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Änläggningen får endast användas som relästation i ganband rned sådan aaratörradiotrafik där bahov

större räckvidd föreJ.igger och med absolut prioritet för mobil' trafik.

i,4ed stocr ai, kungorelsen om radiosändare (SFS 1967:446) och ienlighet med raiiolagen (SFS 1966:755) n-sdcjelas harmed

riliständ att inneha och använda amatörradiosändare iSveriqe, varvid skall gälla "Bestanrmeiser ior amatorr3: overksam-

heten,, (TFS. Serie B:90) samt de ytter"liEare villkor och föreskrifter, som televerket karr kcnr'r:ro att uffarci'

ln virtue o{ the Proclamation concerning radio transmitters (SFS 1967:446) anr ln accorcjancevvith the Racro Act

(SFS 1g66:755) permissio.n to hold and opetate an amateur radio transmitter in Swederr is he'eby granted,:: which the

,,Reguiations concerning the Amateur Radio Service" {Code of Statutes, Series B:90), should be applicable:,: well as other

conditions and provisions that the Telecommunications Administration may issue.

*Tiliståndet förlängs automatiskt för ett år itaget under förutsättning att uppsäqning ej skett och att debire-ad ärsavgifr

erlagts inom föreskriven tid. Tillståndets giltighet efter utgången av angivet förfalloår skall veriiieras med kv,:ierad

råkrr inq avseende i nbetald årsavgift.

*The lrcence is automatically prolonged tor one year a time unless note of iermination has been giver-r and c- condition

that the annual ltcence fee has been paid in due time. The validity o{ the licence after the expiry of the stat*: time of

maturitv shali beverified by a receipted billof the actual fee.

TI L LSTÄi'I DS KOIJTO R ET

Glomnersberget, Glonmersträsk

Sändningsklass:16F3

Ansvaniga: Sönen l{a116n, österg.

Folke Andersson, Tubv.
Sd'sk,rda villkor (Spec'al concjitions)

I il lst Jrdsnavarens namntecknrng
(SiEnature of the licensee)

Frekvenser: 1451150 MHz (nottagning)

145 r?50 l'lHz ( sändning)

Rekommenderad aktiveringston: 1?50 ! 50 ttz
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