalt uttjänt år och ett nytt fyl lt
av möjl igheter.

Alexander Grimeton Veteranradios Vänner fyl ler 20 år under året. Detta
kommer att uppmärksammas under Alexandersondagen.

Aktiviteterna för Alexanders del avslutades för år 201 5 som traditionen
bjuder med en sändning på julafton. Trots den tidiga timman har vi ett
tappert gäng medlemmar som övervakar sändningen. I år var det dessutom
1 0-årsjubileum för julaftonssändningarna. En nyhet för året var att
sändningen kunde beskådas "l ive" via en länk på vår hemsida.

Efter genomfirande av jul och nyår startades aktiviteterna på
nytt upp av våra aktiva medlemmar. Våraktiviteterna är ju en
fortsättning på de aktiviteter som startats upp under hösten.
Vi fortsätter med ritningsarbetet i CAD-gruppen,
kursverksamheten som är inriktad på diverse mätningar tar
nya tag och under trivselkvällarna ser vi ti l l att frächa upp
"den gamla damen" .

Alexanders årsmöte äger rum den 30:e mars.
Kallelse finns längre fram i bladet.

Vi göteborgare fick ju några dagars ordentl ig vinter i början på året. Detta är
trol igen en hälsobefrämjande sak för befolkningen. All verksamhet i staden
stannar nämligen vid l ite snöfal l . Finns det ingen verksamhet kan det ju inte
finnas någon stress vilket är hälsosamt.

Jan-Åke Gyll ing



1 . Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer: ordförande och sekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om godkännande av kallelsen
5. Faststäl lande av dagordningen
6. Styrelsens årsberättelser: Verksamhet och kassa
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
9. Val

a) Val av ordförande för 201 6-201 7
b) Val av två styrelseledamöter 201 6-201 8 ( I tur att avgå:

Hans Nilsson & John Strandberg)
c) Två ersättare för 201 6-201 7

1 0. Val av två revisorer samt en ersättare
11 . Val av valberedning varav en sammankallande ( F.n. tre personer)
1 2. Information om kommande verksamhet
1 3. Inkomna motioner
1 4. Ordet är fritt
1 5. Avslutning

Ev. motioner el ler större frågor lämnas skriftl igen per post (Alexander,
Radiostationen, Grimeton 72, 432 98 Grimeton) el ler e-post
(info@alexander.n.se)
och skall vara styrelsen ti l lhanda senast den 1 8 mars.

För förslag ti l l valberedningen, kontakta:
Bo Johansson tel. 0340-6741 88, Ingrid Johansson tel. 0340-6741 00 eller
Ola Hernvall tel . 0340-667071 .

Årsmöte
Onsdagen den 30:e mars kl.1 9:00

Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas härmed ti l l årsmöte onsdagen
den 30:e mars kl. 1 9:00 i Sändarsalen på Radiostationen i Grimeton.

Förslag ti l l dagordning

Tag gärna med en gäst ti l l årsmötet !
Välkommen ti l l en givande kväll !

Styrelsen för ALEXANDER-GVV

Efter förhandlingarna förflyttar vi oss ti l l besökscentrum där det kommer att
bjudas på kaffe, fral la och kaka. I samband med detta kommer Åke
Johansson att informera om 5G-systemet. Åke har under många år varit
verksam inom Telia och Ericsson.



ALEXANDER Grimeton Veteranradios Vänner
( Org.nr. 849600-7389, Säte: Varberg)

Verksamhetsberättelse för år 201 5

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens aktiviteter under
verksamhetsåret 201 5-01 -01 - 201 5-1 2-31 .

Årsmötet höl ls 201 50325. Styrelsen har under året haft föl jande
sammansättning och funktioner: Ordförande: Jan Steinbach, viceordförande Alf
Urbath, kassör Hans Nilsson, sekreterare John Strandberg och ledamot Arne
Sikö. Ersättare har varit Kjel l-Ove Cederholm och Kent Lyngåker. Adjungerade
ledamöter: Bo Johansson, Ola Hernvall och Jan-Åke Gyll ing. Firmatecknare:
Jan Steinbach och Hans Nilsson. Revisorer: Barbro Alvarsson och Berti l
Berti lsson. Ersättare: Christer Drospe. Valberedningen har bestått av Bo
Johansson (sammankallande), Ingrid Johansson och Ola Hernvall .
Medlemmar: Medlemsantalet var vid årsskiftet 648, en ökning med 29 jämfört
med 201 4.
Medlemsavgifter: På höstmötet beslutades om oförändrade medlemsavgifter

för
201 6, dvs 1 00 kr/år för fysisk medlem och 500 kr/år för juridisk medlem.
Verksamhet: 1 1 protokollförda styrelsemöten har håll its under året, där både
ersättare och adjungerande varit kal lade och mestadels också deltagit i .

