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Bussresa till SSA:s årsmöteshelg
Finns det intresse att ordna en
gemensam resa till Lysekíl på lördag den 18 april?

SM6PID 0300-26338 eller e-post
bopid@telia.com
Läs mer om vad som händer på
lördagen på SK6IF:s hemsida:

Om vi blir 12-15 personer skulle
resan kosta 100:- t/r per person.

http://elghs.net/sk6if/ssa15/index.ht ml

Preliminär avresa från Kungsbacka lördag kl. 0800 och avresa
från Lysekil senast kl 1700.

Vill du ha mer information om en
eventuell resa, kontakta
SM6GDU Bengt tel. 0300-61048,
0704-772583 eller via e-post
sm6gdu@ssa.se

Hör av dig med intresseanmälan
senast måndag den 13 april till
undertecknad eller till Bosse

SM6GDU Bengt

GLAD PÅSK!
Välkommen till månadsmöte
onsdag 1 april kl. 1900!
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KRA:s INFORMATIONSSIDA
KRA-bladet är Kungsbacka
RadioA matörers organ för meddelanden
och information. Uttalanden och åsikter
som framförs i signerade artiklar är ej
KRA:s eller b ladets allmänna.

Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot
via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.

KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSA LA
Tel 0300-61048

DETTA HÄNDER UNDER
APRIL!
Onsdag den 1/ 4 kl. 1900. Årsmöte och månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.

VÄLKOMMEN!
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Ny redaktör till KRA-bladet
Vid KRA:s årsmöte 1986-02-03 valdes undertecknad in i styrelsen och
blev dessutom utsedd till KRAbladsredaktör.
Jag efterträdde Roger SM6NRK och
hade nog tänkt mig att prova på redaktörskapet under ett par år, men
tiden går fort när man har roligt brukar man ju säga, och inte ens min
uppmaning att byta redaktör efter ca
100 producerade KRA-blad fick någon större respons bland föreningens
medlemmar den gången.
Nu har jag nästan ”producerat” tre
gånger så många och bara tack vare
trogna bidragslämnare, där Carl-Axel

SM6NZV står i en klass för sig, har
det varit möjligt att varje månad
(förutom under sommarmånaderna)
knåpa till något som eventuellt kan
vara av intresse för övriga medlemmar.
De senaste åren har bladet tillverkats
i Microsoft Publisher och tiden det
tar att få fram varje nummer är givetvis betydligt kortare än på ”klippaoch-klistra-tiden”
Nästa nummer, som är det sista före
sommaruppehållet blir också det sista
för mig.
SM6GDU Bengt

Dags att betala medlemsavgiften!
Före den 30/4 skall medlemsavgiften vara betald enligt våra stadgar.
Har du kanske missat att betala för 2014? Betala då in den samtidigt så
sparar du tid för dig själv och KRA:s kassör!

Omslagsbilden: hämtad från http://www.bakgrundsbild.com/

