
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 
I REDAKTIONEN: 
Redaktör:  SM5KNV Leif   0761 460211 
e-mail red.:      leif#leif-nordin.se     
  
Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.qsl.net/sk5be 
email:       sk5be#ssa.se 
Byt ut # mot @ i email-adressen                                                                                                                      

Postadress: NSA, c/o Bo Jonsson, Granvägen 27, 611 56 Nyköping   
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). 
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R frekvens RV60,  
d.v.s. 145.150 MHz  in och 145.750 MHz  ut.  Öppnas med 1750-ton . 

 
Stopp-datum till Vinternumret är 2018-02-07   

 

Mötesdagar 2017 

20/11 och 4/12 (Julfest) 
 

Klubbnytt 
 

Det är när detta skrivs är det osäkert när det gäller NSA:s klubblokal i IOGT:s fastighet. NSA har tillsatt en 

kommitté som ska försöka hitta en lösning. På novembermötet kanske det hela klarnar. 

 

73 Leif SM5KNV 

 

 

 

 

 

JULFEST !!!   JULFEST !!! 

  
Alf har bokat bord på Crazy Cow i Nyköping för en gemensam middag.  
  
Var och en får bekosta sin egen måltid och kan sålunda bestämma vad kalaset ska 

kosta. Hör av dig till Alf så han får veta hur många vi blir.  

Anmäl dig till alf.nynas@gmail.com eller mobil 0763505739 

 

När?          Måndagen den 4/12 2017. 

Hur dags? Klockan 18.00. 

Var:            Crazy Cow, i hörnet Brunnsgatan/Repslagaregatan  
Hemsida:  http://www.crazycow.se/ 

Inbjudna? Du! Ja, just DU!!! 

Medtag?   Glatt humör 

Klädsel?   Ja, helst. 

 

 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               
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NSA MÅNADSMÖTE 2017-09-18     
 Nyköping 2017-09-24. 

 
Plats: IOGT-lokalen V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 
Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CQT Alf, RDF Alf. 
 
Mötet inleds med information från Bosse AXB. Kassören KSB befinner sig i Tyskland och 
ordföranden KNV fick hastigt lämna återbud. Därför bör mötet välja en tf. ordförande. Mötet 
ansåg att Alf RDF tar detta ansvar. Alf åtog sig den sysslan. 
 
 
1. Alf valdes till ordförande för kvällens möte och hälsade alla välkomna. 
 
2. Ordföranden frågade om det finns några punkter att ta upp. Sekreteraren Bosse ville ta 
upp 2 punkter, möteslokalen och repeatern SK5BE/R. 
 
3. Ordföranden valde möteslokalen som första punkt. Sekreteraren Bosse har varit i kontakt 
med värdinnan Carina Ahlqvist och fått en hel del information om vad som pågår.  
 
Det går inte att beställa nya mötesdagar för lokalen. Bokade mötesdagar kan dock 
genomföras. 
Anledningen är att styrelsen för IOGT inte anser sig kompetent att förvalta fastigheten utan 
bara genomföra uthyrning av densamma. Fastigheten är i behov av renovering. Det kommer 
en tänkbar förvaltare som skall besikta fastigheten mm. och som senare skall ge besked om 
fastighetens vidare öden. Vi vet alltså inte om vi kan fortsätta med vår verksamhet i 
nuvarande lokal. Om prisbilden finns ingen information. 
 
4. Bosse AXB informerar om SK5BE/R. Installationen av den nya antennen är avklarad. 
Täckningsområdet har på de flesta ställen blivit bättre men på några ställen har det blivit 
sämre. Fortsatt kontroll av täckningsområdet skall göras. Områdesansvarige Erik Kjällberg 
befinner sig i USA och återkommer senare under hösten. Därför är åtkomsten till QTH-t 
begränsad. 
 
