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Presentation av ny ordförande 

Så är jag då plötsligt ordförande! 

 

För ett drygt halvår sedan kom jag till en mån-

dagssamling, inbjuden av ordföranden Göran 

Brauer. Jag blev medlem och dessa måndagsför

-middagar var en trevlig mötesplats där jag träf-

fade både gamla och nya vänner. Jag har flyg-

vapenbakgrund, dock inte från F 10. Kanske är 

jag mer känd som chef för Flygvapenmuseum 

och därefter som direktör för Norsk Luftfarts-

museum i Bodö. Som chef för Flygvapenmuse-

um hade jag många kontakter med F 10, främst 

på traditionssidan men också genom utlåningen 

av J 22 och J 29. Så det blev några besök i Äng-

elholm.   

Göran Brauer är en gammal kollega och vän. 

Sedan jag förra sommaren bosatt mig i Ängel-

holm, efter sex år i Norge, har Göran och jag 

träffats flera gånger för att diskutera museifrå-

gor. Tidigt satte han in mig i det nya lednings-

systemet som han då höll på att lägga sista handen vid och som nu implemente-

ras i organsisationen/verksamheten. Det är ett gediget arbete och jag uppfattar att 

det är väl mottaget.   

När jag fick frågan av valberedningen om jag kunde tänka mig att ta över efter 

Göran blev jag överraskad. Jag visste att Göran ville bli avlöst, men jag hade 

inte tänkt tanken att ta över efter honom. När känslan av att det var ett heders-

uppdrag jag blev erbjuden hade lagt sig kom förnuftet och det lilla motståndet. 

Jag kan inte påstå att jag är sysslolös även om jag är pensionär. Men efter dis-

kussioner med valberedningen och Göran svarade jag ja på frågan. Jag lovar att 

göra mitt yttersta för att tillsammans med alla goda krafter som finns i kamratfö-

reningen driva och utveckla såväl föreningen som museet. 

Att leda Sveriges största kamratförening är en utmaning. Ängelholms Flygmuse-

um är F 10 Kamratförenings viktigaste verksamhet, men man får för den skull 

inte glömma att det också skall finnas plats för föreningsverksamhet. Bägge de-

larna måste uppmärksammas. Att museet 2011 utsågs till Skånes bästa museum 

är hedrande.   

 
Forts. nästa sida                                                                                
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Eva avtackad 

Efter lång och trogen tjänst avtackades trotjänaren Eva Stjernfelt-Sönne vid ordi-

narie måndagsmöte den 20:e maj. Eva har under flera år stått för kontinuiteten i 

museets entré och butik. Med ålderns rätt 

går nu Eva i pension och det var med dela-

de känslor som museichefen avtackade hen-

ne med blomma och välförtjänt spabiljett 

till badhuset i Torekov.  

 

Receptionen kommer inte att vara sig helt 

lik utan Eva. Vi unnar henne naturligtvis ett 

skönt pensionsliv med avslappnad dag i 

Torekov men hoppas att saknaden efter en 

tid skall bli ömsesidig och få Eva att dyka 

upp på museet igen men nu som pensionär och volontär som majoriteten av oss. 

Tack Eva. Välkommen tillbaka när det passar. 

 

Ulf Ohlsson 

Museet är en del av Ängelholms 

kultur- och turistutbud och med 

våra knappt 20 000 besökare per 

år är vi inte små. En god relation 

till kommunen och till regionen 

är viktig för vår existens och 

framtid. Jag hoppas på ett utökat 

lokalt samarbete inom musei- 

och turistbranschen. Till detta 

skall läggas goda relationer med 

Statens försvarshistoriska muse-

er med Sveriges Militärhistoris-

ka Arv och Flygvapenmuseum. Vi skall också vårda våra vänner inom flygmu-

seiområdet, främst inom landet men också utanför våra gränser i den mån det 

finns ett ömsesidigt intresse. På föreningsnivå skall vi ställa vår lit till F 17 som 

är vårt ”moderförband” och till Försvarsmaktens och Flygvapnets ledning.   

Jag vill tacka för förtroendet att få bli er ordförande och jag hoppas på god kon-

takt med Dig som medlem, där de flesta kommer att möta mig genom detta med-

lemsblad 

Sven Scheiderbauer 
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När jag hösten 2007 tillfrågades om jag skulle kunna tänka mig 

att bli föreslagen som ordförande vid årsmötet 2008 så fanns det 

ingen som helst tvekan när jag tackade ja.  

Hösten 2007 och våren 2008 deltog jag som adjungerad vid ett 

antal styrelsemöten och fick en bra insyn i verksamheten innan 

jag den 20 april 2008 blev vald till ordförande. 

Det var mycket intressant att komma in i en verksamhet där en 

ideell förening med sina medlemmar drev en näringsverksamhet, 

i form av vårt fantastiska flygmuseum, samtidigt som man också 

skulle ge sina medlemmar aktiviteter mm inom ramen för den normala före-

ningsverksamheten. 

Snabbt förstod jag att Jan Andersson, som kassör, försökte lära styrelse och mu-

seiledningen att vi bedrev en näringsverksamhet som ställer krav på affärsmäs-

sighet och att man samtidigt följer föreskrifter och lagar. 

Jag är jättetacksam över att ha fått ha en så duktig kassör. Med vår  

revisor Bengt Jönssons stöd, fortsatte Jan och jag att arbeta med införa ett enkelt 

verksamhetssystem och att övertyga våra medarbetare om detta. 

 

Arbetet har tagit en hel del tid och har av många tolkats som om att jag enbart 

producerade ”onödiga organisationsrutor” eller motsvarande. 

Vän av ordning har nog insett att det behövs en styrning i en ideell organisation 

där vi alla ställer upp ”frivilligt” 

med olika uppgifter och roller.  

Nu kan ”nya” medarbetare 

snabbt sätta sig in i vad som 

gäller och ”gamla” vet vad man 

skall rätta sig efter.  

Våra medlemmar kan  

enkelt genom föreningens verk-

samhetsplan (VP) ta reda på vad 

som skall hända under verksam-

hetsåret. 

Det tog nästan fyra år att sjösät-

ta en bra arbetsordning. Ett särskilt tack till Sune Sjöström och Bertil Bjäre för 

deras aktiva medverkan i detta arbete. 

Lycka till Sven och vi andra med att tillämpa verksamhetssy-

stemet 

Förre ordföranden minns…. 

Forts. nästa sida                                                                                
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Vad minns jag bäst! 
Medlemsbladet! 

 

Våren 2009 tog vi klivet in i ”färgåldern” i och 

med utgivandet av nr 18 av Medlemsbladet. Sam-

tidigt tillsattes Stefan Wembrandt som redaktör. 

