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MEDLEMS
Ordföranden har ordet
Bästa NFF-medlem –
det ser inte ut bli
något årsmöte i år
heller!
För nu snart ett år sedan beslöt styrelsen att inte hålla
Årsmöte 2020. Vi beslöt vidare att dåvarande styrelse
skulle fortsätta som interimsstyrelse till Årsmötet 2021.

Så nu till något mycket roligare!
Vi tror ju att pandemin ”snart” ska vara över, så vi är en
grupp som planerar för att fira vårt ”80/30 jubileum”.
Det är ju i år 80 år sedan F11 bildades och 30 år sedan
F11 Museum öppnades! Det blir ett öppet hus med fri
entré.
Vi planerar för den 5 september, dvs som vanligt första
söndagen i september, då vi brukar ha våra flygdagar.
Det kommer att finnas flera utställningar och andra aktiviteter, samt officiell invigning av vår Gripen-simulator,
och så förstås lite ”buller” i skyn. Inte som en vanlig
flygdag men i alla fall….
Notera datumet, men kolla hemsidan, Facebook, eller
Medlemsnytt framöver.

Nu är vi där!
Och pandemin är kvar!
Vi har undersökt flera alternativa sätt att hålla Årsmöte.
Det går förstås att hålla ett digitalt möte men det förefaller både krångligt och är förenat med en del kostnader.
Styrelsen har därför igen beslutat att inte kalla till
traditionellt Årsmöte nu.
Efter att ha tittat på hur andra föreningar gjort har vi
kommit fram till följande:
Bifogat med detta Medlemsnytt får du:
-Verksamhetsberättelse 2019
-Ekonomisk redovisning 2019
-Verksamhetsberättelse 2020
-Ekonomisk redovisning 2020
Detta är de handlingar som skulle ha delats ut på mötet.
Styrelsen har vidare beslutat att nuvarande styrelse får
fortsätta som interimsstyrelse till nästa möte som kan bli
i höst eller när pandemin så tillåter.
Allt ovan har stämts av med vår revisor. Revisionsberättelse bifogas.
Om du INTE hör av dig till oss före 25 mars 2021,
kommer vi att anse att du accepterat handlingarna och
beslutet ovan.
Du kan höra av dig till oss via:
E-Mail till
info@f11museum.se
Brev till
NFF
Skavsta Flygplats
611 92 Nyköping
Telefon till
Lennart Hjelte 0705777645
		
eller Lennart Zetterström 0706354271

Vår förnämliga App!
Appen som presenterades i Medlemsnytt 3/20, har
kontinuerligt utvecklats trots att museet är stängt.
Idag finns det betydligt mer att upptäcka och det införs
nytt hela tiden. Så du kan lätt hålla kontakt med oss.
Ladda ned appen på: F11 Museum
Så håll ut, och håll i, så ses vi så snart det går.
              Lennart Hjelte

TACK ALLA NI TROGNA
MEDLEMMAR I NFF
SOM BETALT MEDLEMSAVGIFTEN!

F11 MUSEUMS NESTOR
SÖREN WENNERBERG
HAR GÅTT UR TIDEN.

2020 fick ni ju av kända skäl inte så mycket för medlemsavgiften. Museet har ju vari stängt på grund av
panemin sedan 17 mars förra året. Och vi tror inte att vi
kan starta upp innan midsommar. Men det kommer nya
tider. Och med en ny simulator - JAS 39 Gripen!
För er som ännu inte har betalt, hittar ni bifogat med
MN 5/20 inbetalningskort med tillhörande personligt
MEDLEMSKORT.
Klipp ut inbetalningstalongen och fyll i avgiftsalternativ, samt namn, telefonnummer och E-postadress.
OBS! Använder Du inte blanketten vid betalningen
- glöm ej ange avsändare och vad betalningen gäller.
När du gjort din betalning:
Klipp ut och SPARA MEDLEMSKORTET!
Medlemskortet ger dig fri entré till vårt museum.
Har du inte inbetalningskortet kvar kan du få ett nytt
genom: medlem@f11museum.se

OBS! MEDLEMSAVGIFTEN
SKA BETALAS IN PÅ SPECIELLT
BANKGIRONUMMER: 5236-2654
Vi hoppas att ni fortsättningsvis vill vara med i NFF och
stötta F11 Museums verksamhet.
				
STYRELSEN

Maila till oss!

