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Bertil Boström
”Ett liv med kanoner”

Onsdagen den 20 januari 2010 kl 18:00
Plats: Stallet Bofors
Bertil Boström var Bofors Luftvärnsförenings grundare och dess förste ordförande 1938-1946. Bertil
började sin karriär vid Bofors 1928 som chef för Bofors Skjutfält. 1933 blev han chef för krigsmaterielförsäljningen och gjorde många och långa resor för att demonstrera de olika pjäserna i flera
världsdelar.

Bengt Boström, Bertils son, bosatt i USA och Sverige, kommer att berätta om sin far.
Missa inte detta tillfälle att få en historisk inblick i Bofors Luftvärnsförenings grundares liv och
gärning.
Välkomna!
Anmäl dig senast måndag den 18 januari till någon av nedanstående:
Anders Hagberg
Bo Pettersson
Jörgen Bergmark

Hgas/BUB
Petb/BUB
Bkj/RTU

Tel. 733135
Tel. 733531
Tel. 81029

anders.hagberg@baesystems.se
bo.g.pettersson@baesystems.se
jorgen.bergmark@saabgroup.com

Notera även följande aktiviteter i kalendern:

Årsmöte i Bofors Luftvärnsförening
kommer att hållas torsdagen den 18:e februari.
Fortsättning nästa sida …
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En resa med
Brukspojkarna, Bofors Luftvärnsförening
och Föreningen Stridsvagn S till
Pansarmuseet i Munster, Tyskland
tillsammans med GLG-buss Karlskoga
Tisdagen den 6 april reser vi från Karlskoga klockan 05.00 via Skövde, Rasta
Mölletofta och Helsingborg, vidare igenom Danmark, färja Rödby – Puttgarden, med
ankomst till Hotel Restaurante Meyn i Saltau ca klockan 20.00.
www.hotel-meyn.de
I resan ingår buss, färjor, 3 nätter i enkelrum på hotellet med halvpension.
Entré till museet för 2 dagar. ( Dryck vid mat ingår ej)
Vi har planerat för 38 personer i första hand medlemmar, som har möjlighet att handla
på hemresan i Heiligenhafen, hur många kilon bestämmer vi vid hemresan. Reser vi
med lätt bagage så blir det flera kilon!
Priset för denna resa 2.650 kronor
Delar Du rum med en klubbkompis så får Du 300 Kr rabatt.
Anmälan sker till Per-Eric Bolinder tel 0586 44269 helst till
p-e.bolinder@telia.com. Med namn, adress och telefonnummer.
Vid anmälan uttages 500 kronor
Tidtabell
Karlskoga Busstation
Degerfors
Skövde OK
Rasta Mölletofta
Helsingborg

klockan 05.00
klockan 05.15
klockan 07.00
klockan 12.00
klockan 12.30

OBS! Sista anmälan 30 januari
Brukspojkarna

Bofors Luftvärnsförening

Föreningen Stridsvagn S