Tyvärr avled Stefan hastigt och hann bara med 

två Medlemsblad. 

Utgåvorna nr 20 - 22 fick jag själv ta hand om 

både som ansvarig utgivare och redaktör. En rolig 

och stimulerande uppgift där jag verkligen kände 

medlemmarnas uppskattning för det ”nya” Med-

lemsbladet. Tack! 

Fr o m nummer 23 finns nu en ny redaktör Björn 

Rasmusson. Jag hoppas att vår  

medlemstidning skall utvecklas ytterligare.  

Det är Vi som medlemmar som kan stå för denna 

utveckling. SKICKA IN BIDRAG!!! 
 

Ett antal ”komihågvärda” aktiviteter! 
2008 Höstmötet föreläste Flygvapeninspektören An-

ders Silwer om Flygvapnets nutid och framtid. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till Anders för det stöd 

som han har visat oss på olika sätt inom föreningen 

och mig under mina år som ordförande. 

 

Under 2009 och 2010 förberedde vi oss inför vårt 70 

årsjubileum med ett antal föreläsningar och en filmafton. Alla handlade om vad 

som hände i början av andra världskriget och 1940.   

Vid Höstmötet 2009 berättade 

Sven Stridsberg om hur illa det 

var ställt med det svenska luftför-

svaret när kriget bröt ut 1939 och 

vilka ansträngningar som gjordes 

för att skapa ett luftförsvar i Skå-

ne.  

Vid höstens filmafton visades  

Slaget om Storbritannien som 

en del av det som hände 1940. 

 
Forts. nästa sida                                                                                
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Vårmötet 2010 handlade om slaget om 

Storbritannien och Spitfiren. Vid detta 

möte gjorde Bertil Gerhardt en av sina 

sista flygförevisningar med Biltemas Spit-

fire i ett annars, p g a ”askmolnet”, flyg-

fritt Sverige. 

 

Denna temaseries final blev 70 årsjubileet på Bulltofta 1/10 2010. 

 

Att vi i egen regi lyckades planera och genomföra ett 

sådant fantastiskt möte är helt och hållet ett antal nitis-

ka medarbetares förtjänst.  

Ni som inte var med den dagen gick verkligen miste 

om ett antal fantastiska ögonblick. 

Förutom alla tal, minnestund och invigningen av min-

nesutställningen på Tekniska museet, så var dagens 

absoluta höjdpunkt ett estradsamtal mellan 5 st vetera-

ner som var med på Bulltoftatiden.  

Tack Sten Mårtensson, Allan Nidsjö och Kjell Brymell 

för er medverkan. Ett poststumt tack till 

Tage Franzén och Per-Axel Persson. Per-

Axel avled drygt en månad efter vårt möte.  

Samtalen finns som tur är bevarade i ljud 

och bild för eftervärlden tack vare Robin 

Wallinder-Mähler. 

Inför nästa jubileum hoppas jag att  

F 17 som traditionsbärare stödjer och 

genomför jubileet på ett mer generöst sätt 

tillsammans med vår förening . 

 

Redan i september 2010 började nästa temaserie ”JAS 39 Gripen” med ett före-

drag av Sven Hökborg generalmajor och tidigare överingenjör vid FMV och an-

svarig för utvecklingen av JAS 39.  

Det fanns rykten i luften som initierade att det var något på gång när det gällde 

en eventuell tilldelning av en JAS 39 till flygmuseet. Högkvarteret basunerade ut 

tidigast 2013 - 2014 men, men… efter Höstmötet kom ett kryptiskt telefonsamtal 

som sa att vi skulle tilldelas den första serietillverkade JAS:en, som tjänstgjort 

som provflygplan på SAAB.  

När, var inte riktigt klart, men någon gång i slutet av 2010 eller början 2011. 

Beskedet bekräftades med en skrivelse från Högkvarteret! 

Foto: Christer Sörhede 

Foto: Krister Sörhede 

Foto: Krister Sörhede 

Forts. nästa sida                                                                                
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Forts. nästa sida                                                                                

Den 14 december 2010 landade JAS 39 Gripen, flygplan 39.101, på  

Ängelholms flygplats. 

Jag har inte nämnt något om vårt fantastiska Flygmuseum. Eftersom det finns en 

museiledning som skall arbeta med att driva och utveckla detta, så har jag som 

styrelseordförande försökt stödja med olika resurser samtidigt som vi påbörjat en 

diskussion om flygmuseets utveckling över tiden. Det har gjorts ett fantastiskt 

arbete med att utveckla och tillföra nya föremål och utställningar. Alla medarbe-

tare har gjort ett mycket bra jobb. 

Jag vill ändå lyfta fram en person Hasse Svensson, som med sin kunskap om 

utställningar mm tillförde museet en ny dimension. Jag hoppas på att man kan 

hitta nya vägar till ett fortsatt utvecklingssamarbete. 

Som ni vet, så fick museigänget lägga ner mycket kraft och tid för att bygga om 

i vår utställningshall för att få rum med 39.101.  

Man lyckades med bravur och i samband med 

Vårmötet 2011 så fanns flygplanet på plats. 

SAAB höll den sista föreläsningen inom temat 

JAS 39 Gripen och sedan kunde museichefen invi-

ga ”världens andra flygmuseum” med JAS 39 Gri-

pen.  

Musik och fanfarer saknades inte heller. 

Foto: Emma Persson 
Foto: Patrik Jingskog
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Nu finns 39.101 på plats bland sina 

SAAB-kompisar och förses efterhand 

med olika vapen och kringutrustning. 

Under 2011 och även i början av 2012 

fick vi genom ett antal föreläsningar 

kunskap om hur våra olika flygsystem 

fungerar idag i internationella uppdrag. 

Höstmötet 2011 med temat Swedish 

Air Force Historic Flight SwAFHF 

sitter kvar som ett fantastiskt och un-

derbart minne för mig.  

Bert Stenfeldt generalmajor och ordförande i SwAFHF höll ett mycket uppskat-

tat föredrag. 

Sedan fick vi beskåda två flygsy-

stem, som båda har varit i internatio-

nell tjänst Tunnan (1961 - 1963) och 

Gripen (2011), i luften som rote och 

enskilt 50 års teknikutveckling i luf-

ten tack vare SwAFHF och F7, och 

på marken i vår utställningshall. 

Tack alla ni gamla kamratförenings-

medlemmar som renoverade Gul 

Rudolf till att åter kunna flyga! 

Vad som hände på Vårmötet 2012 kan man läsa mer om i detta nummer. 

Tack alla Ni som har stött mig i min roll som ordförande och deltagit aktivt i vår 

verksamhet som medlem, medarbetare eller besökare.  

Ett särskilt tack till Statens FörsvarsHistoriska Museer och Flygvapenmuseum i 

Linköping för att ni tror på våra möjligheter och vår kapacitet. 

