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I REDAKTIONEN: 
Redaktör:        SM5KNV Leif    24 02 11 
e-mail red.:      sm5knv#telia.com     
 Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.qsl.net/sk5be 
email:       sk5be#ssa.se 
Byt ut # mot @ i email-adressen                                                                                                                      
 Org. nr: 802461-8483 

Postadress: NSA, c/o Tony Englund, Högbackav. 6, 640 32 Malmköping 
Postgiro: 92 199-9 
Samlingslokal: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
Månadsmöten: I IOGT-lokalen 3:e måndagen i månaden kl. 19.00 
(utom  jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet, i februari 
senareläggs mötet en vecka). 
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R 

  

 
Stopp-datum till Vinternumret är 2011-01-17 

 

Mötesdagar under  2011/2012 

5/12, 16/1, 20/2, 19/13, 16/4 och 21/5.  

 

Hej! Tro´t eller inte. Snart är det Julfest igen! Det vore trevligt att se just DIG på festen! 

73 de SM5KNV Leif  
 

JULFEST !!!   JULFEST !!! 
Bosse,  SM5AXB bjuder in till Julfest! 

När?          Måndagen den 5/12 2011. 
Hur dags? Klockan 19.00. 
Var?          I IOGT-lokalen på Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 
Inbjudna? Du! Ja, just DU!!! 
Medtag?   Glatt humör 
Klädsel?   Ja, helst. 
Kostnad?  150 spänn   

Meny?      Javisst! Julsmörgås, rågkaka med smör, ost, leverpastej, tomat, gurka 
och lite "julpyntat" troligen kallskuret ägg och en sillbit mm! Till detta lättöl, 

must, läsk eller vatten. Vem kan motstå alla dessa godsaker???  

Därefter kaffe eller té med påtår. Med socker och mjölk för den som vill. Även läsk 

för de som föredrar det. Till detta en lussebulle, pepparkaka och tårta med 

julmotiv!  Vi avslutar det hela med Filmvisning. Det ni! 

 

 Snacka om höjdare till Julfest!!!  
Anmäl till Bosse:  email sm5axb@allt2.se eller ring 0155-216345 

Bindande anmälan senast 2011-11-27, men helst så fort du kan. 

 

Lokalhyra 
NSA har under en längre tid hyrt en lokal några timmar en gång i månaden hos IOGT, 
Västra Trädgårdsgatan 2, i Nyköping. För detta har vi betalat 190:- per gång. På 
septembermötet fick vi reda på att hyran för NSA:s  del skulle höjas till 400:-. Efter lite 
förhandling hamnade kostnaden på 300:- per gång. Efter diskussion och omröstning på 
oktobermötet bestämdes att NSA accepterar kostnaden på 300:- och fortsätter alltså våra 
möten i IOGT-lokalen.   

http://www.qsl.net/sk5be
mailto:sm5axb@allt2.se


Besök hos Frank SM5XHO i Stigtomta 
Undertecknad och Kjell SM5CZQ styrde kosan mot Stigtomta en dag i slutet av oktober för att hälsa på Frank, 
SM5XHO. Han bor i ett trevligt villaområde. Frank hälsade oss välkomna och började genast ordna till fika för 
sina gäster. Som radioamatörer kunde vi genast konstatera att en multibands vertikal fanns på baksidan av 
huset. Såg riktigt snyggt ut. Fin radioutrustning fanns också i Franks radiohörna. Efter ha pratat om allt möjligt 
i några timmar tog Frank fram en stor väska. Vi blev naturligtvis nyfikna vad den kunde innehålla. Den visade 
sig innehålla en komplett QRP-utrustning monobands-transceivrar från MFJ för 40 och 20 meter. En hel del 
tillbehör fanns också  i väskan. Det här villa jag skänka till radioklubben sa Frank! Det var en verkligt generös 
gåva från Frank! Det var inte första gången som frank donerat radioprylar till klubben. En verkligt generös 
kille! Vi vinkade adjö och återvände hem till Ludgo. Stort tack för ett trevligt besök och stort tack för din fina 
gåva till klubben, Frank! 
 
