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MEDLEMS

RIKSEXEMPLARET AV S29C KOMPLETT
Nu har vi installerat den länge saknade extratanken på
vår S29C som står i Flyghallen. Tanken kommer från
Flygvapenmuseum, och var komplett utom en bult

med rätt gänga, men den svarvade vår medarbetare
Robin Wennerberg till, genom företaget Vrena Mekaniska AB han jobbar på.

F11 MUSEUM SKÖTER
NU MARKOMRÅDET
RUNT ”MODER JORD”
F11 Museum har av Nyköpings kommun fått uppdraget att sköta markområdet runt Anita Gredes staty
”Moder Jord”. Området gränsar till till vårt område
kring minnesplatsen och Undplut, samt att det även är
mycket välbesökt av ”plane-spotters”, dessutom gör
Sörmlandsleden en avstickare hit.

DITT FORTSATTA STÖD FÖR NFF OCH F11 MUSEUM ÄR VIKTIGT!
BILAGA MED INBETALNINGSKORT
MEDFÖLJER DETTA NUMMER.

FLYGBÖCKER MED
Titel

20% JULRABATT

Rabatterat pris

Fjärde största flygvapnet			
SAAB 29 Tunnan				
Flygvapnets spaningsflyg			
Team 60 Flygvapnets uppvisningsgrupp		
SAAB Flygplan sedan 1937			
Över land och hav F11 1941-1980		
Flyghistorisk revy SAAB 18			
En bok om Saab-Scania				
Flyget i mälardalen				
32 Lansen					
Spitfire in Sweden				
Hawker Hunter-Stridsberedd			
J30 De Havilland Mosquito			
Från Dronten till Gripen-Flygvapnet 1926-1996
Flygvapnets SK16				
Svenska flygare i strid-Finska vinterkriget
Från B3 till Jaktviggen				

400:400:320:215:160:240:144:60:160:200:360:-			
260:180:240:200:130:250:-

Frakt inom Sverige tillkommer med 99 kr/bok
Maila beställningen snarast till nff@nykoping.nu
med önskan om vilken/vilka böcker du vill köpa.
Skriv ditt namn och adress.
Du kan även ringa till butiken/Fred Brihagen,
på tel 070 394 20 44
Sätt in beloppet på NFF Bankgiro: 5441-6995

SFF har nu flyttat till Skavsta!
Den 9-10 november började flytten av SFF kansli och
arkiv från Östermalmsgatan i Stockholm, till fd Officersmässen på Skavsta i Nyköping.
Det hela flöt på bra med Flyttexperterna AB:s hjälp.
Man arbetade bra och länge, 12 tim den 9e och 15 tim
den 10e november.
Allt gick väl båda dagarna, och inget är skadat under
transporterna - även det stora och tunga ritningsbordet
som tillhört Erik Bratt är nu på plats i Kanslirummet.
Vad som återstår att packa upp är 243 flyttkartonger!

Innan jul kommer vi att bjuda in till ett litet pressevent,
med Stockholm Skavsta Flygplats ledning och med de
föreningar som nu finns i Officersmässen: SFF, NFF
samt Automobilsällskapet och dess Ångvagnssektion.
SFF kansli kommer att ha bemanning från början av
januari. Öppettider annonseras då på SFF hemsida.

TACK ALLA NI
SOM PÅ OLIKA
SÄTT SPONSRAR
NFF OCH
F11 MUSEUM

NU ÄR DET DAGS
ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN!

NFF/F11 Museum har förmånen att få ekonomiska
bidrag, byggnadsmaterial, utställningsföremål, inredning/möbler, böcker, flygkuriosa, uniformer, trädgårdsmaskiner, professionell hjälp av olika slag – ja, allt som
gör museets ideella verksamhet möjlig.
Utan er välvilja skulle vi inte kunna bedriva
verksamheten på nuvarande sätt.

Den här gången tackar
vi speciellt:
ROLF GAUFFIN
OLA LAVESON

        Styrelsen   

Vi hälsar Svensk Flyghistorisk Förening välkomna till
till Skavsta och till ett fruktbart samarbete med NFF
och F11 Museum!