Min önskan är att Ängelholms kommun skall intressera sig mer för vår verksam-

het och aktivt bjuda in föreningens ordförande och styrelse till dialoger om den 

framtida museiverksamheten och dess möjligheter.  

Jag hoppas också att Försvarsmakten äntligen ser vilken resurs vi utgör! 

Så slutligen ett STORT tack till alla styrelsemedlemmarna under åren och ett 

”jätte-lycka-till”, till Sven och nya styrelsen.         Göran Brauer 

Foto: Emma Persson 

Foto: Alexander Fäldt 

Foto: Patrik Jingskog
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Vad väntar vi oss under 2012? 
 

Vi är nu inne på nionde året med Ängelholms 

Flygmuseum. Som de flesta känner till fanns det ett 

F 10 förbandsmuseum sedan 1980-talet. Om man 

tittat lite bakåt har mycket skett de senaste åren. Vi 

har blivit ett etablerat museum och finns med i 

många turisttidningar och bussbolagen känner till 

oss. Gruppbokningarna ligger på en hög nivå men 

kan öka ytterligare. 

 

Våren har äntligen kommit om än fortfarande nå-

got kylig. Under vintern har arbetet med att utveck-

la vårt flygmuseum fortsatt. Fortfarande är det tan-

ken på det ”självgående museet” som driver oss 

framåt. Tyvärr går det inte alltid så fort med utvecklingen som vi hade önskat 

oss. 

 

I samverkan och efter beslut i museiledningen fastställdes vad som skulle ut-

vecklas i muséet under vinter och vår. Önskemålen är många och man måste 

begränsa sig till några få åtgärder för att förnya och locka besökarna att komma. 

Vi fick en SK 61 under hösten och avsikten är att den skall hängas upp i taket i 

utställningshangaren. Tyvärr har det visat sig lite svårare att få den på plats. Av 

den anledningen har vi flyttat fram upphängningen till i höst. 

I vårt förråd finns en hel del minnessaker från F 10-tiden. Bland annat är det ett 

antal ”muckartavlor” som de olika värnpliktsomgångarna lämnat efter sig. Dessa 

tavlor tillsammans med minnessaker från divisioner och kompanier kommer att 

exponeras i korridoren som går till vår filmsal. 

 

Vår JAS 39 Gripen börjar bli komplett. Under våren har den utrustats med en 

fälltank. Dock saknas fortfarande motorn. Vi försöker också att bygga miljöer 

runt våra olika objekt. Vid Gripen har placerats en flygtekniker och en flygförare 

i full utrustning. 

 

Vi arbetar vidare med belysning av våra föremål. Avsikten är att ljussättningen 

skall lyfta fram och åskådliggöra våra olika objekt. 

 

Museichefen har ordet 

Forts. nästa sida                                                                                
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 I skrivande stund går vi fortfarande och väntar på att få höra motorljudet från vår 

J 22. Det har visat sig vara lite svårare och tar längre tid än väntat att få ordning 

på motorn. Medarbetarna som håller på med J 22 har lagt ner mer än 1700 tim-

mar på att få den i det skick som den var tidigare. Förhoppningsvis kan vi få 

höra motorljudet från J 22 i sommar. Vi ser fram mot detta. 

Strax före jul 2011 utlyste tidningarna Norra Skåne och Skånska Dagbladet en 

tävling om vilket museum som var Skånes bästa. Ängelholms Flygmuseum vann 

i stark konkurrens och blev ”Skånes bästa museum 2011”. 

2011 blev ett framgångsrikt år för flygmuséet med nästan 20000 besökare. Över-

lag är dessa positiva och avser att återkomma. Om vi skall lyckas att motivera 

återbesök krävs att vi förnyar och utvecklar muséet. Det skall vara roligt och 

givande att komma gång efter gång. 

Fram till mitten av maj i år har muséet besökts av nästan 5000 nöjda besökare. 

Museiledningen har tagit beslut om att hålla öppet alla dagar under juni-augusti 

med undantag av midsommarhelgen. Vi tror att detta kommer att innebära att 

2012 blir lika framgångsrikt som 2011. 

 

Våra framgångar beror mycket på alla de, medarbetare, medlemmar, donatorer, 

sponsorer och besökare som hjälper till eller besöker oss. Tack vare Er ser vi 

framför oss ett bra 2012. 

Tack alla för Era insatser. 

Björkhagen 2012-05-17 

 

Kenneth Hansson 

Museichef 

Juni – augusti / alla dagar    10.00 – 17.00  

September – maj / lördag-söndag   10.00 – 17.00  

Vet Du om att det är just Du, som är den bästa ambassadören för vår 

verksamhet och vårt Flygmuseum. Genom att göra reklam på olika sätt, 

ökar Du våra möjligheter att fortsätta vår verksamhet och bli ännu bätt-

re. 

 

Vill du komma på besök med ett större gäng vänner, anställda eller 

kunder så kan Du kontakta vår bokningsansvarige på tfn 0703-529171 

så får Du mer information om vilka möjligheter som finns 

Öppettider 
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Allt oftare ses en liten märkligt mönstrad kvadrat 

insprängd i tidningsannonser. Den kallas för QR 

kod. Genom att skanna av figuren med din 

Smartphone kopplas du automatiskt till företagets 

hemsida där du kan ta del av ytterligare informa-

tion. 

2012 har Flygmuseet valt att ”hänga på” denna 

trend och lägger därför in en QR kod i övre högra 

hörnet på årets flyer. För att det skall fungera krävs 

att du först laddar ned en app. i telefonen för att 

kunna tolka koden. När det är gjort håller du bara 

upp telefonens kamera mot den tryckta koden och 

vips kopplas du in på avsedd hemsida. I detta fall till Ängelholms Flygmuseum. 

Förhoppningen är att denna lilla figur skall väcka extra intresse för ett besök i 

sommar. Åtminstone visar vi att Ängelholms Flygmuseum är med i tiden. 

 

Ulf Ohlsson 

Marknadsföring 

Museet i tiden med QR kod 
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Foto: Björn Rasmus-

REPARATIONEN AV STWC3 MOTORN TILL ¨RÖD KALLE¨ 

 

ORSAK: 
 
Vevstakshaveri i cylinder 7 som inträffade vid motorkörning vid 
höstmötet 2010 (?). 
BAKGRUND: 

Frågan var vad som hade inträffat. Man hade konstaterat att något inte stod rätt 

till eftersom motorn inte lät som den brukade när man försökte starta. 

Man konstaterade att kolven i cylinder 7 inte rörde sig när motorn drogs runt. 

