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 Kallelse till NFF årsmöte 20 mars, se nästa sida!

Nu har arbetsgruppen för Sveriges Luftfartsmuseum på 
Skavsta, återigen försökt att övertyga statens utredare

Gunnar Vieweg presenterade Skavstaalternativet för utredarna den 
23/1 på Skavsta Flygplats, Landshövdingen och kommunalråden 
Urban Granström och Nicklas Franzén, samt Tell Melander från 
Företagarna, Håkan S Lundberg från Svenk Handel Nyköping, och 
flygplatsledningen, var några av talarna som försökte övertyga om en 
placering på Skavsta. 

De Som FöLjt DebatteN iNom SveNSK 
FLyghiStoria under senare tid har kunnat notera 
att det pågår en intensiv verksamhet, främst från 
Svensk Flyghistorisk Förening, för att rädda den unika 
samlingen av svenskt flyghistoriskt materiel som 
finns bevarad på Arlanda Flygsamlingar. 
Samlingarna var uppsagda från nuvarande lokaler och 
skulle ha lämnat dessa vid årsskiftet. Denna uppsägning 
aviserades för mer än två år sedan och är nu uppskjuten 
tills vidare i avvaktan på en utredning som skall avgöra 
var ett framtida luftfartsmuseum skall lokaliseras.
De alternativ som är aktuella är Skavsta, Arlanda och 
Siljansnäs. 
För Skavstaalternativet arbetar sedan mer än två år en 
grupp sammansatt av representanter från Nyköpings 
Kommun, Länsstyrelsen, Skavsta Flygplats, NFF 
och näringslivet i regionen, med undertecknad som 
projektansvarig.
Grunden för Skavstaalternativet är den idag tomma 
hangar 81, en gång i tiden 1 div hangar. Där finns 
4 000 kvm tom hangaryta för flygplan och föremål och 
500 kvm kontorsytor. Hangaren skulle efter relativt 
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En arkitektritning som visar hur museet och området kan komma 
att se ut.



Flygterminalen Flygteknikerskolan 
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väLKommeN tiLL NFF årSmöte, 
tiLL viLKet Du härmeD KaLLaS
Datum		 Onsdagen	den	20	mars
Plats  Flygteknikerskolan, norra delen av 
  f d 5 divisionens hangar. Parkering
  enligt skiss nedan. 
PROGRAM
Kl 1645-1745 F11 Museum håller öppet
Kl	1800	 Årsmötesförhandlingar	
  enligt NFF stadgar, och förslag
  till stadgeändring.
Kl 1830 Paus med smörgås och lättöl/vatten, 
  pris 70 kr, ta med jämna pengar. 
  Lotter säljs 10 kr/st
Kl 1915 ca Lottdragning 
Kl	1930-2100	Föredrag	– Per Rödseth från 
  Femörefortet (och NFF) berättar
  om ”Kalla Kriget och Sverige”.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två 
veckor före årsmötet.
Lämna motioner till Gunnar Vieweg, e-post: 
gvg@allt2.se eller personligen på tisdagsförmid-
dagar på museet.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning 
kommer att delas ut vid ankomsten.
Du som inte har tillfälle att komma till årsmötes-
förhandlingarna är naturligtvis ändå välkommen 
till föredraget.

ANMÄLAN
Anmäl	dig	omgående,	dock	senast	17	mars	till:
Randolf Lång tel: 0155-22 78 03, 070-565 62 82 
  e-post: nff@allt2.se
Med förhoppning om stor anslutning till detta, vårt 
sextonde årsmöte i NFF.       
     Styrelsen
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I VÅR böRjaR VI gjuta plattan tIll tIllbyggnaden

Kallelse till NFF årsmöte 2013

Som meDDeLaDeS i Förra Numret av meDLemSNytt har StyreLSeN beSLutat om 
eN tiLLbyggNaD viD FLygPLaNhaLLeN. Det blir en ny del på ca 40 kvm, med i första 
hand en mycket efterlängtad handikapptoalett. I anslutning till denna byggs också ett 
brandsäkert förråd för förvaring av flyghistoriskt värdefulla dokument. Utöver det blir det 
en mindre utställningsyta, prel avsedd för uppbyggnad av ett fotolabb, som det såg ut på 
den tiden det begav sig. Utöver grundbidraget 200 000 kr från Jacob Wallenbergs 
Fond har NFF nu även beviljats ett föreningsbidrag från Nyköpings kommun 
på 75 000 kr för att öka tillgängligheten för 
handikappade. Projektering pågår liksom arbetet 
med att lösa finansieringen fullt ut framtill den 
kalkylerade kostnaden på 700 000 kr. Vi hoppas 
på generösa sponsorer och räknar med mycket eget 
arbete. Övriga bidragsgivare är synnerligen välkomna.