Bifogat med MN 5/20 finner du 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.
Betalar du medlemsavgiften innan den 15:e januari,
deltar du i ”lotteriet” för fritt medlemskap 2022.
Vinnare av fritt medlemsskap 2021 blev:

Urban Granquist, Gnesta
Lars-Anders Eriksson, Hägersten
					

OBS! MEDLEMSAVGIFTEN
SKA BETALAS IN PÅ SPECIELLT

Grattis!

BANKGIRONUMMER: 5236-2654

Ordföranden har ordet
Vårt beslut att ”2020 inte
finns” är nu ännu tydligare än för några veckor
sedan.
Vi hade börjat planera
för en återöppning kring
årsskiftet men i skrivande
stund är detta uppskjutit
tills vidare. Mer kan vi
inte säga nu.
På vår Hemsida står
att vi kan ta emot gruppbesök och det kan vi
fortfarande, men nu med
ännu mer begränsningar
då Folkhälsomyndigheten nu sagt max 8 personer.
Mycket få grupper har hittills utnyttjat vårt erbjudande.
Allt detta dystra innebär dock inte att alla aktiviteter
är inställda. Vi har t ex tvingats att laga ett läckande tak
på Flyghallen och våra ”trädgårdsgubbar” har fortsatt
sett till att det är välvårdat kring våra byggnader. Simulatorgänget har jobbat med utveckling och underhåll,
Appen har fått nya avsnitt med mera. Stort TACK till
alla berörda!
När det gäller våra ”trädgårdsgubbar” så har vi från
Nyköpings kommun fått ett uppdrag att underhålla
marken kring ”Moder Jord”. Detta innebär några engångsjobb nu, och sedan underhåll i, till att börja med,
ett år. För detta får vi viss ersättning och då uppdraget
innebär mest arbetstid och det är ju ”gratis” i vår
ideella förening, så blir vår kassör mycket nöjd.
Du har säkert sett i den allmänna informationen
kring pandemin att regeringen presenterat stöd till
kulturen för utebliven intäkt på grund av pandemin.
Vi har sökt och tacksamt fått ett bidrag via Nyköpings
kommun. Vi har också sökt stöd hos Kulturrådet, men
har ännu inte fått något beslut.

Med detta Medlemsnytt får du också inbetalningskort för Medlemsavgift 2021. Jag är väl medveten om
att vi under året inte kunnat erbjuda dig de aktiviteter
som vi planerat, men jag är också övertygad om att du
förstår detta. Genom stängningen har vi tappat alla våra
normala intäkter, medan många kostnader är oundvikliga. Därför är det nu mycket viktigt för oss att du kvarstår som medlem och betalar din avgift för 2021. Tack
på förhand! Jag kan bara lova att vi kommer att göra
allt vi kan för att 2021 ska bli ett bättre år för oss alla.
Så en liten önskan, titta noga på det bifogade inbetalningskortet. Där står din mailadress. Gör det inte det
eller är den fel så vänligen meddela oss. Via mail får vi
lägre kostnader och möjlighet att snabbt nå dig. Dessutom får du ju Medlemsnytt i färg.
Ha det nu så bra du kan inför de stora helgerna och
håll ut, så ses vi så snart det går.
					
Lennart Hjelte

OBS! Nu finns
det ännu mer
information
att hämta i vår
unika app! Och
mer kommer. Vi
utvecklar appen
kontinuerligt.

VI SPONSRAR NFF/MEDLEMSNYTT
Samlad expertis inom VS-installationer

Assemblin VS AB
Hantverksvägen 5, 611 35 Nyköping, tel 010 475 38 10
www.assemblin.com
Anlita alltid våra sponsorer i första hand när du behöver
hantverkshjälp! Dom stöttar NFF/F11 Museum!

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 073 800 92 30
Kenneth Åbrink		

Meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

Vi kan erbjuda en samlad expertis inom olika specialområden
inom värme och sanitet (VS). Genom rätt kompetens och
rätt resurser tar vi ditt projekt hela vägen från idé till komplett
lösning. Inget uppdrag är det andra likt. Därför skräddarsyr vi
en lösning för dig och din fastighet, anläggning eller industri.
Vi är med på hela resan – från idé och konstruktion till installation och slutligen service. Vi har kapacitet att genomföra
enklare eller komplexa VS-installationer i samband med
nybyggnation eller renovering. Vi arbetar med stor omsorg
om kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi, och våra medarbetare är certifierade enligt branschreglerna för Säker
Vatteninstallation.

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			