Då kan två saker ha inträffat 

 

1: Det har inträffat att en kolv kan dela 

sig i nedersta kolvringsspåret. Då stan-

nar övre delen av kolven kvar i sitt 

översta läge och nedre delen fortsätter 

att hålla vevstaken på plats i cylindern. 

Vevstaken har i så fall styrning av ned-

re delen av kolven. Det verkar ju rela-

tivt enkelt att reparera. Problemet är att 

övre delen av kolven fastnar med den 

övre kolvringen i spåret över cylinder-

fodret. Det betyder att både kolv och 

cylinder måste bytas. 

 

2: Vevstaksbrott. Detta inträffar nästan aldrig av utmattning. Däremot kan ett 

vätskeslag förorsaka ett vevstaksbrott ofta med flera andra skador som följd. 

Senare har vi konstaterat att haveriet med stor sannolikhet beror på vätskeslag. 

Det kan man se på deformationen på den havererade kolvens övre yta. 

 

BESLUT: 

Vad skulle vi då göra? Naturligtvis ville vi ha kvar möjligheten att taxa runt med 

Röd  Kalle. Att skaffa fram en ny motor verkade ligga utom våra ekonomiska 

ramar. Reservmotorer fanns men var reserverade för den flygande B17. 

Skulle vi reparera motorn så måste den lyftas av flygplanet och nästan helt och 

hållet demonteras. Vi behövde reservdelar, minst en cylinder med kolv, eventu-

ellt mer eftersom mer kunde vara sönderslaget i motorn. 

Röd Kalle 

Forts. nästa sida                                                                                
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Foto: Björn Rasmus-

Men viljan fanns. Det fanns också folk med erfarenhet av motorer av denna sor-

ten. Vi visste att det skulle bli ett drygt jobb.  

Så dök reservdelarna upp. En motor ställdes till vårt förfogande av Flygande 

Veteraner, en motor som suttit i Daisy men inte mådde vidare bra längre. Den 

var alltså kasserad men bedömdes kunna innehålla en hel del användbara grejor. 

Beslutet blev att vi skulle reparera vår motor. 

 

REPARATIONEN: Motorn från Daisy anlände. Vi började demontera den och 

konstaterade efter ett tag att båda vevstakslagren hade gått varma. Hela motorn 

var full av smält lagermetall. Men cylindrar och kolvar verkade OK. Vevstaks-

aggregaten likaså. 

 

Så vidtog demonteringen av motorn på Röd Kalle. 

Alla cylindrar demonterades, motor-

blocken delades så vi kunde frilägga 

vevstaksaggregaten. 

Bara det att demontera en sådan motor 

kräver en mängd olika specialverktyg. 

Några få fanns i verktygsförrådet men 

de flesta fick vi tillverka själva. 

En del andra fick vi tillverkat av några 

utomstående företag som bidrog med 

det utan kostnad. 

Skadorna konstaterades vara vevstaks-

brott på cylinder 7 med sönderslagning 

av cylinderhalsen på cylinder nr 7 och 8. Det innebär att man inte kan demontera 

cylindrarna på normalt sätt utan cylinderhalsen måste sågas av och den del som 

sitter kvar i vevhuset får man plocka bort med huggmejsel och hammare och 

man kan inte dela vevhushalvorna förrän cylindrarna är borta. 

Skadorna på insidan av vevhuset var lindriga så vevhushalvorna kunde användas 

igen. 

Så började vi montera motorn 

Ett komplett vevstaksaggregat med huvudvevstake och bivevstakar från Daisys 

motor monterades, likaså 2 st kompletta cylindrar med kolvar. 

Ytterligare två cylindrar byttes under arbetets gång, den ena eftersom vi konsta-

terade att kolven hade börjat spricka i övre kanten. Det hade ganska snart betytt 

ett nytt haveri. Den andra cylindern bytte vi för att kompressionen var obefintlig. 

Kolvringarna var fastbrända i spåren. Efter det bytet uppvisade alla cylindrarna 

fullgod kompression. 

Forts. nästa sida                                                                                



 

 www.f10kamratforening.se Medlemsbladet  15  

Foto: Björn Rasmus-

Det var en omständlig histo-

ria men tidigt våren 2012 var 

vi klara och motorn hängdes 

upp på flygplanet. 

Vi hade spekulerat om att 

kunna vara klara att demon-

strationsköra motorn till års-

mötet i april. Så blev det nu 

inte av lite olika anledningar. 

 

Vi smög ner till museet en 

kväll fyllda av förväntningar. 

Motorn skulle vevas igång. 

Den vägrade starta. Den tände 

inte alls.  

Lite besvikna rullade vi in Röd Kalle igen och konstaterade att tändningen stod 

helt fel. Vi upptäckte att vi misstagit oss på rotationsriktningen när vi skulle stäl-

la tändningen. Man använder en skala som man sätter på växellådan. Den ingår 

normalt i verktygssatsen till motorn men som vi fick tillverka själva. Vänder 

man skalan fel kommer tändningen att komma c:a 40 grader fel. 

Nytt startförsök några kvällar senare. 

Nu lyckades vi få motorn att gå några varv men stannade efter några sekunder. 

Den gick på snapsen men förgasaren gav inget bränsle. 

Bränslepumpen fungerade inte riktigt. Den reparerades. 

Nytt startförsök med samma resultat. 

Då återstod bara förgasaren. Och det är en komplicerad apparat som mäter luft-

tryck och flöden med olika fjäd-

rar och membran. 

Huvudmembranet var sprucket 

så det förklarade saken. Att få en 

förgasare översedd på verkstad 

skulle kosta över 30 000:- plus 

moms och tull. 

Forts. nästa sida                                                                                
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Med benäget bistånd av Mikael Karlsson lyckades vi till slut få tag på en över-

sedd förgasare till ett betydligt lägre pris. Tack Mikael! 

Med en nyöversedd förgasare skulle väl alla problem vara ur världen. 

Trodde vi. 

Motorn ville inte starta trots ny förgasare. Den tände orent och sköt i avgasröret. 

Den ville bara gå på snapsen och det verkade som bara främre cylinderraden 

fungerade. 

En förnyad genomgång av tändsystemet visade att 6 tändstift inte fungerade. 

 

Då drog sig Leif Krook till min-

nes att man sparat en original 

testapparat för kontroll av tändsy-

stemet till J22. Den hittade vi i 

museets gömmor. 

 

Nu var alla tändkablar, tändstift, 

magneter och tändlägen kontrol-

lerade. Tändstiften hade genom-

gått kontroll under tryck. 

Nu skulle väl skrället starta. 

Icke! Stor besvikelse igen. 

Vid senaste startförsöket blev vi 

osäkra på om vi fått ventiltiderna 

rätt. 