Vid årsmötet den 25 mars 201 5, på Radiostationen i Grimeton, deltog 37
personer,
och vid höstmötet den 24 september 201 5, på samma plats, 25 personer. Efter
årsmötesförhandlingarna höll Ola Hernvall föredrag om och visade bilder på
mottagarstationerna för SAQ, bland dem den i Kungsbacka, som i dag är
privatbostad. På höstmötet bjöds på skönsång av en manskör från Flottans
män i Varberg.
Föreningen Alexander har under året fortsatt sin stödjande rol l gentemot

Världsarvet Grimeton AB genom att medverka vid arrangemang som
Världsarvet Grimeton och andra genomfört på radiostationen t ex genom att
köra sändaren.
Meddelanden har utsänts vid tre ti l lfäl len, Alexandersondagen (29 juni), FN-

dagen (24 oktober) och på julafton. Ett inspelat FN-program sändes på internet
på fredagen den 23 oktober. Det var som vanligt arrangerat och regisserat av
Teater Halland med hjälp av skolelever.
Den sextonde Alexandersondagen samlade cirka 300 besökare. Cirka 225

lyssnarrapporter kom in efter meddelandet som sändes ut. (Detta trots en
mindre brandincident under första körningen som dock inte gav upphov ti l l
någon blål jusaktivitet). Förutom sedvanliga aktiviteter som att starta sändaren,
häst-och-vagn-åkning, poängpromenad, visning av stationsbilen och
experimenterande i Alex labb, ansiktsmålare, fiskdamm, servering, loppis m m,
höll Karl-Gustav Strid två föredrag: ”Alexandersonsystemet – om tekniken
bakom SAQ” och ”Reginald Fessenden - Alexandersonsystemet ”farfar””.



Verksamhetsberättelse för år 201 5 (fortsättning).

Ett femtiotal personer kom ti l l ju laftonssändningen med det populära julfikat,
som ägde rum för tionde året i rad. 394 lyssnarrapporter kom in.
Medlemsbladet Alternatorn har utkommit med fyra nummer som på ett
förtjänstful lt sätt speglat vår verksamhet.
Kjel l-Ove Cederholm sköter ti l lsammans med Fredrik Viklund om hemsidan.
Nytt under 201 5 var att ett forum inrättades där intresserade besökare har fått
möjl ighet att ge sina synpunkter på vår verksamhet.
Med undantag för sommarmånaderna har föreningens medlemmar varit aktiva

på trivselkvällarna med att renovera sändarparken och andra uppgifter. Bland
annat har bildhanteringen kunnat intensifieras. Under året har vi också röjt i
både tvättstugan och plåtskjulet samt städat våra två rum på kontoret.
Renoveringen av det äldsta vätskemotståndet slutfördes under våren. Til l

detta arbete bidrog Riksantikvarieämbetet med 65.000:- kronor.
Utbi ldningen i att starta och köra SAQ har fortsatt under våren med fokus på

att köra hjälpmaskiner och göra felsökningar. Under hösten fortsatte
utbi ldningen med inriktning att mäta spänningar och strömmar på olika stäl len i
systemet. Arbetet med CAD-schemat, som startades 201 3, har fortsatt under
201 5 och kommer att fortsätta även i år.
Ett visual iseringsprojekt har genomförts då vi lagt ut vårt arbete som

kvällssändningar, julaftonsändningen, Alexandersondagen med flera ti l lfäl len på
nätet. Glädjande många har besökt sajten har vi kunnat konstatera. Även i
sommar har vi haft en nybörjarkurs i handhavandet av Alternatorn med 8
elever.
Världsarvets tekniska visningar som startade 201 3 har bl ivit en succé och

samlar många intresserade. Förutom guider från Världsarvet deltog också
Alexanders Ola Hernvall och Arne Sikö i guidgruppen.
Under året har Alexander haft fortsatt lyckosamt samarbete med
Sändaramatörerna på så sätt att dessa haft sin studio på Radiostationen öppen
på kvällsvisningarna och vid andra ti l lfäl len.
Kvällsvisningarna, med sändarstart under sju tisdagskvällar under sommaren,

samlade även i år få besökare. För besöksverksamheten påbörjades arbetet
med att köpa in nya och fler hörselkåpor.
Styrelsen vil l framföra ett stort tack ti l l al la som hjälpt ti l l vid

visningsverksamheten, dokumentation, sändarkörningar och andra arbeten.
Det ekonomiska läget är gott. För närmare redogörelse hänvisas ti l l

kassarapporten.



