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Arade fl ygda gsbe sök a re

För 50 år sedan påbörjade Skånska flygflottitjen sin verksarnhet
vid Bul ltofta utanför l4almö-
För 45 år sedan flyttade flottiljen hit tilt Barkåkra.

Denna ^flygdag, den 10 juni 1990 avhålles för att fira och minnas
de 50 ärens mångskiftande insatser i det sydsvenska luftförsvarets
tj än st.

f]ygdagen avhålles också för att visa upp Flygvapnet av idag genom
flyguppvisningar och ol jka markutstäl lningar.

Sammantaget vi11 vi på F 10 med flygdagens många o1 ira program-
inslag sprida information om och väcka intresse för en sbännande
och väl fungerande försvarsgrenI

Väl komna !

....
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En egen flygplats, läge vid E6:an och Våstkustbanan samt niirhcl
till E4:an ger Ängelholn sällsynt goda kommunikationcr.
På mindre ån en halr{imma nårDu Helsingborgs Hamn mcd
direkförbindelser till Danmark. EuroDa och EG.

ÄNGEIIOIMS
KOMMUN

Srrdshurl, (Xrd rä8ro 2
262 8() AN(;EI-H()LM
]-(lef(D olll.8lo 0o

F 10 Jubileumsåret 1990 - En återbtick

Efter andra vdrldskrigets utbrott i september 1939 blev det
uppenbart att värt dä svaga flygvapen måste förstärKas.
Värriksdagen 1940 fattade beslut om två nya jaktflottiljer.
Den ena av dessa förl ades ti I I l,lalmö-Bul I tofta. där detcivila flygfä1tet kunde tas i ansp.fip.

Arbetet ned dtt anpdssa Bu'l'ltofta för mil itär användnrng
satte omedelbart igång. Flygplan och materiel nyanskaffades
eller dverfördes från andra flygförband. Den I oktober 1940
kunde "Tionde F'lygflott'i1jen" påbörja sin verksamhet. Där-
med började ocksä en beredskapstjänst som konti nuer'l i gt
upprätthöl1s ti11 krigets slut.i rnaj 1945.

Förcrägsrmhcl, hnn(lcl('ch hantvcrk har gamla anor i Angel
holm. I)iirfilr hilrnr I)u hlir viilulvccklåde servicefunktioner på
alla samh:ilho'rni(1c''.
Vi nämrcr giirn:r vår ul(nn(n(lc'riliSa sjukvård och våra fina
skobr. VÄn ytr sln(ld)ihlnnck hl|r rppmärksammats vida
omkring fttr sin ntrshctr(lc uiformnn'8.

@EU
Angelholm finns iSl[ncs nin(lvlisl' l hiirn, därslättlandet möter
Skäldervikcns villlcr Kull'hcrlq, I lalhndsås och Bjärehalvön
gereffcklfullin 

"rnting 
åt clt hr(lsk:rp som ger rika skönhets-

upplcvclscr t,ch inlrju(lrr lill nvk('t)t,hDdc frilidsaktiviteter.
I vår kornnur iir bcg'cpt)Lr livskvllira lylh med verkligt
inochåll. Vi crbil'dcr cn t|riliil (llir nrlinDirkor kan leva och
vcrka. lrivrs r,ch trlvr( khs.
ViilkoNncn l)r (x ks !

0

\_*
:,7

Beredskapsåren bl ev hekti ska
för den nylppsattd flygflor-
Liljen som nade att luftför-
sva rd de sydl i ga ste del drnd
av vår t. ldnd. Kr_igsskådepldt-
sen vdr inte 1ängt av1ägsen
och mårga flygplan förirrade

sig el ler f1ögs med avsikt in
mot vära kuster. Till krigets
slut gjorde man över 28.000
starter och hundratal s främ-
ndnde flygpl an avv i-sddes el-
1 er I otsades ned pä svenska
f 1y 9fä1 t.



I Kirseberqskvrkan i Malmö finns en rrtinnestavla ned namnen. .: -på de sjutton unga män ur F 10 som offrade sina ljv i lan-
dets tiänst. Där står att läsa: "De äl skade icke så sitt
ljv ati de drogo sig undan döden".-På Bu'lltoftafä1tet på-
minner en rnodell av -J 20 uppsatt pä en stensockel om F 10
i nsatser under kni gsä ren.