Leif SM5KNV          

 

 

 

 

NSA Månadsmöte 2011-09-19.  Nyköping 2011-09-26 

 

 

Antal närvarande: 7. 

De närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, DQG Bert, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf, VAK Sören. 

 

1. Ordföranden Leif hälsade alla välkomna till höstens första möte. 

 

2. En del personer kunde inte närvara av olika anledningar. Därför valdes Bosse som mötets 

 sekreterare. 

 

3. Diskussion om folder som presenterar klubben på ett kortfattat och informativt sätt 

 efterlystes av t. f. sekreteraren. Om man av olika anledningar behöver representera klubben 

 skulle det underlätta mycket om en sådan folder fanns. Det har tidigare funnits en sådan 

 men, om den hittas är den troligen inaktuell. 

 

 Följande bör finnas; styrelsens namn, telefon o adress till densamma, att vi är en ideell 

 förening, ungefärlig storlek på föreningen, www-adresser till vår hemsida och till vår 

 moderklubb SSA, vad vi sysslar med, vad vi kan syssla med, etc. Detta anser jag vara 

 minimum av info som bör förekomma. 

 

 Beslöts att styrelsen tar tag i frågan. 

 

4. Repeaterns status. Inget nytt har skett under sommaren. Svårt att hitta bra QTH. Det jobbas 

 vidare med problemet. 

 

5. Ordet fritt. Efter lite småprat blev det dags för fika.  

 

6. När fikat närmade sig sitt slut hittade kassören följande lapp i "brödskålen": 

  

 Hej! Vill härmed meddela att det är hyreshöjning på gång. Er nya hyra blir 400 kr / gång

 och fikat kostar nu 30 kr / P. 

 

  Bosse AXB påpekade att han på NSA:s sista vårmöte år 2011, informerat om att höjning av 

 hyran var på gång men att den troligen skulle bli ca. 25 %, då vi varit i samma lokaler länge. 

 Det var dock inget bestämt ännu av lokalägarna. Om höjningen av fikaavgiften sades inget. 

 

 Nu blev det fart på diskussionerna. Att priset på fikat gått upp kan förstås då vi haft samma 

 pris väldigt länge. Det kunde accepteras. Men, lokalhyran......... Vi är en liten förening och 

 lokalhyra är redan en stor tung post. Det vore ide' att undersöka om det finns andra alternativ  

 till möteslokal. Följande lokaler hördes i bruset, BRF Palmen Oppeby, Pensionärernas hus, 



 pensionärslokalen på Regeringsvägen, mindre lokal i nuvarande hus, Släktforskarna, ett 

 lämpligt fik på staden, bildgruppens lokaler i Oppeby och kanske var det fler förslag. 

 

 Vi kunde konstatera att 300 kr är nog en billig hyra. Är det möjligt att få något likvärdigt 

 som vi har det nu? Vi får låna TV, DVD-spelare, VHS-apparat mm. utan kostnad. Men 400 

 kr passar ej vår ekonomi! På ett fik ute på "stan" torde enbart fikapriset ligga runt 75 kr för 

 att få något likvärdigt. 

 

 Hemläxa till mötet; kolla andra lokaler och priser samt tillgång till parkering. Bosse AXB 

 kontaktar IOGT och försöker omförhandla lokalhyran. 

 

7. Leif avslutade mötet efter de långa diskussionerna om lokal- och fikapriser. 

 

  t. f. sekr Bo Jonsson / AXB  Ordf Leif Nordin / KNV 

                                    Inkomna QSL  
 

 

 

 

 
 

  

Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 

 

SM5AXB Bosse 

 

SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 

  

 

 

Det här blev ju ett ganska tunt nummer av Break-In, men det är inte lätt att koka soppa på en spik! 