När man monterar kugghjulen som driver kamskivorna ska man följa märkning-

en på hjulen efter instruktionsboken. Det måste kontrolleras och när man gör det 

ska man utgå från övre dödläget i cylinder 1. Till det finns ett speciellt instru-

ment som man skruvar in i ett tändstifthål. Det instrumentet saknade vi. Att då 

hitta ett dödläge är inte helt lätt, det går men man får ett osäkert läge. 

Vi fick gå åt problemet den hårda vägen. Motorn plockades ner. Hjälpaggregat-

huset och kompressorn monterades av. Denna motor har dubbla märkningar på 

ett av kugghjulen som vi inte begrep vad de hade för funktion. Det vet vi fortfa-

rande inte men nu har vi kontrollerat att huvudhjulet är rätt monterat på vevax-

eln, att övriga hjul är korrekt monterade och att ventilerna öppnar och stänger 

helt enligt specifikationen i manualen. 

Under arbetets gång har vi konstaterat en del andra fel som läckande packboxar 

som fyllde både startapparaten och generatorn med olja, reglaget till kompres-

sorn var fel monterat från början. En axel i propellernavet 

hade brustit. Forts. nästa sida                                                                                
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Alla sådana fel och brister har åtgärdats. 

Motorn monterades åter på flygplanet den 18 maj och där står vi nu. 

De närmaste dagarna kommer monteringen att slutföras så att vi kan göra en 

provstart om någon vecka. 

Vi får hoppas på det bästa. 

SLUTLIGEN: 

Detta projektet hade inte kunnat genomföras utan det entusiastiska gänget som 

deltagit med liv och lust. Alla har bidragit med kunskaper och arbete trots mot-

gångar. 

Det hade inte heller gått att genomföra utan motorn från Flygande Veteraner 

eller av utomstående med hjälp av tillverkning av verktyg och anskaffning av 

förgasare och en del annat. 

 

Just nu ser vi fram emot nästa och förhoppningsvis lyckade startförsök. 

 

Vi som gjorde det var: 

Max Blönningen 

Bo Hesselmark 

Leif Krook 

Lars Krook 

Lennart Ohlsson 

Sven Nelson 

Kurt ? 

Kent Svensson 

Daniel ? 
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Återigen blev uppslutningen till årsmötet stor - 180 medlemmar hade anmält 

att de ville delta i vårmötet och det får anses vara en god uppslutning! 

Årsmötet och föreläsningen hölls i år i Rönneskolans stora aula.  

Efter att årsmötet öppnats av ordförande Göran Brauer hölls en minnesstund 

över de under året avlidna kamraterna. 

Därefter vidtog stämmoförhandlingarna. Det valdes en ny ordförande till F 10 

Kamratförening i år. Till ordförande valdes Sven Scheiderbauer, som har lång 

erfarenhet av flygmuseiarbete. Vi säger välkommen till Sven som ny ordföran-

de! Efter sedvanliga stämmoförhandlingar med nyval av ett flertal nya namn i 

styrelsen väckte hedersmedlemmen Bertil Bjäre frågan om nya hedersmedlem-

mar. Förslagen lästes upp av Lars Hedström och årsmötet valde avgående ordfö-

randen Göran Brauer och avgående kassören Jan Andersson till hedersmedlem-

mar.  

Göran Brauer avtackades med 

blommor för sin insats som 

ordförande och Göran fram-

förde sitt och Jan Anderssons 

tack (som inte närvarade den-

na gång) för den hedrande 

utnämningen. 

Dagens föredrag hölls av Övlt 

Magnus Fransson och Lt Per 

Johan Nilsson som höll för-

drag om Försvarsmaktens 

Helikopterverksamhet. 

Efter förhandlingar och föredrag kunde deltagarna avnjuta landgången i matsa-

len på skolan. 

Mötet avslutades ute på vårt museum med kaffe och kaka. Vi fick trots det grå-

daskiga vädret med mycket låg molnbas njuta av piruetter i luften av Biltemas 

Mustang och det var en mycket fin flyguppvisning som utfördes av Pär Ceder-

qvist. 

Ett stort tack till Pär Cederqvist!  

 

Tor Netterby, infoansvarig/sekreterare 

 

Vårmötet 2012-04-22 



 

 www.f10kamratforening.se Medlemsbladet  19  

 

Ett brev betyder så mycket... 
Hej Lasse 

 

Jag tror att jag kan tala för oss alla trettiofem veteraner (åtminstone delvis) när 

jag säger  STORT TACK  för ditt mottagande igår. 

 

Dagen levde i alla avseenden upp till våra högt ställda förväntningar. 

Allt fungerade. Logistiken med transporter, tidhållning, mat, program … 

och inte minst fick vi ta del av ditt stora kunnande och engagemang, både vad 

det gäller flyg och automobiler. 

Vi är alla fulla av beundran för det otroliga jobb du och de andra flygnördarna i 

F10 kamratförening utför .Det sporrar oss att komma igång med vårt lilla arbete 

att försöka spara lite av vårt eget kulturarv i AXAMO-veteranerna. 

Som Åke sa när vi åkte så är du ju redan hedersmedlem nummer 1 på livstid i 

föreningen men efter gårdagen får vi väl höja utmärkelsen till Dubbelt livstids 

medlemskap :-) 

 

Lev väl och försök att inte jobba så mycket du vill - utan så lite du vill (med tan-

ke på kommande program) 

hälsar 

AXAMO-veteranerna 
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Förändringar i receptionen 
 
Vår duktiga Eva Stjernfelt-Sönne blir 1:a juni 

pensionär. Eva har varit klippan i vår recep-

tion från starten 2005.  Som lärare längtar hon 

nu efter ett långt sommarlov. Dessutom vill 

Eva ha mer tid att spendera på familjen, barn-

barn, resor och hundarna. Vi kommer att sak-

na Eva, som alltid har mött våra besökare 

med ett glatt leende och med ett trevligt mot-

tagande visat våra besökare tillrätta.  De flesta 

av oss kan intyga att ”jobbet” som pensionär 

kan rekommenderas och alla önskar vi dig 

lycka till i framtiden. 

  

Ersättare för Eva blir Teuta Lipovica, som 

är anställd sedan mitten av april och har 

under tiden utbildats i jobbet som receptio-

nist. I mitten av maj blir det ”EK-släpp”. 

Teuta kommer att jobba halvtid till att börja 

med för att förhoppningsvis i framtiden 

kunna öka tiden mot heltid. Välkommen till 

oss! 

 

Även på frivilligsidan har det skett föränd-

ringar. Vinni Persson och Raizla Lundblad 

har under våren utbildats i receptionen. 

Vinni har stor erfarenhet från butiksarbete 

efter sin tid på ICA Vågen i Vejbystrand och den erfarenheten kommer vi noga 

att ta tillvara för att göra arbetet hos oss ännu bättre. Raizla har ännu ett år kvar 

till pension och efter detta kommer hon att bli ett värdefullt tillskott för oss. 