Redan under krigsären planerade man för en framtida perma-
nent för'läggni ngsort. för F 10. Bl and de ol i ka försl agen
befanns odäkra och Angelholm vara speciellt intressanta.
Valet föl l slutligen p-å Änge1ho1m, dels på grund av att
Odäk ra I äg i nom skotthäl I för tungt arti 1 leri pl acerat i
Danmark och dels tack vare god^a nöiligheter i Angelholm för
bebyggelse av bostadsomräde säväl som flygfält. Det senare
pl acerades huvudsakl i gen pä mark som ti I I hört b1 a Angel -
tofta, Keiliehouse och Käg1enäs gårdar. Gården Valhal 1s
corDs de loqi blev officersrnäss. Precis fem är efter star-
ten på aul itofta flyttade F l0 från prov i sori et i l'1al md

till den helt nybyggda basen i Angelholm.

F 10 har Jnder de gångna 50 åren blivit ett "foretdq" 
'r€ d

omkr 1.300..anställda, varav ca 600 i Angelh0lrn och är där-
med en av Angelholms största arbetsgivare,

LJ tanf ör Angelholm finns yt-
terl i gare 7 arbetsp l atser som
organiseras och drivs av F 10
{ ledningscentraler, raddrs[a-
ti oner och flygbaser).

F 10 har satt sin prägel på staden och sarnhä1let. Den
vackra bygden och närheten ti l I kontinenten har bidragit
till att F 10 al 1mänt anses som en naturskön, attraktiv och
tri vsam arbetsp'i ats.

Förhål 1 andet mel I an förbandet och al I mänheten är och har
alltsedan den första omställningsper.ioden yarit den al]ra
bästa. Visser'l igen tycker en och annan att vi bullrar för
mycket men detta ändraLinte det faktum, att flygflottil:enär fast förankrad hos såväl alImänheten sorn åe kommunala
myndi gheterna i An ge I ho lm.

F 1O PERSONAL

A NS TA LLD

a Reservpersonal 
- 
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rer. Och familjen tar Du med för en blyg-
sam summa. (\4ssa restriktioner gäller).

Besök oss här på "FLYGDAGEN" eller
ring 04JI-209 00, så berättar vi mer om
våra sommarerbiudanden.

z-
NIEFLYGLI

1942-1945

vid
etr

I 1940- 1942

Bri sten på användbara
flygplan var stor och man
tv i ngades därför använda
förål drad, sl i ten materiel
i form av J B Gl oster
Gladiator.

.r.::::.:' ..:::.:::: -:t .:: ...:::.:::

i 

::,...:':;....',:::'' :;.'.",,,..l.l.:..:.:.:i.:..i:'.:;:l,
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Efter stora anstrAnqni nqar
lycKaces man ta kopa ita-
l ienska jaktplan, J 20
Reggiano Falco 1, som toqsi tjänst 1942 och f1ög
k ri get ut. Dessa flygplan
hö1'l delvis Iåg kvalitet
och ors-akade mänga have-
ri er. Gängtiden var enligt
italienska beräkningar
endast 7,5 timmar som
s tri dsflygpl an. En stor
del av flygplanen var ofta
markbunden på grund av
reparatj oner. J 20 hade
goda flygegenskaper och
var därför orntyckt av
pi I oterna, medan narkper-
sondlcn fick slit,l hårl
för att hå1la planen i
I uften.

Från J 8 till JAS 39
utbrottet av andra världskriget fanns 'i Sverige endast
jaktflygförband, näml igen F" 8 utanför Stockholm.

Pä grund av detta började man i Sverige 1940 ett ;febr'i']t
uppbyggnadsarbete av nya jaktförband och ett av dessa,
Tionde Flygflottiljen, baserades på Bulltofta.



I oktober 1945 fl y ttade
F 10 till Angelholm. Strax
i nnan hade flottiljen bytt
ut de mycket slitna J 20
rnot det he l svenska snabba
jaktplanet J 22, som ut-
gjorde F 10 beväpni ng
under de följande fem
aren.

1 : : :.:.:.:-:.1:.:-: : i r1:-:.:. :.:-, i]'..i'
.':.,:..',:::::,:,.,:,,,.:':.1:..;a,*,.':'t:':

1950 var det dags för
j etflyg i Angelholm, och
till en början flög man
med SAAB J 2l R, en om-

byggd version av den pro-
pellerdrivna J 21 A. J 21
R hade 90d kapaci tet för
vapenlast.

