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ÄNTLIGEN ÄR AVTALET KLART!
-VI KAN BÖRJA BYGGA ETT MUSEUM-.
Efter många turer där vi svävat mellan hopp och förtvivlan - skedde
slutligen en överenskommelse. Vecka 351 skrevs kontraktet. Samma dag
var Sydnytt och HD-NST på besök. Artikeln i tidningen är bifogad.
Vad kommer vi att disponera?
Platta

Liten historik.
Strax efter att samlokaliseringplaneringen med Banverket i Ängelholm
blev stoppad hörde en flygentusiast, vid namn Joakim Westh, av sig och
frågade om vi tillsammans skulle hyra lokaler på f.d. F 10. Nu blev det
inte så, utan var och en går sin egen väg. J W har ännu inte
färdigförhandlat med Vasallen.
Vad var det då för intressant som Joakim Westh föreslog?
Hans idé var att han skulle anordna flyguppvisningar med gamla flygplan
och att Kamratföreningen skulle anordna ett förbandsmuseum med statisk
utställning av föremål och flygplan.
Hur skall byggnaderna disponeras?
Östra hangaren skall hysa Kamratföreningens flygplan och museum.
Västra hangaren blir hangar för de flygande flygplanen beroende på förhandlingen med JW.
Bottenvåningen i mellanbyggnaden blir museum med café. Vidare
kommer ett bibliotek att anordnas samt möjlighet till film- och videovisning (Bild 3). En omfattande samling av filmer och video kommer att
kunna disponeras. Ovanvåningen blir huvudsakligen kontorsutrymmen.
Östra hangaren för
statiska fpl

Västra hangaren för
flygande fpl

Museidel med café och kontor

Bild 1. f.d. F 10 med vakten nederst i mitten.
Högra hangaren på f.d. 3. kompaniet samt 70% av mellanbyggnaden. De
streckade linjerna visar ett ev. framtida staket runt flygplansplattan tillhörande en ”flygande” intressent.

Bild 2. Gamla 3. kompaniet fotograferat från norr.

När skall detta vara klart?
Att bygga upp ett flygmuséum går inte på några månader, men tanken är
att det skall gå att exponera en del föremål redan sommaren 2004, därför
måste arbetet starta snarast efter årsskiftet. På grund av det ovissa läget
ända tills avtalet skrevs blir tidsschemat verkligen pressat.
Går det att få information om hur långt vi har hunnit?
Kamratföreningens hemsida är under uppbyggnad och där kommer det
regelbundet att framgå hur långt vi har hunnit med uppbyggnaden samt
delgivning av all annan information. Har Ni inte tillgång till egen dator
kan Ni säkert få hjälp av någon granne eller vän. Adressen till hemsidan
är: www.f10kamratforening.se

Bild 3. Den med 40-talet stolar redan möblerade filmsalen.
Vad innehåller hyresavtalet?
Hyreskontraktet löper på tio år med en kontrollstation efter fem år.
Finansieringen av projektet är i detalj komplicerad men en för
Kamratföreningens del försiktigt gjord budget pekar på ett fullt
genomförbart projekt som samtidigt förutsätter frivilliga insatser både
ekonomiskt, materiellt och inte minst med muskelkraft.
Vem håller i trådarna under uppbyggnaden?
Det har bildats en Museigrupp på fem personer som skall administrera
uppbyggnaden av museet.
Den består av Lars Eriksson, Kenneth Hansson, Leif Krook, Sven
Sjöholm och Kjell Öfverberg.

Adress:
F 10 Kamratförening att. Lars Eriksson
Valhall Park
262 74 Ängelholm

Vem skall bygga upp museet och hur skall det finansieras?
Tanken är att be Dig som läser detta att hjälpa till, dels finansiellt och dels
genom att handgripligen spika, måla, flytta väggar, dra ledningar och bära
föremål m.m. Kan du dessutom förmedla kontakter till sponsorer av olika
slag ber vi dig snarast höra av dig till Genomförandegruppen.
Angående det finansiella är merparten säkrat, men mycket återstår. Vi ber
därför om Ditt ekonomiska bidrag för att kunna bygga upp ett museum
fullt ut. Bilagt är ett inbetalningskort för ekonomiskt bidrag samt en
intresseanmälan avseende arbetskraft.
Öppethållning.
Öppethållning planeras alla dagar under sommarhalvåret och avses under
vinterhalvåret begränsas till helger och enligt överenskommelse.
Bemanning.
För underhåll, städning, administration, vakt och guidning behövs en
personalpool på ungefär 30 personer till vilken vi önskar medlemmarna
anmäler sig.

