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MEDLEMS

BÄSTE MEDLEM!

Tyvärr tvingas vi stänga ned
simulatorerna återigen!
								
Hälsningar
								
Lennart Hjelte
DE NYA
RESTRIKTIONERNA
SÄTTER STOPP FÖR
VÅR SIMULATORVERKSAMHET!
Restriktionerna som säger att vi ska ha minst en meters
avstånd mellan besökarna, drabbar simulatorena. Instruktörerna kommer alldeles intill ”piloten” vid instuktionerna och visning av reglagen i cockpit.
Med anledning av det konstaterar vi att en tillfällig
nedstängning omedelbart är nödvändig.
Vi följer kontinuerligt FHM:s beslut, så att vi när restriktionerna lättar snabbt kan komma igång med simulatorerna igen.

MEN MUSÉET ÄR FORTFARANDE ÖPPET!
Som vi tolkat riktlinjerna från FHM, kan vi fortfarande ha
muséet öppet. Dock kan vi bara vara 29 personer samtidigt i Flyghallen. Detta beroende på kravet att ha 10 kvm
per person i en hall som vår. En museivärd kommer att ha
koll på detta.
Museishopen och Flygcaféet kommer att hålla öppet.
Men alla får se till att hålla avstånd!
Som tidigare kommer de som vill se UND-plut och utställningarna i Annexet att få fråga en värd, och då gå max
6 personer tillsammans med värd i samlad tropp.
Tillsvidare kan vi bara ta emot externa besökare på
söndagarna kl 11-16. Alltså inte på tisdagar. Enrtréavgiften är tillsvdare reducerad tll 40 kr.

”MUSIK UNDER VINGARNA” ÄR INSTÄLLD!
Vårt populära arrangemang ”Under Vingarna” tillsammans med Sörmlands Musikkår, kan i år liksom förra
året, inte hållas. Det brukar komma en publik på drygt
100 st.
Av förklariga skäl - FHM:s nya restriktioner - finns
det ingen möjlighet att arrangera detta i vår Flyghall.
Vi får hoppas att det blir av vi senare tillfälle. Musikkåren är taggad och har övat.

DU HAR VÄL INTE
GÖMT ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN?

UTFORSKA VÅR APP!

Bifogat med MN 4/21 fanns 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.

OBS! MEDLEMSAVGIFTEN
SKA BETALAS IN PÅ SPECIELLT
BANKGIRONUMMER: 5236-2654

Du kan besöka museet virtuellt. Du gör det i F11-appen. Vi fyller ständigt på med nytt material i appen.
Det stora antalet filmer, många om flygspaning
under kalla kriget, gör appen speciellt intressant. Alla
filmer är i liggande format med hög kvalitet. Till det
kommer det stora dokumentära värdet, genom berättelser av ”De som var med”. Den informationen kan du
bara få via appen. OBS att det just nu är problem med
att se film i Iphone, men arbete med det pågår. Du kan
ändå se filmerna; tryck på länken, i texten så får du upp
en spellista i YouTube.
Utvecklingen av appen har skett i samarbete med
företaget KFV IT i Katrineholm.
Så här laddar du ned appen i din mobil:
Sök F11 Museum i Iphone i App Store, och i
Android-mobil i Google Play.

NYA
PRESENTKORT
Från årsskiftet gäller ovanstående utseende på vårt
presentkort.Vi har ju nu fyra simulatorer: Gripen,
Viggen, SK60 och Piper. Presentkorten kostar 250 kr,
och gäller i två år från inköpsdatum. Finns att köpa
i Museibutiken, genom vår hemsida, eller hos Röda
Korset i Nyköping och Oxelösund. Presentkorten ni
köpt och inte kunnat utnyttja under pandemin på grund
av stängningen, gäller fortfarande i två år från det att vi
är igång igen.
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Meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

ADRESS

Nyköpings Flyghistoriska Förening
Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
E-POST
info@f11museum.se
HEMSIDA www.f11museum.se
FACEBOOK f11sverigesflygspaningsmuseum
BANKGIRO 5441-6995 - Endast medlemsavgift: BG 5236-2654
ORGNR
817605-3224			