Under sommaren kommer vi även i år att ha skolungdomar till vår hjälp i recep-

tionen. Erfarenheterna från i fjor säger att vi kan använda ungdomarna fullt ut, 

dvs lösa uppgifter som våra ordinarie anställda nu gör. Ungdomarna kommer att 

vara anställda under tiden 18 juni-12 augusti. 

 

Bengt Lundquist 
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Som vanligt...... 

har vi ett antal personer att tacka för bidrag i form av flyg-

böcker, handböcker och andra handlingar, nämligen: 

Elwir Nilsson, Bo Hesselmark, Göran Brauer, Jan-Gunnar Tromark, Gull-Britt 

Rebbelstam, Gisle Brörs, Anders Rick, Bengt Wahlström, Tor Netterby, Sture 

Lawergren, Göran Persson, Allan Pålsson, Thomas Lantz, Eddie Granqvist / 

Hemvärnshuset, Bertil Bjäre, Göran Hultman, Claes Magnusson, Anders Åkes-

son, Åke Palm, Sune Magnusson, Sven Sjöholm, Lars Hedström, Tommy Jöns-

son, en okänd givare samt undertecknad  

 

Saxat 

I boken ”Enoch Thulin forskare, flygare, företagare” av  Jan Waern-

berg, Historiska Media kan vi läsa nedanstående utdrag med anknyt-

ning till Ängelholm och dess symbol. Händelsen utspelar sig år 1913. 

Boken finns att låna på Föreningsbiblioteket. 

 

   ” Intresset för att bese den skånske flygpionjären hade ökat markant den senas-

te tiden, och avtal om nya flyguppvisningar träffades efter hand. Löjtnant Otto 

Ask, som hade börjat tjänstgöra som Thulins impressario och kontakt med arran-

görer av flyguppvisningar, hade nu till den skånska pressen börjat nämna att 

Enoch företagit nästan 300 flygningar i Frankrike. Flygningen i Ängelholm skul-

le bli hans  tjugonde efter hemkomsten till Sverige. 

   I samband med förevisningen i Ängelholm förärades han av arrangörerna en 

liten lergök (Ängelholms symbol) med inskriften ”Upp i luften”. Denna lät han 

sätta fast ovanpå flygkroppen bakom förarsitsen och blev ett slags lyckomaskot. 

Själv tyckte han att lergöken, som träffades av fartvinden, gav ifrån sig ett trev-

ligt visslande ljud som höll honom sällskap under flygningen.” 

 

Sven-Åke Ahl     

Från Bibliotek och Forskarrum 
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Ballongprojektet 13 juni - 3 oktober 2011 
                                                                             

Ballongprojeketet, så här långt…. 
 

För snart ett år sedan sjösattes ”Ballongprojektet” av Lars Lindström i blygsam 

form från plattan framför Flygmuseet. Ur-

sprungligen kontaktades AGA gas för spons-

ring med heliumgas till fyra väderballonger 

som skulle hålla vädermonterns vädersondrar 

svävande i museet. Det visade sig dock att 

riktiga väderballonger läckte så pass mycket 

att de krävde daglig påfyllning för att hållas 

”flygande”. 

  

Bra idé men fungerade inte praktiskt. Sond-

rarna hängdes slutligen upp under simulerade 

röda ballonger i form av medicinbollar, sponsrade av Rantzows i Hjärnarp. 

 

Lars Lindström lät sig inte nedslås av detta utan kläckte istället idén att använda 

AGA:s heliumgas mera ”real life” och släppte den första mindre ballongen 

13.juni 2011 med Trafikverkets muntliga medgivande. Avsikten var att släppa en 

ballong dagligen under museets sommaröppettid. Vid varje ballong knöts en vä-

derbeständig numrerad lapp m. info om startdag, startplats och uppmaning till 

upphittaren att meddela fyndplats och tidpunkt. För detta utlovades två fribiljet-

ter till Flygmuseet. Efter sommaren beslöts att projektet skulle fortsätta så länge 

gas finns kvar (eller tills L.L. tröttnade?) och har nu pågått i snart ett år. Funna 

ballonger har geografisk stor spridning från 250 m till över 100 mil. 

Ballongnr Start Funnen Plats 

8 2011-

06-19 

2011-06-

20 

Laholm, på åker vid Ränneslöv 

16 2011-

06-27 

2011-10-

03 

Luban, Tatrabergen s. Polen 

(>1000km!) 

26 2011-

07-08 

2011-07-

08 

Äng. Valhall Park, Fyrkappen (250m) 

29 2011-

07-01 

2012-03-

25 

Skillingaryd, funnen i höbal fr. hösten 

-11 

37 2011-

08-17 

2011-08-

20 

Vejbygården, funnen i en rabatt 
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  43 2011-06-

23 

2012-02-

25 

Vejbystrand, Hultabryggan i Björkha-

gen 

76 2011-09-

10 

2011-09-

11 

Kristianstad, funnen norr om Ivösjön 

82 2011-10-

15 

2011-10-

31 

Hjärnarp, funnen norr om samhället 

96 2011-11-

19 

2011-11-

19 

Hjärnarp 

100 2011-11-

25 

2012-05-

05 

Vittsjö, Malseröd u. skogsplantering 

101 2012-11-

23 

2012-02-

11 

Våxtorp, funnen väster om under jakt 

105 2011-12-

03 

2011-12-

12 

Ängelholm, vid Äng/Hbg flygstation 

117 2012-04-

07 

2012-04-

14 

N. Häljaröd, strandfynd 

118 2012-04-

08 

2012-04-

09 

Flyinge, Johanneslunds gård n.Lund 

Den unika marknadsföringen av Ängelholms Flygmuseum och meteorolog 

Bengt Normanns vädermonter där planeras fortsätta till hösten 2012.  

Lars L. hoppas få fler långväga svarsbrev.  

 

Ulf Ohlsson m. fakta fr. Lars Lindström 

Här är majoriteten av gänget som 

håller museet "flygande" genom 

berömliga ideella insatser.  

Du träffar garanterat några av 

dem. De ser fram emot att ta hand 

dig och dina frågor och fundering-

ar under besöket. Välkommen till 

oss. 

 

 

                

            Text o foto: Ulf Olson 
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Efter mycket arbete, många justeringar och testflygningspass, kan vi nu erbjuda 

flygpass som gre samma känsla som vi hade i Draken när vi flög på riktigt. 

Äntligen, flyger vi i Drakensimulatorn. 

Efter mycket arbete, många justeringar och testflygningspass, kan vi nu erbju-

da flygpass som ger samma känsla som vi hade i Draken när vi flög på riktigt.  

