
MEDLEMSNYTT
EXTRA

ÅRSMÖTET 
FLYTTAT 
TILL 21/3!

På grund av att Flygtekniska skolan har satt in ett stort prov den 20 mars eftermiddag 
till kväll, i den lokal vi brukar vara i, måste vi flytta fram vårt årsmöte en dag. 
Hoppas att datumflytten inte ställer till några problem för er som redan anmält er. 
Ni som inte har anmält er har fortfarande möjlighet.

VäLkoMMEn TILL nFF ÅRSMÖTE, 
TILL VILkET du häRMEd kALLAS
Datum		 Torsdagen	den	21	mars
Plats  Flygteknikerskolan, norra delen av 
  f d 5 divisionens hangar. Parkering
  enligt skiss i MedlemsNytt 1/2013. 
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	18	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



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	 	 	 Arkitektkopia,	Nyköping

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

utredning nummer tre nu presenterad för TRV:s utredare
Den 25 februari presenterade projektgruppen för 
Skavstaalternativet sin om- och genomarbetade utred-
ning till ett luftfartsmuseum på Skavsta för utredarna på 
Trafikverket Hans Rode och Robert Sjöö. Hans Rode 
ska presentera förslagen för generaldirektören på TRV 
den 20 mars. Ett förslag ska sedan presenteras infra-
strukturministern 31 mars, för beslut i april. 
Med på mötet var bl a kommunstyrelsens ordförande 
Urban Granström, kommunalrådet Niklas Franzén, 
landshövding Liselott Hagberg och länsrådet Kurt Eke-
lund, Joakim Lindholm flygplatschef på Stockholm 
Skavsta Flygplats, Stieg Ingvarsson från SFF, kommu-

Landshövdingen	Liselott	Hagberg	i	samspråk	
med	utredaren	Hans	Rode.	Nicklas	Franzén	
och	Urban	Granström	från	kommunen	(i	bak-
grunden)	verkar	fundera	på	en	strategi	för	att	
få	Svenskt	Luftfartsmuseum	till	Nyköping.	Detta	
museum	skulle	bli	en	turistmagnet	för	Nyköping	
och	Sörmland.	Modellen	i	förgrunden	är	byggd	
av Richard Evers på flygplatsen, som också 
ingår	i	projektgruppen.

nens turistchef Berit Christoffersson, Lennart Hjelte, 
NFF, och Gunnar Vieweg som leder projektet.
Läget är nu att intressenterna ska lämna sina avsikts-
förklaringar – vad man ställer upp med. Antingen 
pengar eller tjänster, marknadsföring, personal m m. 
Urban Granström kan åta sig att vara ordförande i den 
ekonomiska förening som blir museets huvudman, och 
landshövdingen kan vara ordförande för den vänföre-
ning som måste bildas.
Urban Granström och Nicklas Franzén undertecknade 
ett manifest för luftfartsmuseet, som publicerades i 
Södermanlands Nyheter, KatrineholmsKuriren och 

EskilstunaKuriren den 25/2. En 
uppföljning kommer förhoppnings-
vis i SvD och DN, då undertecknad 
av alla kommunalråd i Sörmland. 
Vi gör alltså allt för att påverka 
beslutsfattarna. Luftfartsmuseet ska 
till Nyköping!

SkavstaalternativetSENASTE NYTT OM SVENSKT LUFTFARTSMUSEUM PÅ SKAVSTA 

kallade till presskonferens
Den 21 februari var det en välbesökt presskonferens 
på F11 Museum om Skavstaalternativet. SVT/Östnytt, 
SR/Radio Sörmland, Södermanlands Nyheter, Trafik-
Magasinet, m fl kom och lyssnade och ställde frågor. 
Stieg Ingvarsson visade sin modell för media samt 
framförde SFF:s synpunkter på ett luftfartsmuseum. 
Gunnar Vieweg och kommundirektören i Nyköping 
Erik Carlgren blev intervjuade. Kommunens turistchef 
Berit Christoffersson talade om vikten av att få detta 
museum till Nyköping. Intervjuerna finns på respektive 
medias webbsidor. Det är nu viktigt för påverkan mot 
politiker och TRV att vi syns i olika media, och får 
fram Skavstaalternativets fördelar och möjligheter.