. . .., ....,'.., ...F0lo 
t Flygstaben

::.ll::l::1::',;,,'.!.',l;llll'l..'.':..llll,

J 21 R ersattes av den
snabbare J 28 Vampire, ett
engel skt jaktflygpl an som
k on struerats under kri gs-
sl utet.

Visst iir det något speciellt med en

stor flygdag. Grymma flygplan,
imponerande uppvisningar, häfti-
ga ljudeffekter. Man vill ta det med

sig hem och uppleva det om igen.
Bäst iir det klafi att flyga själv. Var-

för inte! Känner du för att flyga
själv, ska du sätta igång nu genast.

Vad skadu vänta oå?

Vi i Nordvästra Skånes Flyg-
klubb kan lära dig att flyga. Varje
år utbiidar vi 10 - 15 nva niloter i
vår flygskola.

Vårbas ärflygfältet i Höganäs. Ett
underbart gräsfält där vi rår oss

själva med egna hangarer, bensin-
mack, tillsynsverkstad och ett nytt,
stofi klubbhus med generösa ge-

mensamma utrymmen.

Vi flyger modema, välufiustade
Piper Cherokee som du kan hyra
när du är färdig pilot. Välkommen
till oss. Ring vår skolchef Stefan
Rydström på telefon}4l-20 29 69

ellerkom ut nästahelg.

Pilotema i Höganäs

Blev du flygsugen idag?

J22

J21 R

1945- 1950

1950-19s1

,""^t
*""',1,

.:.:r,....:..:::
':t :.:: -:ll:: .: :::: .. . ....
::.:.:..::::.. . :: :::: :.:: .::::,.
:. . : ::.: :: .: . ::.: ,:: ,. j: .:' .::::.

':l:i:: ..:::.l -i: .,::

.: . :-:-i.: :.. :.i:j
f'lcdcslro
Skores
Flysklubb

Telefon: 042-429 80
Adress: Box 51,263 2l Höganäs

10

1951- 1953



spara inträdesbiljetten.

På den kan du vinna en

flygtur. Vinnande nummer

anges på anslagstavlan.

THREE HEARTS
aa

EIIIRO]YLEI]YOL
hryqg! medtrudition

iJem generqtioner

aa

J 29 tillfördes F 10 under
I953 och utqiorde under
nranga dr ryggraden I llyg-
v:nn6f ndt ,'nn.i.l.la

nästdn ljudfart och fanns
pa oe Itestå It0t.tr iJerna.
uvergangen f,r ll en sd
avancerad flygplantyp
orsakade en del bekymmer r'

bdrjan, men när dessa väl
var övervunna blev J 29 en
Inycket popul dr trotjäna-
re.

Under sl utet dv 50-tal et
och under 60-tal et utveck-
I ades, paral I el I t med
snabba jaktflygpl an med
goda sti gprestanda, ol ika
robotsystem. Tanken var
atl högeffekt i va robotar
skul I e bekämpa hijgflygande
bombpl an. För detta ända-
mål inkijpte ftygvapnet
rcbotsystemet Bloodhound
Från Engl and. Dessa robo-
tar betecknades i flygvap-
net Rb 6B och en division
p racera0es pa | 1u under
rvo!. ra grun0 av Drr si pa
medel tvi ngades flygvapnet
I ägga ner förbandet reddn
1974 och robotarna sål des
tjlIbaka till England.

J29 1953-1964

1965-1974

lL
App elto,fflsku 

"Br?Hg"ri 
AB

Rb 68

13



Det kal I a kri get under
1950-tal et ställde krav på
j aktpl an som pä kortast
rnijjliga lid skulle kunna
stiga til I hö9 höjd och
där snabbt hinna ifatt och
bekämpa fientliga bomb-
pl an. Den svenska lös-
ningen på denna mål sätt-
ning var J 35 Draken. J 35
Draken bijrjade ersätta
J 29 på F 10 under 1964.

. .r"-.: . ' :''

I samband med övergången
til i J 35 Draken uirusta-
des en division med J 34
Hawker Hunter, ett
engel skt jaktflygplan.

