
Studiebesök 2017–2010 

2017  

måndag 16/1 kl 13:45 guidad rundvandring i Stadsteatern, Stockholm, 

torsdag 16/2 kl 15:00 besök vid KTH vindtunnlar med guidad visning, 

tisdag 21/3 kl 13 Umeå-gruppens studiebesök vid Europeiska CBRNE-centret och 

Kunskapscentrum i Katastrofmedicin (KcKM) vid Umeå Universitet, 

tisdag 28/3 kl 13:30 besök vid KTH:s Reaktorhall, 

torsdag 18/5 Umeågruppen besökte Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå, 

 

tisdag 13/6 kl 13 besök vid Filmstaden, Råsunda, 

torsdag 28/9 besök på Projekt Slussen, 

onsdag 18/10 besök på Hallwylska Palatset, 

onsdag 29/11 besök på Museet Vikingaliv, 

måndag 11/12 luciakaffe med GD Jan-Olof Lind  

2016  

onsdag 27/1 09:45 besök vid Nya Karolinska och deras Showroom, 

måndag 15/2 12:15 besök vid Fenixpalatset - nöjesetablissemang och kyrka, 

tisdag 5/4 besök i Bååtska Palatset och Svenska Frimurarorden, 

torsdag 14/4 besök i Södersjukhusets bergrum, 

måndag 23/5 13-15 besök vid Norrtälje luftvärnsmuseum, 

onsdag 8/6 heldagsutflykt till FOI forskningsstation i Grindsjön, 

torsdag 8/9 besök vid Millesgården och Josef Frank utställningen, 

torsdag 6/10 besök på Armémuseum med föredrag om Spioner i Stockholm under andra 

världskriget, 

tisdag 15/11 besök i Europahuset och EU:s informationskontor i Stockholm, 

måndag 5/11 luciakaffe med GD Jan-Olof Lind, 

2015  

lördag 14/2 besök vid kustradiostation Stockholms Radio, Karlavägen 108, 

tisdag 3/3 och/eller torsdag 5/3 visning av Alba Nova-teleskopet med presentation på 

engelska,  

tisdag 21/4 kl 13:20 besök på Stockholms stadsarkiv, 

tisdag 26/5 FOI Vet Umeå-grupp besöker Regementsmuseet, 



27/5 besök vid Galärvarvet och några museiskepp med guidad visning, 

tisdag 9/6 besök vid Slagfältsmuseet = Nacka Hamnmuseum med guidad visning, 

onsdag 2/9 Marabou Konsthall inbjuder FOI Veteraner att se utställningen Participant 

Observers om Ursviksmarschen 1961 till FOA som kärnvapenprotest, 

tisdag 15/9 heldagsbesök vid FOI Umeå, 

tisdag 6/10 inbjuder FOI Vet i Umeå till besök hos Västerbottens medicinhistoriska museum, 

tisdag 13/10 FOI Vet 25 år firas med seminarier och buffé på Försvarshögskolan, 

torsdag 29/10 besök vid Krigsarkivet i Stockholm, 

tisdag 10/11besök hos Odd Fellow Orden för visning av Banérska Palatset, 

tisdag 10/11besök i Väven, Umeås nya plattform för kultur och upplevelser, 

tisdag 24/11 besök vid Judiska Museet, 

måndag 14/12 julkaffe med FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind, 

 

2014  

torsdag 13/3 besök vid utställningen Atombomb över Stockholm, i Kulturhuset 

Dieselverkstaden i Sickla köpkvarter, Nacka, 

tisdag 1/4 besök i Katolska Domkyrkan, Folkungagatan 46, Stockholm. 

