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  ÅRSMÖTE I NFF 20 MARS
             Kallelse se sid 3

Söndagen den 7 januari var det premiär för museet med 
att ta inträde av besökare över 18 år. Första besökande 
familj var Stefan Götesson och Karin Börjeskog med 
barnen Sixten 3 år och dottern Lovisa 4 mån. Familjen 
boende i Falun var på besök i Nyköping varifrån Karin 
är bördig. NFF uppvaktade med presenter; en bok samt 
T-shirts och ett modellplan till pojken.
      ”Eventuella farhågor om lågt besökstal denna dag 
med betalning för inträde kom helt på skam. Flera av 
besökarna öste dessutom mycket beröm över museet 
och den trevliga guidningen”, säger vår museichef 
Stieg Ingvarsson.

Första entrébetalarna

Stieg Ingvarsson välkomnade Stefan och Karin, de första som betalade entréavgift.

ENTRÉAVGIFTER 2018
Fri entrè till museet på tisdagar. 
Entréavgift övriga ordinarie öppetdagar 50 kr/person. 
Besökare under 18 år gratis. 
Entréavgift ingår i avgiften för simulatorflygningar och för 
de som har simulatorpresentkort. Simulatorflygare under 
18 år får ta med en ”ledsagare” gratis.
Medlemmar i NFF har alltid fritt inträde.
Gruppbesök 50 kr/person eller minimum 1 000 kr.
Vi tar betalkort, Swish och kontanter.
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VäRVA NyA 
NFF-MEdlEMMAR!
Gör gärna ett försök att värva släkt 
och vänner nu i vår. Värvar du två 
nya medlemmar, får du ett 
simulator-presentkort och heders-
omnämnande i MedlemsNytt. 
Som medlem har man bl a fri entré 
till museet.
Skicka ett mail till: 
info@f11museum med namnen på 
de du värvat, och ditt namn. 
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landshöv-
dingen på 
F11 Museum
Den 9 januari, lagom till vårt gemensam-
ma fika, besökte Liselott Hagberg,
Landshövding i Södermanland, museet.
     Liselott spontantalade vid fikat för 
våra ca 40 medarbetare som var där, om 
bl a F11 Museums viktiga roll för besöks-
näringen i regionen. Hon framhöll också 
att det besökare helst vill ha är upplevel-
secenter - som vårt museum.
     Landshövdingen var inbjuden för att 
bli informerad om våra tillbyggnads-
planer och hur Länsstyrelsen kan vara 
behjälplig med finansieringskontakter. 
En konkret idé är att hon kan bjuda in en 
grupp företagare till lunch på residenset, 
för att skapa en intressegrupp runt vårt 
projekt.
     Gruppen från museet som jobbar med 
sponsorprojektet har haft några intressan-
ta kontakter, samt att fler är inplanerade.

Lennart Hjelte, Liselott Hagberg, Stieg Ingvarsson och Kenneth Åbrink, 
planerar en företagslunch med inbjudan från Landshövdingen, för att på så 
sätt hitta större sponsorer.

Uppfräschad entré
Entrén till Flygplanshallen har fått en ny mer öppen layout, som bättre 
visar vårt butikssortiment. Samtidigt har en läshörna skapats, med utvalda 
böcker och tidskrifter till hands att bläddra i. I en särskild hörna finns också 
antikvariska unika flygböcker. Vidare finns en bildskärm med Flight Radar 
24, där besökarna kan följa flygplansrörelser på Skavsta och i luftrummet 
över Sverige och övriga Europa. En Internetuppkoppling till flygplatsens 
hemsida ger tillgång till ankomst- och avgångstider, vilket våra besökare 
ibland frågar om. 
     Den öppna layouten erbjuder också en större yta för mingling och 
sittande vid event, musikaftnar, föreläsningar och middagar

Som medlem i NFF är du varmt välkommen att bidra med en donation till tillbygget – liten som stor, allt är 
välkommet. Du kommer att uppmärksammans på en tavla i nya delen av Flygplanshallen.
Kontakta Kenneth Åbrink: info@f11museum.se  Tel 0734 16 33 41.

