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OrDföraNDEN har OrDET

Styrelsen har beslutat att 2020 ”inte 
finns” Med tanke på den rådande Covid-19 situatio-
nen ser vi att det inte finns möjligheter att arrangera ett 
årsmöte i de lokaler vi har till förfogande. Dessutom är 
flertalet av våra medlemmar 70+, och ska vara försiktiga 
när det gäller större sammankomster. Att hyra in oss i 
större lokaler blir kostsamt, då vi just nu måste hålla igen 
på våra kostnader. Vi har kontaktat flera liknande fören-
ingar och under rådande omständigheter valt att skjuta 
upp årsmötet till kommande år, och då ha ett möte för 
både 2019 och 2020.
Styrelseledamöterna blir kvar som en interimsstyrelse 
till nästa årsmöte. Vi jobbar alltså på som vanligt med 
styrelsemöten varje månad, samt att kassören sköter det 
löpande med ekonomin. 
Medlemsavgiften blir detsamma som tidigare. I nästa 
MedlemsNytt kommer inbetalningskort och medlems-
kort. Just nu är medlemsantalet 430 st, faktiskt en ökning 
med 9 st sedan i våras. Vi hoppas att det håller i sig, och 
att vi ökar lite till.
Trots den tillfälliga nedstängningen av 
museet har vi haft öppet 12+13/9 under Kulturarvs-
dagen. Detta är ett arrangemang som Riksantikvarieäm-
betet gör varje år för att skapa förståelse, intresse och 
engagemang för kulturarvet. Trots coronan arrangerade 
vi två guidningar per dag, med Stieg Ingvarsson, Fred-
die Andersson och Lennart Hjelte som guider. Det var 
förhandsanmälan och först till kvarn som gällde, och max 
15 personer per guidning. 14 personer, som var glada att 
museet tillfälligt var öppet, kom. Vi hade fri entré dessa 
dagar, men inga simulatorer var då igång.

DET BLIR INGET 
ÅRSMÖTE 2020!
Och inget höstmöte!

Vi medverkade på Stora Mötesdagen 
vid först ett digitalt livesänt möte, sedan vid ett besök 
av politiker och tjänstemän. Detta är ett arrangemang 
Nyköpings kommun gör årligen, där kommunen vill 
ytterligare bekanta sig med besöksnäringen. 

Vi har fått en ny hyresgäst i offmässen!

Från 1 oktober kommer SFF:s kansli och dokumenthan-
tering, med två halvtidstjänster, att husera i offmässen. 
SFF har sagt upp sina lokaler i Stockholm, efter att ha 
tittat runt i landet efter nya. Efter en del letande och med 
Stieg Ingvarsson som påhejare, valde dom Skavsta.
Offmässen administeras av FAS (FöreningsAlliansen 
Skavsta) där F11 Museum/NFF, Automobilsällskapet 
Nyköping, ASN Ångvagnssektion, och nu SFF ingår.
Styrelsen består av ledamöter från dessa föreningar och 
motparten är Stockholm Skavsta Flygplats AB. När flyg-
platsens nya VD är på plats, kommer vi tillsammans att 
arrangera ett gemensamt möte där vi presenterar de olika 
föreningarna för media. 
	 	 	 Ha en bra höst!		Lennart	Hjelte

Vid besöket på F11 Museum 1/10, representerades kommu-
nen av kommunstyrelsens ordförande Urban Granström, Sofia 
Rydingsvärd från Näringslivsenheten och Stephanie Ström-
berg från Bygglovenheten. 
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Museet har nu en
motor till Saab 18! 

För en dryg vecka sedan anlände en intressant motor till 
museet - en Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp. Det är 
i princip samma motorer som satt i Saab S18A som flög 
på F11 under 1946 -1959. Motorn är deponerad till F11 
Museum från Flygvapenmuseum. På bilden ser vi Sören 
Wennerberg som var mekaniker på bl a dessa motorer.

Skydd framför kassan

Nu är personalen skyddad i kassan bakom ett plexiglas-
fönster. Vi tror att detta behövs under en tid, när vi så 
småningom öppnar upp vårt museum

Gripen i taket!
I samband med att Gripen-simulatorn börjar bli ”flyg-
färdig”, har vi monterat upp en 1:10 modell av Gripen 
ovanför simulatorn som blickfång.
Apropå våra simulatorer - Vi har skrivit ett avtal med 
Medborgarskolan om att torsdagskvällarnas utbildning 
av våra simulatorinstruktörer, görs som en studiecirkel 
med Lasse Sjöberg som ledare. Detta ger oss möjlighet 
att få ett visst bidrag till museet.