F11 museum deltar i visit Swedens marknadsföringsprojekt
Destinationsutveckling Sörmland 
Detta är ett ProjeKt Som DrivS av regioNFör-
buNDet SörmLaND, för att utveckla länet till ett av 
landets nya internationella turistdestinationer. Projektet 
ingår i Svensk Destinationsutveckling AB, ägt av Visit 
Sweden 40%, Svensk Turism 40% och Swedavia 20%. 
Strategin är att stödja destinationer som bedöms ha 
potential att utvecklas till exportmogen nivå, med in-
ternationell marknadsföring. Sörmland anses ha sådana 
kvalifikationer. Projektet är även nedbrutet på lokal 
Nyköpings-nivå.
I dagsläget är det 16 företag/föreningar/attraktioner, 
med F11 Museum som en av de drivande parterna, som 
ingår i det lokala marknadsföringsarbetet, och utveck-
lingen av befintliga attraktioner samt skapandet av nya 
upplevelser som ska kunna konkurrera på en interna-
tionell marknad. Sörmlands turistattraktioner kommer 
också att marknadsföras i Stockholmsregionen under 
begreppet ”Stockholm Countryside”
F11 Museum är en aktiv aktör i projektet. F11 Museum 
är redan nu ett populärt turistmål – och tillsammans 
med Flygvapenmuseum och det kanske till Skavsta 
kommande Sveriges Luftfartsmuseum, blir det landets 

Regionförbundet Sörmland och Nyköpings Kommun har tagit fram 
strategier för en nationell och internationell marknadsföring av Sörm-
land och länets besöksnäring. F11 Museum är ett av turistmålen.

mest intressanta flygkluster, tacksamt att marknadsföra 
internationellt och nationellt. Från F11 Museum deltar 
Lennart Hjelte och Kenneth Åbrink i projektet.

  F11 Museums medarbetare informerades 29/1
  om läget för Luftfartsmuseet av Gunnar Vieweg,  
  samt av SFF:s ordförande (och vår medlem)  
  Stieg Ingvarsson som visade den modell han  
  gjort, som visar hur museet skulle kunna se ut. 
  

LuFtFartSmuSeet	-	fortsättning från sid 1

rimlig renovering bli ett alldeles utmärkt museum, 
lokaliserat i Sveriges mest tätbefolkade region, som 
kan ses av 2,5 miljoner flygpassagerare årligen, och 
ligger mitt i ett levande flygkluster. 

Just nu pågår en tredje utredning om museets 
placering. Skavsta har vunnit i två tidigare utredningar. 
Skavstaalternativet presenterades med en Power-
Point-presentation och modeller, för Trafikverkets 
utredare vid ett möte 23 januari på Skavsta, med
  landshövdingen och kommunstyrel-
  sens ordförande tillsammans med  
  representanter från övriga intressenter i  
  arbetsgruppen på plats. 
  Ett avslutande möte med utredarna  
  från Trafikverket äger rum 25/2,  
  varefter rekommendation ska vara klar  
  till 20 mars, för att då föreläggas  
  chefen för Trafikverket, och därefter
   regeringen för beslut. Före mötet kom-
  mer vi att bjuda in media och sörm-
  ländska riksdagsmän till ett informa-
  tionsmöte, för att genom dom stärka 
  Skavstaalternativet gentemot   
  beslutsfattarna. 
  Vi hoppas givetvis på  ett positivt  
  besked och att få se ett nytt flyg-  
  museum börja växa upp på Skavsta  
  under sommaren.            Gunnar	Vieweg