Julaftonssändningen 2015

För tionde
gången
genomfördes
201 5 års
julaftonssändning.
Ett femtiotal
personer hade
givit sig ut i den
tidiga
morgonstunden
för att njuta av
julkaffe, glögg,
pepparkakor och
tårta. I
traditionsenlig sti l
startades
sändaren upp och
ett julmeddelande
sändes ut över
antennen.
En liten avvikelse
gentemot vad vi
vant oss vid de
senaste åren var
att telegrafinyckeln manövrerades av Ulf Larsson.
Ytterl igare en nyhet var att personer som inte orkat upp ur sängen eller som
befann sig för långt från händelsens epicentrum kunde få deltaga via webben.
På Alexanders hemsida fanns en länk ti l l en sida på nätet där
julaftonskörningen visades i realtid.

Sändningen hade uppfattats av 352
personer varav de flesta från Europa.
Det förekom även rapporter där man
hört sändningen i USA och Canada. På
det hela taget verkar det som att
förutsättningarna vädermässigt varit bra
och att vi lyckats att trimma sändaren
ti l l ett bra resultat.

Alexanders sekreterare John
Strandberg hade tillsammans med
dottern Katarina byggt denna
förträffliga modell av ett antenntorn.
Som sig bör i juletider var tornet
utfört i pepparkaksdeg.



Som allt annat måste ju även gamla radiostioner
underhållas. Underhållet av radiostionen i Grimeton
hanteras av Världsarvet. Alexander-GVV bistår med en
väsentl ig del av underhållet på sändaren. Det man
kunnat konstatera en tid ti l lbaka är att den yttre mil jön
rustats upp bl.a. genom upprustning av parkeringsplats
och andra yttre mil jöer. Säkerheten för både personal
och egendom har höjts genom arbeten i
transformatorhuset. Under vår och försommar kommer
det att startas ett arbete som kommer att märkas
betydl igt mer och även påverka de publika aktiviteterna
mer än tidigare arbeten. Det som kommer att hända är
att torn nr 1 kommer att målas om. Eftersom detta ur
säkerhetssynpunkt kräver betydande avspärrningar
påverkas ti l lgången ti l l tornområdet.

Underhållsarbeten

Vid publika arrangemang där sändaren startas blir l judnivån förhål landevis
hög. För att kunna informera publiken om vad som sker har vi använt en
guideanläggning som består av ett antal hörselskydd med
mottagningsutrustning för en sändare som sänder ut informationen från den
som talar. Utrustningen har ganska många år på nacken och börjar l ida av lite

ålderkrämpor. Vid stor publikti l lströmmning har det bl ivit
brist på hörselskydd. Dessutom är det så att det inte
finns någon indikering för påslagen mottagare. Detta
resulterar i att många enheter har urladdat batteri när
det är dags för användning. För att el iminera dessa
nackdelar har föreningen nu köpt in en ny anläggning
som består av 1 50 hörselskydd med mottagare och
ti l lhörande sändare. Anläggningen har finansierats av
Sparbanksstiftelsen i Varberg.

Guideanläggning

De nya
hörselskydden.

Alexander - Grimeton Veteranradios Vänner vill
härmed framföra ett varmt tack till
Sparbanksstiftelsen.



Styrelsen för Alexander GVV
Ordförande: Jan Steinbach
Vice Ordförande: Alf Urbath
Kassör: Hans Nilsson
Sekreterare: John Strandberg
Ledamot: Arne Sikö

Suppleant: Kjel l-Ove Cederholm
Suppleant: Kent Lyngåker

Adjungerad: Bo Johansson
Adjungerad: Ola Hernvall
Adjungerad: Jan-Åke Gyll ing

Vårens och sommarens aktiviteter

Trivselkvällarna äger rum var annan
onsdag.
Trivselkvällar som återstår under
försäsongen
är 23:e mars, 6:e apri l och 20:e apri l .

Samtl iga dagar kl. 1 8.00.

Trivselkvällar Kursverksamhet

Under vårens kurs kommer vi
att fortsätta att repetera, mäta
och dokumentera olika
funktioner.

Återstående kurskvällar under
försäsongen är
tisdagen den 1 5:e mars och
tisdagen den 1 2:e apri l .

Samtl iga dagar kl. 1 8.00.

CAD-gruppen fortsätter sin verksamhet.

Cad-gruppens sammankomst måndag
den 1 4:e mars år instäl ld.
CAD-gruppens tid den 1 4:e kommer att
ägnas åt bi ldinläggning.

CAD-gruppens sista sammanträde för
vår-säsongen är måndagen den 11 :e
apri l .

ALEXANDER
Grimeton Veteranradios Vänner
Radiostationen 72
432 98 Grimeton

Org.nr. 849600-7389
Pg: 1 71 54 33-7

E-post:
info@alexander.n.se

CAD-gruppen

Publika aktiviteter

Alexanderssondagen
Söndagen den 3:e jul i kl . 1 0:00
- 1 6:00

Kvällsvisningar startar Torsdag
den 7:e jul i . Därefter
varje torsdag t.o.m. den 1 8:e
augusti .
Tid 1 8:00 - 20.00.