Efter mycket arbete, många justeringar och testflygningspass, kan vi nu erbjuda 

flygpass som ger samma känsla som vi hade i Draken när vi flög på riktigt. 

 

Projektet startade 2009 och med ett målmedvetet arbete har simulatorgruppen nu 

nått  första delmålet. Uthålligheten har varit fantastisk och den gemensamma 

ideella arbetstiden är ca 12500 timmar. 

 

Fr o m  den 3 juni kommer vi att erbjuda flygningar för besökare, se informatio-

nen på  vår hemsida www.engelholmsflygmuseum.se 

 

Kjell-Erik 

De som byggde simulatorn 

Blivande simulatorinstruktörer 

http://www.engelholmsflygmuseum.se/
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Vi erbjuder ett brett sortiment med allt ifrån frallan 

till bröllopstårtan, gå in på vår hemsida så hittar du 

mer information! 

www.bageriet.se  

Varje måndag njuter vi av bröd från: 
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   Flygarhistorier I 
Tidsstudie i incidentberedskapen. 

 

Detta hände på den tiden då F10 

var beväpnat med J 29F, och 

andra flygeskaderns chef var ge-

neral Ingvar Berg. 

Generalens bostad var Kelly 

House, mitt ute på Barkåkrafäl-

tet. 

En vacker helgdag utspelades 

följande: 

I sydvästra framom stod en rote J 

29 uppställd. Den normala bered-

skapen på den tiden var "högsta", 

inte tidsbestämd. 

Piloterna satt alltså startklara i flygplanen och markpersonalen körde startaggre-

gaten för att omgående kunna starta jetmotorerna.  

Då kom en man cyklande över bansystemet, riktning framom, som vanligt utan 

att inhämta tillstånd från trafikledaren i tornet. 

Flygledare benämndes trafikledare på den tiden. 

När cyklisten stigit av sitt fordon närmade han sig rotechefens flygplan. Ff  kän-

de igen den sportciviltklädde mannen, satte handen mot hjälmen i försök att göra 

honnör sittande och anmälde: "General, fältflygare N N med rotetvåa anmäler 

sig i incidentberedskap". 

"Det är bra", genmälde generalen, "STARTA OST !" fortsatte han och tittade på 

sitt armbandsur. 

Först att bli överraskad var trafikledaren, ännu mer häpen jaktledaren, (den ende 

som har befogenhet att beordra start) när denne på kanal 06 hörde ett raspigt: 

"Kobran, roten Johan XX, Örkelljunga efter start". 

Denna historia har jag hört från trovärdig källa, men mer kött på detta goda ben 

kan säkert flera kamrater sätta. Namn på inblandade, fler detaljer m m. Kom 

igen!. 

/ Urban Mörén 

??? ??? 
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Presentation C F17 
Kamrater! 

 

Som nytillträdd flottiljchef på F 17 

har jag blivit ombedd att skriva någ-

ra rader och bland annat presentera 

mig. 

Jag heter Gabor Nagy och jag kom-

mer närmast från högkvarteret och 

FTS/ A3. Jag har under de senaste 

fyra åren varit chef för planerings- 

och insatsavdelningen vid FTS och 

där varit ansvarig för såväl den na-

tionella beredskapen som för ge-

nomförandet av de insatser Flygvapnet gjort med transportflyg och helikoptrar i 

internationella sammanhang och då främst i Afghanistan.  

Utöver det har jag varit involverad i vårt engagemang och insats över Libyen 

förra året.  

 

Jag har ett förflutet från F 4 på Frösön där jag jobbade från 1989 till 2005, de 

sista fem åren som divisions- och flygchef.  

Efter nedläggningen av F 4 har jag varit chef på Flygbefälsskolan i Uppsala un-

der drygt ett år och har därefter varit på Flygtaktiska kommandot i Uppsala, som 

under 2008 flyttades till Stockholm och ändrade namn till Flygtaktiska staben.  

 

Jag är från början skåning (Bjärred) och har med denna ”flytt” kommit närmare 

mina rötter. 

Jag gift med Anne-Li och vi bor med våra två söner utmed Mälaren några kilo-

meter norr om Sigtuna. Jag är allmänt sport- och idrottsintresserad och ägnar 

mig även gärna åt jakt, fiske och friluftsliv. 

Forts. nästa sida                                                                                
 

 

 

 

     Juni – augusti / alla dagar     

    September – maj / lördag-söndag   

 

Öppettider 
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På F 17 har vi nu, precis som på övriga 

verksamhetsställen i Försvarsmakten, 

påbörjat ett faktiskt arbete med det om-

struktureringsarbete som ska vara klart 

innan årsskiftet. Omstruktureringsarbe-

tet syftar till att få organisationen be-

mannad med rätt kompetenser. Varje 

befattning är beskriven med nivå- och 

kompetenskrav och personalens kvali-

fikationer ska nu inventeras. Därefter 

ska personalen ”matchas” och placeras 

på en befattning som motsvarar respek-

tive medarbetares kompetens. Om-

struktureringsprocessen kommer att var 

en del av vår verksamhet under större 

delen av året och vi måste ha tålamod 

och viss förståelse för att alla svaren 

inte är givna utan måste få bearbetas efter hand som processen fortgår. 

 

Mer positivt är att vi i början av april genomförde övningen Lion Effort. Detta är 

en stor övning inom Gripenfamiljen där samtliga nationer som flyger JAS 39 

inbjuds att delta. Denna gång deltog såväl Sverige, Tjeckien, Ungern som  Syd-

afrika. Thailand hade observatörer med under del av övningen. Totalt ingick ca 

400 man och 25 stycken JAS 39.  Förutom avancerade flygövningar i främst F 17 

ordinarie övningsområden, var det under i princip båda övningsveckorna ett stort 

antal besök på flottiljen från exempelvis Hovet, riksdagsledamöter och utskott, 

försvarsattachéer och speciellt av Flygvapeninspektören inbjudna gäster. Öv-

ningen genomfördes helt enligt plan och under stort intresse utifrån och med 

mycket positiva reaktioner.  

 

Det som nu står för dörren är genomförandet av Flygvapenövning -12. Övningen 

genomförs i slutet av maj i de södra och mellersta delarna av Sverige och med 

deltagande från alla flygvapenförband och skolor. 

 

Jag önskar er alla en bra inledning på sommaren som nu står inför dörren, 

 

Vi ses! 

 

Gabor 
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Den f d generalen Mats Nilsson gästade Ängel-

holm  den 5 mars och pratade om ”Senaste För-

svarsinriktningen; bakgrund, innehåll och mål - 

samt personliga reflektioner”. 

 

Arrangör var flottans män och bibliotekets hör-

sal var i det närmsta fullsatt.  