Har ni möjlighet att maila till NFF, så underlättar det för kansliet att ha kontakt med er, och det sparar pengar. MedlemNytt
får ni då i färg. Och du kan få vårt allt informationsmateral
med en PDF rakt in i din dator eller mobil. 75% av medlemmarna mailar redan. Men vi vill ha fler mail!
Skicka din mailadress och ditt namn till:
medlem@f11museum.se
Medlemsservice

Arbete pågår!

Under 2021 kommer vi att behöva göra mycket underhåll på
fastigheterna. Bland annat behöver taket på Annexet renoveras på grund av läckage. Vidare måste taket på tillbyggnaden
av Flyghallen repareras. Nya mer välkomnande entrédörrar
med glaspartier på Flyghallen kommer att monteras. Dessa är
redan inköpta, men nya dörrkarmar måste snickras.
Till allt detta måste vi köpa in resurser från professionella
hantverkare.
Vi kommer även att investera i en blästerutrustning för
underhåll av utsatta museiföremål.
Planerna på en tillbyggnad av Flyghallen ligger på is tillsvidare, på grund av stora kostnader. Men arbetsgruppen har
inte gett upp hoppet. Förslag på finansiering pågår.
ANSVARIG UTGIVARE		
REDAKTIONSGRUPP		
			
			
REDAKTÖR/PRODUKTION

Kenneth Åbrink tel 073 416 33 41
Fred Brihagen tel 070 394 20 44
Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74
Freddie Andersson tel 010 475 38 22
Kenneth Åbrink		

Meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

Vem ska vi nu fråga? Då F11 Museums nestor Sören Wennerberg avled den 23 januari förlorade vi en uppslagsbok över vad
som under alla år inträffat på tidigare flygflottiljen F 11, och
F11 Museum.
Sörens bana i flygvapnet tog sin början hösten 1944 på F 11, då
han blev antagen som volontärsaspirant. Men snart nog började
den tekniska utbildningen. Som färdig tekniker hann han med
att vara mekaniker på SK 12 och Klemm 35, S 18, B 5, J 9 och
S 31. Han kunde berätta om kalla vinterövningar i Norrland,
när manskapet fick ta sig på skidor 3 km mellan förläggningen
och flygbasen. Berättelserna tog liksom aldrig slut. Och de
berättades med humor och glimten i ögat.
1956 började han på fälttroppen, de som såg till att flygfältets alla delar var i trim året runt. Det blev mycket arbete med
fordon av alla slag. I samband med det, kommendering till
Arméns motorskola i Strängnäs som lärare.
På nyåret 1980 började utrymningen av F 11, där Sören var
med och tömde bl a Instruktionsverkstaden. Ett uppdrag var att
plocka ner spitfirepropellern i bitar och frakta den till kommunen. Där blev den liggande tills Sören tio år senare såg till att
den kom tillbaka till Skavsta och F11 Museum.
Därefter blev det åtta år på F 13 i Norrköping, med tiden
civil och verkmästare med ansvar för 1 200 fordon placerade
runt om i landet.
Det blev 44 år i Flygvapnet för Sören, som inte ångrade en
dag av sin tid i ”vapnet”. Det blev dock inte pension när Sören
lämnade flygvapnet 1988, i stället började han på den då nya
civila Flygplatsen och utbildade snöröjare.
När så planerna på att skapa ett minneshus över flygflottiljen F 11 tog form, kom Sören snart in i museigänget. Allt
sedan dess har han varit F11 Museum lojal och trogen. Hans
praktiska kunnande vad gäller såväl mark och fastigheter som
flygplan och annan utrustning var till ovärderlig hjälp vid
uppbyggnad och utveckling av museet. När det gällde att hänga
flygplan i taket, snickra ihop en förrådsvägg eller fixa detaljer i
verkstaden var det han som kunde. Till det kom Sörens osvikliga minne, en minnesbank när det gällde frågor ur flottiljens
historia, personer, namn och händelser.
Saknaden efter Sören är mycket stor. Så, vem ska vi nu
fråga?
               
Nedtecknat av: Gunnar Vieweg. Foto: Fred Brihagen
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Nyköpings Flyghistoriska Förening
Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
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info@f11museum.se
HEMSIDA www.f11museum.se
FACEBOOK f11sverigesflygspaningsmuseum
BANKGIRO 5441-6995 - Endast medlemsavgift: BG 5236-2654
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