MARKNAdSFÖRINGS-
TIllFällEN I VÅR
F11 Museum kommer att finnas 
med på Bomässan i Nyköping, på 
Rosvalla, den 17-18 mars, med en 
gemensam monter med Femöre-
fortet och Automobilsällskapet.
  Vidare kommer vi att medverka 
vid Nyköpings Kommuns 
”Turista-hemma-dagar” 17-20 maj. 
Vi kommer bl a att finnas i en bod 
på Stora torget med personal och 
utställningsmaterial. Vi kommer 
att nå ca 5 000 presumtiva besö-
kare vid dessa två evenemang.
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OBS! MEdlEMSAVGIFTEN FÖR 2018
SKA BETAlAS IN PÅ SPECIEllT 
BANKGIRONUMMER: 5236-2654

GlÖMT ATT BETAlA
MEdlEMSAVGIFTEN?”Musik under Vingarna”

13 mars!
Boka in tisdagen den 13 mars kl 1800. 
Då arrangerar F11 Museum och Flygvapenfrivilligas 
Musikkår en kväll med musik från beredskapstiden, 
med sång och några flygarskrönor, på museet. 
Entréavgift denna kväll 120 kr/person. Medlemmar i 
NFF betalar 100 kr/person. Kaffe/te/läsk och muffins 
säljs i pausen. Museibutiken är öppen. 
Vi tar kort, Swish och kontanter.
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Till de medlemmar som ännu inte betalat medlemsav-
giften för 2018, bifogas en påminnelseblankett, inklu-
sive personligt medlemskort. Ni som inte får påmin-
nelse har alltså betalat. 
Klipp ut och SpARA MEDlEMSKoRtEt! 
Kortet ger dig fri entré till vårt museum och 
rabatter vid evenemang och i museibutiken.

Välkommen till årsmöte i nFF, 
till Vilket du härmed kallas
Datum tisdagen den 20 mars 2018
Plats	 	 f	d	Officersmässen,	Skavsta

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 
6/3 2017 = två veckor före årsmötet.
Lämna motioner till Gunnar Vieweg: gvg@allt2.se 
eller personligen på tisdagsförmiddagar 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 11 mars till:
Freddie Andersson
e-post: freddie.andersson@comhem.se
tel: 073 800 92 30  
Med förhoppning om stor anslutning till detta, vårt 
tjugoåttonde årsmöte, i NFF.       
     Styrelsen

KAllElSE TIll ÅRSMÖTE I NFF
pRoGRAM
16:45-17:45 F11 Museum håller öppet för visning
18:00  ÅRSMötESFöRhANDliNGAR 
  enligt NFF stadgar.
18:30  Paus med rejäl smörgås 
  och lättöl/vatten. 
  Pris 100 kr inklusive 2 lotter.  
19:15 ca Lottdragning 
19:30-ca 21:00 FöREDRAG  - ULF NYLÖF
Ulf har varit flygläkare 
både i Marinen och 
Flygvapnet. Han tjänst-
gjorde i många år som 
flottiljläkare på F6 
och F7. Ulf har 
tjänstgjort vid Första 
flygeskadern som 
eskaderläkare. Han har 
fortfarande behörighet 
att genomföra under-
sökningar för förnyelse 
av flygcertifikat. 
Ulf har flugit bl a Mustang, Safir och helikoptrar, både 
militärt och civilt.

F11 Museum 
arrangerar 2018 års 
Museiföreståndar-
konferens!
På uppdrag av Flygvapenmuseum har vi blivit utsedda 
att arrangera en museiföreståndarkonferens 19-20 april, 
för ca 50 deltagare, från landets flygmuseer. Den här 
konferensen hålls vartannat år. Konferensen kommer 
att hållas både i Flygplanshallen och i Officersmässen. 