REDAKTIONSGRUPP	 Kenneth	Åbrink	tel	0734	16	33	41
	 	 	 Fred	Brihagen	tel	0155	21	92	54
	 	 	 Gunnar	Vieweg	tel	070	530	20	74

REDAKTÖR/PRODUKTION	 Kenneth	Åbrink	 	 	

TRYCK	 	 	 Österbergs,	Nyköping

PORTOSPONSOR
NVS
Hantverksvägen	5
Tel	010	475	38	10

ADRESS	 	 Nyköpings	Flyghistoriska	Förening
	 	 Skavsta	Flygplats,	611	92	Nyköping
E-POST:	 	 f11museum_marknad@live.se
HEMSIDA	 www.f11museum.se
FACEBOOK	 F11	Museum
POSTGIRO	 82	46	05-0

Var vänlig meddela eventuella felaktigheter i dina 
adressuppgifter till NFF

ORdföRanden haR ORdet

vi har Nu utöKat öPPettiDerNa: tisdagar kl 9-12, 
(onsdagar slutet av juni till mitten av augusti kl 13-17), 
torsdagar kl 17-20 och söndagar kl 11-15. Full guid-
ning kommer vi att ha sista söndagen i varje månad, 
samt sommaronsdagarna. Tisdagarna erbjuder vi 
guidning, då flertalet av oss ändå är på plats. Övriga 
öppetdagar kommer vi att ha museivärdar som visar 
besökarna tillrätta och kan svara på vissa frågor. 

nya öppettiderna på museet

boKa iN reDaN Nu 
NYKÖPINGS 
FLYG & MOTORDAG
25 auguSti, På SKavSta

F11 MuseuM arrangerar nyköpings Flyg & 
Motordag, med många legendariska plan, den 25 
augusti på Stockholm-Skavsta Flygplats vid museet. 
Automobilsällskapet Nyköping kommer att bidra med 
ett hundratal entusiastbilar som ska tävla om dagens 
vackraste ekipage - bil och kläder. Flygplanen och bi-
larna kan ses från och vid museet. Arrangemanget blir 
Sörmlands största familjedag för flyg- och bilintresse-
rade. Bilar och flygplan är på plats klockan från 10:00. 
Flyguppvisningarna börjar kl 12:00. Planen kan också 
ses på hangarplattan efter sina uppvisningar. Program 
med tider annonseras på hemsidan, Facebook, affischer 
och i Södermanlands Nyheter, i augusti.

alla NFF-damer –
välkomna till F11 museum 5 mars!

Snart dagS för årSmöte igen!
Det heter ju att tiden går fort när man har roligt, och 
roligt har vi. Mycket är på gång, projektet med det 
civila Luftfartsmuseet t ex. Ni får på årsmötet en läges-
rapport om det och om läget inför Nyköpings Flyg & 
Motordag.
På F11 Museum har också mycket hänt. Simulator 
nummer 2 är på plats och datorerna provkörda. Invig-
ning framåt sommaren kanske.
På årsmötet ska vi också ta ställning till det förslag till 
ändring av stadgarna som 
presenterades på höstmötet. 
Förslaget innebär att det blir 
enklare att ändra våra sek-
tioner efter behov, såsom nu 
t ex efter nedläggningen av 
F11 Veteranerna.
Du har väl noterat och infor-
merat dina vänner om de nya 
öppettiderna. Vi vill ha 
många, gärna nya, besökare.
	 	 					Lennart

vår bLivaNDe DamgruPP iNbjuDS till informations-
möte tisdagen den 5 mars klockan 10:00 på museet.
Tidigare aktiva damer har fått kallelse men vi behöver 
bli fler. Vi vill naturligtvis ha hjälp vid Nyköpings 
Flyg & Motordag, men vi behöver hjälp även med 
andra sysslor på museet. Vi vet att damer kan och ser 
på saker på ett annat sätt än vi ”gubbar”.
Om du är dam och läser detta, anmäl dig. Om du inte 
är dam se till att en dam i din närhet läser detta och 
anmäler sig.
Anmäl dig till Lennart Hjelte: lennart.hjelte@tele2.se 
eller tel 070 577 76 45, eller till Kenneth Åbrink: 
f11museum_marknad@live.se eller tel 073 416 33 41.