Ursviksdag söndag 11/5, Stadsbyggnadsprojektet Ursvik (Sundbybergs kommun) arrangerar 

den 11 maj kl 11-14 en "Ursviksdag". Dagen är främst tänkt för boende och byggare, men 

FOI VET är också inbjudna och vi kommer, i samarbete med FOI, att beskriva verksamheter 

som funnits på området förr i tiden och svara på frågor. Till sommaren kommer troligen de 

sista husen från FOA tiden att rivas, 

torsdag 12/6 utflykt till Vaxholms fästning, guidad visning av museet,  

tisdag 30/9 besök vid Arlanda flygsamlingar, 

torsdag 16/10 besök i Ursvik - Rivningen av de sista Ursvikshusen har redan börjat men vi 

har nu en chans att en sista gång se det som är kvar, Gustavs minne, GD huset, kanske hus nr 

1, tanklabbet? De som har minnen får gärna berätta så ska vi förmedla det till de som sedan 

bor här, 

tisdag 11/11besök vid Farmacihistoriska museet med guidad visning, 

torsdag 11/12 julkaffe med FOI GD Jan-Olof Lind. 

2013 

onsdag 13/2 besök vid Operans verkstäder på Kvarnholmen, Nacka, guidad visning - se 

dekorbyggen, dekorskisser/modeller och kostymlager, 

torsdag 7/3 besök vid SOS Alarm under Stockholm City, 



onsdag 24/4 boule och sedan lunch i Boulebar Globen, 

torsdag 16/5 studiebesök vid MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Fleminggatan 14, 

måndag 10/6 besök i Stockholms Moské, med ca en timmes guidad visning, 

tisdag 10/9 besök vid Sveriges Radio, Oxenstiernsgatan 20,  

torsdag 26/9 visning av Bellmanhuset, 

torsdag 17/10 besök vid Käppalaförbundets avloppsreningsverk, 

tisdag 3/12 besök vid FRA - Försvarets Radioanstalt, 

måndag 9/12 julkaffe med FOI GD Jan-Olof Lind. 

2012  

torsdag 9/2 besök om bygget av den underjordiska Citybanan, men (2/2) ny adress Norra 

Stationsgatan 100, 

tisdag 28/3 besök i Observatoriemuseet - Berzelius-utställningen, 

onsdag 23/5 besök vid FOI Grindsjöns forskningscentrum, 

söndag 27/5 besök vid Arsenalen i Strängnäs, FOI VET:s medlemmar inbjuds av Tekniska 

Museets Vänner att delta i deras heldagsutflykt till Pansarmuseet Arsenalen (Strängnäs) och 

Teleseum-S1 (Enköping), 

torsdag 14/6 sommaravslutning på Gunnes Gård, 

onsdag 19/9 Umeågruppen besökte det nyligen öppnade Bildmuseet vid Umeälvens strand, 

tisdag 25/9 guidad visning av Bogesunds slott i Vaxholm, Slottets äldsta delar började 

uppföras på 1640-talet. Byggherre var greven Per Brahe dy (1602–1680). Slottet har en 

brokig historia och har flera gånger restaurerats och byggts om. Från renoveringen på 1770-

talet finns spår kvar i form av tapeter, kakelugnar och olika snickeridetaljer. Slottet har varit 

stängt för fasadrenovering under 2010–2011, men återinvigs i augusti i år. 

tisdag 20/11besök vid Sicklagruvan med guidad visning om ett stycke industrihistoria, 

lördag 8/12 besök vid Tumbascenen för att lyssna på operan Maskeradbalen från 

Metropolitan i New York, 

torsdag 13/12 julkaffe med FOI:s GD Jan-Olof Lind. 

2011  

tisdag 5/4 besök på Hammarby Sjöstads miljöinfocenter, 

torsdag 9/6 försommarutflykt i Hagaparken med musik, lunch och museibesök, 

torsdag 1/9 heldags studiebesök på Grindsjön, 

torsdag 15/9 besök vid FLSC - Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum, FOI Kista, 



måndag 21/11 besök i Judiska Museet 14, 

torsdag 1/12 spelar vi Boule hos Vasastans Boulebar, 

måndag 12/12 julkaffe med FOI GD Jan-Olof Lind. 

2010  

torsdag 4/3 guidad visning av Stockholms Stadshus, 

torsdag 6/5 halvdagsbesök vid Litografiska museet vid Sundby gård i Huddinge, 

FOI Vet 20-årsjubileum: seminariedag torsdag 20/5 och jubileumsmiddag fredag 21/5 på 

K1s mäss, 

20/9 besök på Riddarhuset med guidad visning, 

19/10 besök vid Postmuseet, 

1/12 julkaffe med FOI GD Jan-Olof Lind. 

 

 

 