5. Övriga frågor, inga. Ordföranden avslutade då mötet och vi intar kaffebordet och lite 
småprat om radio.  
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Sekreterare Bo Jonsson, SM5AXB.    Tf. Ordförande Alf Nynäs, 
SM5RDF. 
 

 

 

 

 

 

 

 



NSA månadsmöte 2017-10-16    
 Nyköping 2017-10-25 

Plats: IOGT-lokalen V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 
Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CZQ Kjell, KNV Leif, KQS Sören, KSB Benny, RDF Alf, 
VAK Sören, XQJ Tony. 
 
 
1. Leif KNV hälsade alla välkomna till det välbesökta mötet. Leif berättade att han ej ställer 
 upp som ordförande inför kommande år p.ga. hälsoskäl. 
 
2. Ordföranden undrade om de ekonomiska "affärerna" var uppklarade efter NSA-s utflykt till 

Norrköping? Om inte är det dags att göra detta. Varje bilförare skulle  ersättas med 75 kr. 
 
3. Ordföranden hade varit på biblioteket och hört sig för vad dom tycker om att NSA donerar sitt 

exemplar av QTC i tidningsrummet? Svaret blev lite svävande, men när rätt person dök upp blev svaret 
att de ville ha tidskriften. QTC ligger inte i bokstavsordning i hyllplanen utan finns i ett tidskriftställ vid 
ingången till tidningsrummet. Där ligger den i bokstavsordning! 

 
4. Ordföranden undrade om vi skulle ha någon julfest i år? Det beslöts om ett datum, 4/12, men inte var. 

Sekreteraren Bosse meddelade att inget datum är bokat hos IOGT. Ordföranden skulle kolla var vi kan 
hålla till, för julfest skulle det bli. Mer om detta i sista mötet hos IOGT? 

 
5. Bosse AXB bad om ordet. Verksamheten hos IOGT/NTO är under utredning. De som driftar 

verksamheten har svårt att driva själva fastigheten. De vill enbart ha hand om uthyrningsdelen. Därför 
har ansvaret gått över till ett förvaltningsbolag, INFAB , som är rörelsens eget fastighetsbolag . 
Förhandlingar har pågått sedan i våras.  

 
Carina, vår värdinna, har meddelat att hon inte får ta emot lokalbeställningar för kommande år (2018). 
Hon vet ej om hon får bo kvar i "infartshuset". Alla frågor om framtida verksamhet är osäker och hon 
hänvisar till IOGT/NTO:s kassör. När jag (Bosse) kontaktade kassören kunde denne inte svara på om vi 
får använda den lokal vi nu använder, men hon tror det. Lokalen är en utbildnings och 
sammanträdeslokal men det är inte så stor aktivitet på kvällstid. 

 
På förfrågan av mig (Bosse) blir servicen inte lika bra. Vi får använda toaletter, kök och tamburen. Vi 
får använda kökets porslin om vi laddar diskmaskinen efter oss, kaffebryggaren får också användas. 
Någon servering av bröd kommer troligen ej att ske utan medhavda tilltugg gäller. Hyresnivån är ej 
fastställd ännu. Förhandlingar pågår ännu men kassören bad oss återkomma efter några veckor för 
mer information. Jag påpekade att NSA är en liten förening som har små ekonomiska möjligheter.  

 
7. Efter alla fakta vi fått höra under kvällen utbröt en livlig och omtumlande diskussion om hur klubben 

skulle överleva eller bestå ett tag till. Skall det bli en kamratförening, var skall vi träffas och en mängd 
frågeställningar dryftades. Det hela utmynnade i att det skulle bildas en arbetsgrupp bestående av 
Kjell CZQ, Bosse AXB samt Benny KSB ???? 

 
8. Ordföranden Leif tyckte det var dags för kaffe och fick avsluta mötet. Det dryftades många frågor 

under fikat som berörde NSA. Inte minst ekonomin. 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sekreterare Bo Jonsson SM5XB   Ordförande Leif Nordin SM5KNV 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1902 
 

 

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

 

SM5AXB Bosse 

 

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

 