Mats började sin karriär som spaningspilot på 

F17 och har även tjänstgjort som testpilot. Han 

var generalinspektör för flygvapnet 2000—

2002, den gamla CFV befattningen.  Mats slu-

tade som departementsråd vid försvarsdeparte-

mentet årsskiftet 2011/12 för att tillträda befatt-

ningen som förste hovmarskalk vid de kungliga 

hovstaterna. 
Text och foto: Björn Rasmusson 

Gen Mats Nilsson i Ängelholm den 5 mars 
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Vårens föreläsningar och filmafton. 

 

Det blev 6 föreläsningar och en filmafton! 
Sedan vi skickade ut Medlemsblad nr 23 i december kunde vi utöka utbudet med 

tre föreläsningar om Civilflygets historia med Lars Lindström. Eftersom ni som 

inte har internet kunde få information om detta upprepar vi den föreläsningsseri-

en i höst. 

 

Vi har nu etablerat föreläsningssalen på Flygmuseet men den rymmer bara ca 75 

åhörare så när Mats Liegnell och Kenneth Nilsson kom från F 17 för att berätta 

om Libyeninsatsen så fick vi flytta till ”Nya skolhuset” vid Valhall Park Hotell. 

Därför är det viktigt att vi för din anmälan till föreläsningen så att vi kan medde-

la byte av lokal. 

 

Vi hade även samarbete med Flottans Män i Ängelholm och då var föreläsning-

en i Stadbibliotekets hörsal inne i stan. (se separat artikel) Antalet åhörare varie-

rade mellan 50 medlemmar och över 120 medlemmar. 
 

Juni – augusti / alla dagar 

September – maj / lördag-söndag   

Vet Du om att det är just Du, som är den bästa ambassadören för vår 

verksamhet och vårt Flygmuseum. Genom att göra reklam på olika sätt, 

ökar Du våra möjligheter att fortsätta vår verksamhet och bli ännu bättre. 

 

Vill du komma på besök med ett större gäng vänner, anställda eller kun-

der så kan Du kontakta vår bokningsansvarige på tfn 0703-529171 så får 

Du mer information om vilka möjligheter som finns 

Öppettider 
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Bengt-Egon Kämpe, Jan Magnusson  och Hans Rundblad an-

ordnade en träff för f d fältflygare Ljungbyhed 2012-05-03—04 

bl a för att högtidlighålla Flygvapnets 100-årsjubileum.  

Ca 550 fältflygare deltog i denna unika sammankomst, många 

hade inte träffats på mycket länge, som tur var fick vi namnplå-

tar så vi kunde se vem som var vem. Det blev  en oförglömlig 

återträff. 

Björn Rasmusson 

Fältflygarträff 3-5 maj på Ljungbyhed 

Foto: Ulf Magnusson 
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Kallelse Höstmöte 2012 

Plats:  
 

Start: Söndagen den  14 oktober 
 

 

Program i stort: 

09.20 Bussar avgår från plattan utanför    

            Ängelholms Flygmuseum. 
  
09.40 Samling i aulan på Rönneskolan  

            i Ängelholm 

 

10.00 Ordföranden hälsar välkommen. 

 

10.05 .   

11.00  

12.15  

12.30 Landgång med dryck, kaffe med   

            kaka serveras.  

 

Egen rundvandring bland utställningarna på flygmuseet. 

 

14.00  

 

15.00  
 

Anmälan:  
    Styrelsen 
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Datum Dag Tid Aktivitet   

2012-09-19 Ons 1900 Föreläsning/Filmafton   

2012-10-03 Ons 1900 Civilflygets historia del 1 Lars Lindström   

2012-10-14 Sön 1000-

1500 

Höstmöte med förläsning och förevisning  

2012-10-14 Sön 1000-

1500 

Höstmöte med tema  

2012-10-17 Ons 1900 Civilflygets historia del 2 Lars Lindström 

  
 

2012-10-31  Ons 1900 Civilflygets historia del 3 Lars Lindström  

Föreningsaktiviteter 2012 

 

Särskild kallelse skickas ut med mail till de som angivit sin e-postadress. 

 

Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0708 – 86 86 86  

eller   lars@hedstrom.as minst en vecka före föreläsning/filmafton. 

Föranmälan är viktig för att vi ska kunna säkerställa rätt antal sittplatser. 

       Lars Hedström 

OBS Vårens föreläsningar sker på måndagkvällar 

Gynna våra annonsörer! 
Det är deras annonser som möjliggör  

tryckningen av Medlemsbladet i färg! 

mailto:lars@hedstrom.as
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Nu har över 70 % av medlemmarna anmält 

sin e-postadress. Gör det Du också!  
E-posta till lars@hedstrom.as 
Finns Du på vår e-postlista kan vi enkelt och snabbt skicka information mellan medlems-

bladen om verksamhet som kan komma utöver de långsiktiga tidsplanerna 

 

Anmäl gärna Ditt födelsedatum! 
Skriv in Ditt födelsedatum på inbetalningskortet (eller anmäl på annat sätt). Det är bra 

för oss att veta åldersstrukturen på våra medlemmar och det underlättar eftersändning av 

posten vid adressförändringar. Så skriv år-månad-dag (ÅÅ-MM-DD) på inbetalningen. 

 

Medlemsregistret. 
Vi är över 1900 medlemmar, varav det kommit fler än 100 nya under 2012. Många besö-

kare till Flygmuseet blir så förtjusta i vårt fina museum att de gärna vill vara medlemmar 

i kamratföreningen och därigenom stödja vår verksamhet. 

Vill Du ha en medlemslista så kan jag skicka den som en pdf-fil. 

E-adress:  lars@hedstrom.as    0431 – 45 40 50 

 

För Din medlemsavgift 2012 får Du: 
 Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum. 

 10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen. 

 Erbjudande att medverka vid Höstmötet den 14 okt. 

 Tillgång till bibliotek med mycket fakta om flyg. 

 Erbjudande om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar. 

 Möjlighet till social samvaro. Måndagsmöten kl 09.00 med fika kl 10.30. 

 Möjlighet till att göra en insats för vårt Flygmuseum. 

Erbjudanden om intressanta temaresor 

Lars Hedström, medlemsregistrator 

lars@hedstrom.as  0431 – 45 40 50. 0708 – 86 86 86 

Uppdaterat  2012-05-10 

 

Medlemsservice 

mailto:lars@hedstrom.as
mailto:lars@hedstrom.as
mailto:lars@hedstrom.as
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 Medlemsbladet nr 24 är tryckt av: 
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Nästa Medlemsblad 

nr 25 kommer i  

december 2012! 

Tfn 0451- 40224  www.rokebuss.se 

Jag önskar alla medlemmar en 

riktigt skön sommar. 

 

Björn Rasmusson 
Redaktör 