1964-

1963-1965

hkp 3 - Augusta Be11 204
för I okal flygräddni ngs-
beredskap. Utöver denna
beredskap, används hel i -
koptern aven fijr ci vi I a
ambul ansuDDdraq - Besätt-
ningen be!tår äv två föra-
re, en flygtekn i ker samt
en värnpl ikt'ig ytbärgare.
Y tbärgarens uppgift ar att
bistä den nödställde, sä
att denna komrner ombord på
ett säkert sätt.

F 10 är den sista Draken-
floltiljen i Sverige ocll
förhoppn jngarna är dä rfö r
stora att JAS 39, inom en
i nte al l tför avl ägsen
lramti d skal I synas över
Bjärehal vön.

.i -. .,-,: --:: :

.::::::::1 .::j:i:l:::l:::l-...:::::::....:. .

''' :::: _::j::::::: :::::'::::::::::::::..: :. :...
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J35

34J

Dralen, som funn^i^ts på
| _LU Unoer ner an zu ar ar
trots denna 1 ånga ti d på

i ntet sätt omodern, utan
olika versioner har avlöst
varandra. Den nuvarande,
och sista, versionen,
J 35 J, hävdar si g väl
not utl Andska motsvari q-
heter och så sent som år
1985 köpte 0sterrike
urdkenrry9pran, AVen
Danmark och Fi nl and har
tidigare j n förl i vat Draken
i sina flygvapen.

F!l.r: F lyq5iabefl

JAS 39

Vill Du veta mer?

KÖP JUBILEUMSBOKEN!

Respektera inhägnader!

Överträdelse måste av

säkerhetsskäl beivras.

Hkp 3

I4

J35J 1987-

15



Sverige har
en unik kunskap.

I Svcrigc utgör Saab Flygdivisionen en unik resurs.
Vi har i decennier gått i tätcn 1ör dcn tckniska utvccklingcn.

I hela värlclen är dct bara stornraktema och vi som kan gcnonrföra
ctt stridsflygplansprojekt lrån idö till scricproduktion.

Tunnan. Draken. Viggen. Gripen.
l)ct är därför vi idag kan tillverka Saab 340, rcgionalflygplanct
som blivit det lränrsta i värlclcn! Nästa djärva framtidssatsning

är Saab 2000 som blir marknadens snabbaste turboprop flygplan.
Vi ritar, utprovar och tillvcrkar Vi följcr upp,

gcr scrvice och produktstöd.

SAAB.SCAhIIA
r r urLutrrY 9!uri>^o Pa F10 finns f .d. gården VaIhaIls

inryms numera matsal med mässfokaler.

n rr.rl.a-nan n f /l I rälraå rdsmästa rebostad -

l6

Saab Flygd ivis io ne n



Sektorflottiljen F 1O/Se S

Vi gör intelligenta
försvar smartare!
Vi är Ericsson Radar Electronics, specialister på intelligenta
elektroniska system lör försvaret och för civilt bruk.

Vi vet att summan är större än de enskilda delarna tillsammans.
Därför utvecklar vi egna system med unika egenskaper och kvali

teter - anpassade till våra kunder och deras behov.
Våra viktigaste arbetsfält är flygelektronik, luftförsvarssystem och

ledningssystem. Elektroniska motmedel, presentationssystem,
systemdatorer och flygradar för stridsflyg är nägra specialiteter.
De ingår alla i JAS 39 Gripen.
Spaningsradarsystem, mobila eller fasta, för land, kust och sjö

basering är en annan specialitet som väckt intresse över hela
världen.

Våra ledningssystem finns på flygplatser, i stridsledningscentra'
ler, i ubåtar och på fartyg där snabba och korrekta beslut i pres-

sande situationer är en vardagsuppgift.
Vi är Ericsson Radar Electronics - specialister pä att utveckla

och bygga intelligenta system för intelligenta försvar - för använd
ning i luften, på land eller till havs.

enrcssou f
Ericsson Radar Electronics AB
431 84 [/ölndal.
Tel:031-67 10 00. Telex:209 05 ERICRR S.

F 10 är numera en sektorfl otti I i , d v s en myndi ghet på

1ägre regional nivå under mil'itärbefälhavaren i
Kristianstad. Den benämns Skånska flygflott'iljen, förkortat
F 10/Se S.

