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Sveriges Veteranförbund - Fredsbaskrarna Östergötland
                     

 

Nyhetsbrev 2020 - 2 Fredsbaskrarna Östergötland 
 
I den rådande situationen med coronaviruset och med anledning av den tillfälliga 
pandeminlagen för covid-19 (Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar), 
förordningens och Folkhälsomyndighetens (Fohm) föreskrifters restriktioner.  
 
Så har Fredsbaskrarna Östergötland nu inte möjlighet att genomföra de planerade 
evenemangen som utlysts här under våren, se nedan: 

Årsmötet som är utlyst till 2021-04-15 är inställt.  

Efter ett beslut på föreningens styrelsemöte den 30 mars 2021 att det tidigare 
aviserade årsmötet ska senareläggas till torsdagen den 9 september 2021 – Särskild 
kallelse kommer att skickas ut senare med länk till årsmöteshandlingar.  
 

 
 

Invigningen av minnesplatsen i Norrköping som utlysts till 2021-05-29 är 
inställt.  
 
Efter ett beslut på föreningens styrelsemöte den 30 mars, 2021 att det tidigare aviserade 
Invigningen av minnesplats i Norrköping ska senareläggas till 2021-10-24 (FN-dagen), alla 
eller ingen.  
 
Veteranminnesplatsen i Norrköping börjar ta form. De som vill får gärna gå förbi på 
veterandagen (givetvis enligt Fohm:s regler, restriktioner men vi hoppas att det epidemiologiska 
läget är bättre då), lördagen den 29 maj och gärna lägga en gul ros på något av våra fina 
minnesplatser här i Östergötland (Linköping och Norrköping). Tänk även på att du kan stötta 
Gula Bandet! Enklast genom att swisha en valfri summa på 1231 814 482. 
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Veteranmarchen 2021 är inställd 
 
Årets upplaga av veteranmarschen skulle ägt rum den 2-7 augusti 2021 med start i Jönköping 
förbi oss i Östergötland och avslutas i Karlstad. 
På marschens sista dag lördagen den 7 augusti i Karlstad var det planerat att vi skulle 
sammanstråla med norska veteraner som under veckan gått en egen veteranmarsch i Norge 
med avslut i Karlstad. Det var planerat ett stort festarrangemang med hundratals deltagare, 
artistuppträdande, grillning, tävlingar och trevligt samkväm. Inte bara med norrmännen utan 
även från flera andra länders deltagare. 
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ÖS Inställt 
 

 
 
Skandinaviens största Veteranträff kommer att ställas in i år igen. Det är så tråkigt att ta det här 
beslutet nu, man hade hoppats på att vaccineringen skulle ha kommit längre. Vi vågar inte 
chansa med ett senare beslut på hur många personer man få vara. Vi kan inte sätta ett tak på 
hur många som får komma, alla eller ingen.  
 
Vi har tagit beslutet i samråd med LV6 och Sveriges Veteranförbund (SVF). 
 
Förhoppningsvis så poppar det upp små ÖS runt om i år också, så ni kan träffas i mindre 
grupper. 

 

 
                              Boka in nästa års veteranträff 
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Tips - Basker blå – på modigt allvar” 
 
Vi vill rekommendera att ni besöker föreningen Basker blå och Armémuseums digitala 
utställning Basker Blå (baskerbla.se)  

 

Missa inte kommande evenemang 
 
Vi kommer löpande att lägga ut kommande evenemang på SVF:s hemsida 

www.sverigesveteranforbund.se samt skicka information om kommande evenemang i vårt nyhetsbrev 

 

-Välj fliken Mina Sidor>Logga in>Välj fliken Kommande evenemang>Leta fram Årsmöte 

Fredsbaskrarna Östergötland 2021> Tryck Visa mer>Tryck på den blå knappen Anmäl>Längst ner 
kan du välja Anmäl dig själv> 
 

 

 
 

Trots alla tråkiga besked vill vi att ni håller ut och hålla i, så att vi snart kan träffas igen! 

 

önskar Fredsbaskrarna Östergötland  

genom er Ordförande Lars Svärdström 

 

 

https://www.baskerbla.se/sv/
http://www.sverigesveteranforbund.se/