OrDföraNDEN har OrDET

ÖPPET PÅ F11 MUSEUM 
tisdagar kl 9-12 och söndagar kl 11-16.
Vi erbjuder alltid guidning under ordinarie öppettider. 
Underrättelseplutonen visas två gånger varje söndag. 
Skylt i museet visar tid för visningarna.
Se alltid vår hemsida för öppettider, då museet kan vara 
stängt på vissa helgdagar.
Flygtid i simulatorerna bokas på: www.f11museum.se
Du, vi behöver alltid påfyllning av guider, värdar och 
simulatorinstruktörer. Anmäl ditt intresse till 
Gunnar Vieweg, tel 070 530 20 74.

TACK AllA NI SOM PÅ OlIKA 
SäTT SPONSRAR OSS!
NFF/F11 Museum har förmånen att få ekonomiska 
bidrag, byggnadsmaterial, utställningsföremål, inred-
ning/möbler, böcker, flygkuriosa, uniformer, trädgårds-
maskiner, 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 vill vi speciellt tacka 
tD lightservice AB, Göte pudas och 
Stieg ingvarsson           Styrelsen               

VI SPONSRAR NFF/MEdlEMSNyTT

saab aB support and services
Skavsta Flygplats, Nyköping
Tel 0155 771 00    www.saabgroup.com

Nu är det vinter. Härom-
dagen kom det väldigt 
mycket snö och så 
skulle vi ha öppet på 
söndagen! På lördagen 
tog en av våra medlem-
mar ett eget initiativ, och 
efter kontakt med andra 
medlemmar var alla våra 
gångvägar och entréer fint 
skottade till öppningstiden. 
Ett mycket bra exempel på 
eget frivilligt agerande, 
som gör att vi har ett 
sådant fint museum. TACK.
     I förra Medlemsnytt berättade jag att vi inte kommer 
att arrangera någon Flygdag 2018. Men för Flygdagen 
2019 har vi redan satt igång planeringen!
     Våra funderingar på en Familjedag för NFF med-
lemmar med anhöriga har kommit vidare. Nu siktar vi 
på söndagen 2/9 2018. Notera detta redan nu.
Efterhand som planeringen går vidare återkommer vi 
med mer information.

Häng med på en kul resa med NFF till England/London  
2018-08-16 – 2018-08-20, torsdag till måndag, med 
besök på Shuttleworth Flying Proms och Biggin Hill 
Festival of Flight.
Preliminärt program:
• Torsdag den 16/8 avresa med Ryanair från Skavsta till Lon-
don Stansted kl. 06:35 med ankomst kl. 07:55 lokal tid. Vid 
c:a 09:00 lokal tid transfer med buss till vårt hotell i centrala 
London. Resten av dagen fri för egna aktiviteter.
• Fredagen den 17/8 används efter egna önskemål men det 
finns gott om muséer mm. som är värda ett besök, kanske 
Mosquito museum i norra Londons utkanter eller RAF 
museum i Hendon.
• På lördagen efter frukost vid c:a 09:00 tar vi buss till Bigg-
leswade och Shuttleworth Collection för flygdagen ”Flying 
Proms”. Åter med buss vid lämplig tid på eftermiddagen.
• Söndagen efter frukost blir det buss till Biggin Hill och 
”Festival of Flight”. Tider och program presenteras vid 
senare tillfälle
Måndag har man i stort sett hela dagen på sig för att göra 
något kul i London. Buss till Stansted c:a 13:30 för att ta 
Ryanair tillbaka till Skavsta kl. 17:40 med ankomst kl. 20:55 
lokal tid.

Kostnad för ovanstående beräknas till c:a 7 000: - per 
person inklusive flyg, bussar och boende med frukost.
Bindande anmälan senast 2018-04-15 till 
Freddie Andersson: freddie.andersson@comhem.se  
Tel. 073-800 92 30   

NFF-RESA TIll ENGlANd

ansVariG utGiVare  Kenneth Åbrink tel 073 416 33 41
redaktionsGruPP  Fred Brihagen tel 070 394 20 44
   Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74
   Freddie Andersson tel 010 475 38 22
redaktör/Produktion Kenneth Åbrink   

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