Som en av flygvapnets fyra sektorflottilier skal1 F 10
svara för utbi I dni ng och uppsättni ng av kri gsdugl i 9a flyg-

''ri r'::
19



divisioner, basbataljoner, stridslednings- och luftbevak-
ningsbataljoner, sambands- och verkstadaförband m n, samt
förbereda och om kri get skul I e drabba oss, genonföra för-
svaret i luften åv Södra luftförsvarssektorn.

Fdrutom de krigsförband som F 1OlSe S svarar för ("produce-
iar") stäl er enl igt viostående kd.ta öv.i9a flygflottitjer
inom sei\Lor S vid rnobil ise.ing fdrDdnd .v oliia slag tili
sektorchefens fdrfogande.

F 10/Se S har alltså två huvuduppgifter, dels att producera
krigsförband (liksom alla andra flottjljer) och dels arr
svara för luftförsvdret inorn sektor S.

Verksamheten i fred är fränst inriktad på p1an1äggni ng och
utbildn'ing för krigsuppgiften. 0vningar genomförs regelbun-
det. En viktig uppgift är att upprAtthälla incidentbered-
skap, d v s att följa upp verksamheten runt vår del av

landet och ge regeringen underldg för beivrande av kränk-
ningar av svenskt luftrum. Radarluftbevakning pägär därfor
ständigt och laddade flygplan sätts vid behov snabbt in r,-n t
fräflrmande flygplan för jdentifiering och (vid behov) avvis-
nrng,

foto: Flygstaben

Llnder I989 skedde 1L st
dessa hela 10 ino r Södra

kränkningar av svenskt luftrum - av
I uftförsvarssektorn .

Foto: Flyqstdben

20 2l
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samlade krafter

Motor RM6 för Draken.
Längd 8,14 m. Vikt 1.770 kg.
Dragkraft 7.550 kp.

Flygvapnets

Motor RIUS för Viggen.
Längd 6,23 m. Vikt 2.350 kg.
Dragkraft 12.750kp.

Motor RIvl12 för Grip€n.
Längd 4,04 m. Vikt 1.050 kg.
Dragkraft 8.200 kp.

voLvo FI,YGlttroTon
461 81 Troflhättan Tel.0520194000 Telex 42O4O

ffi

SEKTORSTAB SYD
Sektorstaben ansvarar för
TAKTISK LEDNING aV SödTA
Luftförsvarssektorns flyg-
stridskrafter. I fred
omfa tta r verksamheten
främst

* l edni ng av i nsatsbered-
skap* i nri ktni ng- och priori-
te ri ng av förbandsproduk-
tion (inkl repetitionsut-
bildning)* uppfölj ni ng och kon-
trol I av förbandens krigs-
dugl i ghet och beredskap* kri gspl anl äggni ng* öv n i ng s p l anl ä ggni ng

C F 10/Se S

Sek rorsrab Syd

StfCFlo/SeS
Stabsenhet

Personalenhel

Planerings- och ekonomienhet

Flygenhet

Basenhet

Strilenhet

Teknisk enhet med llottiliverkstad

Intendents- och fastighetsenhet

Sambandsenhet

Flygtratiklednlngsavdelning

Regional Vädercentral Syd

Kameralenhet

Hälso- och siukvårdsenhel

W

ORGAHISATION



[N S]VINSK TIG[[

STABSENHET
Stabsenheten är fl otti I -
j ens sarnmanhå1 I ande stabs-
funkti on. Enheten sva rar
bl a för:
* al imän stabsfunktion* mobi 1 i seri ngsärenden* säkerhetstjänst* i nformati onstj ä ns t* ADB* i drottsverk samhet

FLYGENHET
I flygenheten i ngår flyg-
avdel ni ng, tre jaktd'ivi-
s i oner, en hel ikoptergrupp
samt en väderavdel ni ng
Flygenheten svarar bl a
för,'* utbiI dning av piloter* upprätthä l I ande av
i nc i dentberedsk ap* Iokal flygräddnings-
beredskap* I okal vadertjänst

PERSONALENHET
Persona l enheten handl äg-
9er:

* personal ärenden* friviI Iiqfråqor* persona) iårdifrågor* arbetsmi ljöärenden

F 1O BUDGET 89/90
ca 4ss milj kr

PLANERINGS- OCH
EKONOMIENHET
P l aneri ngs- och ekonomi -
enheten svarar för plane-
ri ng sant är sammanhå an-
de för:
* budgeteri ng* uppföljning* rapporte ri ng

av den ekonomi ska verksam-
heten vid sek to rfl otti I -
j en

I basenheten i ngår bas-
stab, tre stationskompa-
nier, ett utbildningskom-
pani , ett speci al kompani .
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Basenheten svarar bl a
för:
* flygenhetens behov av
f1y9kl ara flygpl an* utbildning av värnplik-
tig personal* bevakni ngstjänst, rädd-
nr n9stJdnst 0cn ta ttna I t-
ning för säväl militär som
ci vil flygverksamhet* transport- och fordons-
tjänst
*^ betjäni ng av övningsom-
rädet i onn a rp

illl l(oilillrEilrEil
Donmork ligger nöro. Med SFL:s moderno förior
kommer du lrivsomt och bekvömt över Sundet.
Eller vidore till Kontinenten. Völkommen ombord.
Bilplotsbokning: 042-18 61 00 o Hofellpokelr 042-18 6I I0

STRIDSLEDNINGS- OCH
LUFTBEVAKNINGSENHET

Stri dsl edni ngs- och Iuft-
bevakni ngsenheten ( strj l -
enheten) är F l0/Se S

största enhet. Enheten
svarar bl a för:

* i nci dentberedskap (luft-
bevakni ng och iaktstri ds-
I edni ng ) , dygnet runt* vakt-, bevakni ngs- och
säkerhetstjänst* stri dsl edni ng av iakt-,
attack- och spani ngsflyg-
förband* utbi l dni ng av värnplik-
tig personal* utbi l dni ng av frivillig
personal* utbi l dni ng av yrkesoffi-
ce rare* mobiliserings- och
k r i gspl a nl äggni ng

Helsinsborg-Hekingör Lidftodn-Orogo(



TEKNISK ENHET MED
FLOTTILJVERKSTAD

Tekni ska enheten leder
tekni ska tjänsten vi d
F 10/Se S. Enheten svarar
bl a för:

* an skaffni ng av teknisk
materiel och tjänster* teknisk drift och under-
när av r rygp ran, Das- 0cn
marktel ema teri el* reservmaterielIager

F l otti lj verkstaden, vi 1 ken
hör ti I I tekni ska enheten,
u!I0r unoernall pa tlyg-
pl an, flygmotorer, fordon
mm.

SAMBANDSENHET

Sambandsenhetens up pgi ft
är att ti l lgodose behovet
av samband för takti sk-,
förbands- och stridstek-
nisk l edni ng.

Fö1j ande uppgi fter 
^finnsI nom va rt ansvdrsomrade:

* pl anl äggn i ng av sektor
Syd behov av sambandsre-
surser i försvarets tel e-
nät, te leverkets nät och
sektor Syd radionät* användni ng av markbundna
navigerings- och land-
ningshjälpnedel* p lanl äggn i ng av sarnband
för bas- och stri'lbataljo-
ner* utbi I dni ng av samtl i ga
GU värnpl iktiga i sam-
bandstjänst* betjäni ng av sambands-
centraler och te lefon-
växl ar* pl aneri ng och
ning av internt
i nom flottiIjen* uppfö lj ni ng och
av telekostnader

an sk aff-
samba nd

kontro'l I

Personalen är anstäl'l d av
Luftfartsverket men lyder
under fl ottj ljen när det
gä1 1 er mi I i tär verksam-

Flygtrafi kl edni ngen svarar
bl a för:

* I edni ng av ci vi'l och
militär flygtrafik vid
flygpl atsen* f I ygrä ddn i ngs tj än s t* utbi I dni ng av flygledare
och värnpl iktiga flygle-
da rbi träden

INTENDENTS- OCH
FASTIGHETSENHET

I ntendents- och fasti 9-
hetsenheten svarar bl a
f ör:

* 
^anskaffni ng och förråds-

häl I ni nq av freds- och
k ri gsmate ri el* dri vmedel* I i vsmede l och bränsle

Enheten förval tar mark,
anl äggn i ngar och byggna-
de r, dri ver militärrestau-
ranger med ma rk ete nteni er
samt svarar för myndighe-
tens hel a nnski ndri ft och
I ok al vård.

2rJ
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REGIoNAL vÄoeRcerurRAL syD
Södra regi onal a vädercen-
tralen är en gemensam vä-
dercentra l för flygvapnet,
armen ocn marr nen r nom
sektor syd. Enheten svarar
dygnet runt för bl a:

* vädertj änst för 'inci-
dentberedskapen'inom flyg-
vapnet och mari nen (ubåts-
jakt)
* vädertjänst åt staber
och förband inom sektorn* vädertj änst för militärt
transportf lyg* vädertj änst för marinens
hel ikopterdivision på
Säve

KAMERALENHET
Kameral enheten svarar bl a
för:
* in- och utbetaln'ingar* redovi sni ngi bokföri ng* löneadmi ni strati on för
såvä1 anstä1'ld som vp'l
persona l* admi ni strat'ion av myn-
di ghetens reseverksamhet

HÄLSo- OCH SJUKVÅRDSENHET
Hälso- och sjukvärdsenhe-
ren

* har medici nskt ansvar
för värnp1 iktig personal* har flygmedici nskt an-
svar för personal i flyg-
tjänst* har funktion som "vård-
centra'l " för anstälId
persona l* 9er medicinskt stöd åt
räddn i ngstj än sten
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RANKXEROX
ll;

Tack Ghester!

För femtio år sedan lyckades Chester Carlson framställa den första
xeroxkopian. Det var idön som ledde fram tillen revolution inom
informationsteknologi. ldön som blev ett världsföretag. lddn som
kallas xerografi.

L,tan xerografin hade varken telefaxen, laserskrivaren eller desk-
top publishing utvecklats.

Sedan dess har Rank Xerox visat vägen tillfler nya idder ller nya
produkter. fler nya sått an informe'a och kom.nunicera.

Och den utvecklingen fortsättel

Fdn bordskopialorer iill kompletla prinlingsystem. Från skflvmaskiner till laserskrivare.

F.än desklop publlshing ull lokalå nätverk- Från pc-skflvare till hela publlshingsystem.

Merän du tror.

KOR F0RSIKIIGT l{El'l! Vi vi I I att ni inorgon friska och krya

IlyEdagens dlla beg i venhe ler

Liten publikinformation
(Tecken inom rifg hänvisar till skiss på följande sidor)

Upplysningscentral:

Fotografer i ng :

0lycksfdll;

Toaletter:

Efter lys n i ng :

Upph i ttade fijremäl:

Rokning:

Avspärrn i ngar :

Hundar:

Renhållning:

F lygbu l ler:

VJrd P' lor | , ' i I I der' ' On ' ' -r' /:\
,rjolr'rt Inrg l. " "' t

Ar ti I låten under 1'lygdagen

[?;i::fl ::J:i : i"tä i3t;;jj"s.',:]ltitl I e
Sllrjlii,.t extra toaletter finns inorn @
0m fågot barn kontmer bort från sind for ,.\
a ,lr oi. !0nrdr rd upl, ly lino , prr, '"" (i)

't bl . vio ho!'drd. y.r.n ,jalp" '; I.:

Lämnas tiII upplysn jngscentruion.e

Ar ej tillaten i u t s t a I I n i n g s h a I I a r , i
narheten dv flygpldn el ler på hangar
plattor.

Respektera avspärrni n ga rna I [|^ och vir
-ola, 1.l \r ,v^r rt, ni j.rtF gd. rt rn.^.
publikomradena.

Skdll hål las kopplade inom området.
I rrta I el .r i) ,.dol I et"n". Del mdr den
bäst dv l

HjJ 1p oss hall.i rent genom att I dgga
pa p per och anfat skrap i papperskoroar
och sopsackdr.

Hä 1 1 qarna for öroIen orll det bu l l rar
mycket. Tänk pa barnen I

r,9==_-ar'

RANK XEROX

rll ,. ..o , ',:,JFr
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F 10 FLOTTILJOMR

\

P-,

Respektera inhägnader!

Överträdelse måste av

säkerhetsskäl beivras.

Information/
Upplysn ing scentra l/Press
Hedersläktare
Sjukvård
Servering
Fältpost
Polis
Skötrum
Anslagstavlor
Toaletter

Toaletter, handikapp

Telefon
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