Malmö – 2017-11-16 Möte med ändrat mötesinnehåll
Kallelse till novembermöte i
Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen
I samarbete med Svensk Flyghistorisk Förening Skåneavdelningen
Torsdagen den 16 november 2017 kl. 18.30
Observera veckodag
Föredragshållare ändrad till Mikael Carlsson.
Mikael Carlsson höll föredrag, visade bilder och filmsnuttar om och från sina byggen av
replicor som han flyger uppvisning med världen runt.
Lokal: Malmö Tekniska Museum, Malmöhusvägen.
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.
Landgång, om så önskas, beställes på mejl genom Tycho Andersson
e.t.andersson@tele2.se eller tfn 046-253166 senast måndag före möte.
Välkomna!!
Styrelsen

Malmö – 2017-10-25 Dagens databaserade hjälpmedel och Flygsäkerhet i övrigt.
Kallelse till oktobermöte i
Flyg- och rymdtekniska Föreningen, Malmöavdelningen
Onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 18.30
Föredrag av Sven Hammarberg.
Dagens flygplan, mest civila i kommersiell trafik, är utrustade med ett stort antal
elektroniska databaserade hjälpmedel för att underlätta flygning och navigering. Trots det
har det, vid fel på något av dessa hjälpmedel, hänt att piloten blivit synnerligen överraskad
och inte i tid gått över till manuell flygning med haveri som följd.
Om detta och Flygsäkerhet i övrigt berättar flygingenjören och f.d. JAS- piloten Sven
Hammarberg från Kristianstad.
Kl 18.30 – 19.00 Filmen Biafra Babies (som det blev visningsstrul med förra gången).
Kl 19.00 Föredrag av Sven Hammarberg.
Lokal: Djupadalsskolan på Norra Hyllievägen i Malmö. (Se kartskiss på hemsidan).
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.
Välkomna!!
Styrelsen

Malmö – 2017-09-27 – Vi gör studiebesök hos Blackwing Sweden.
Kallelse till septembermöte i
Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen
Onsdagen den 27 september 2017 kl. 17.00.
Vi gör studiebesök hos Blackwing Sweden som bygger sin sensationella komposit tvåsitsare,
nu med infällbart landningsställ.
Man har flyttat sin verksamhet till Bruksgatan 11 A i Eslöv.
Du hittar dit med hjälp av bilagd kartskiss.
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.
Välkomna!!
Styrelsen

Malmö – 2017-09-09 Vi och SFF åker till AEROSEUM i Göteborg. Obs! Anmälan.
Vi och SFF åker från Malmö till AEROSEUM i Göteborg.
Obs! Anmälan och anmälningstiden.
Ni kan läsa hela SFF:s kallelse i länken nedan där även anmälningsinformationen och pris
finns.
FTF:s och SFF-resa_9_sept-1
Meddelar du även på malmo@ftfsweden.se att du anmält dig så gör vi en info-grupp så ni

får reda på vilka andra som anmält sig.
Vi ser fram emot en trevlig resa.
Styrelsen

Malmö – 2017-04-26 – Kallelse till årsmöte och aprilmöte.
Kallelse till årsmöte och aprilmöte i
Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen
Onsdagen den 26 april 2017 kl. 18.30
Som tidigare kallats per mail och per tel. till medlemmar utan
e-postadress blir det nu på onsdag årsmöte.
Först sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Därefter blir det filmvisning. Biafra Babies (en film om MFI-plan i Biafra mot Nigerias
flygvapens MIG 15) samt något ej specifierat av Lennart Samuelsson.
Lokal: Djupadalsskolans Matsal.
Se uppdaterad kartbild. FTF-Mo-Kartor
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.
Valberedningen söker en eller två personer till styrelsen. Ring och tipsa Per Hallin 040414881.
Välkomna!!
Styrelsen

Malmö 2017-02-09 Studiebesök på Örtoftaverket.
Kallelse till februarimöte i
Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen
Torsdagen den 9 februari 2017 kl. 13.30
Observera veckodag.
Vi gör studiebesök på Örtoftaverket. Kraftringens nya kraftvärmeverkinvigt på hösten 2015.
Verket förser Eslöv och Lund med fjärrvärme samt producerar elektrisk energi. Bränslet är
avfall från skogsavverkning.
Infart till anläggningen sker från vägen Örtofta – Eslöv strax norr om Örtofta och väg 104.
Alla som deltar skall kunna gå själv utan käpp eller rullator.
Om du har svindel kan det bli jobbigt att gå på gallerdurksgolv
utomhus på 50 m höjd.
Eftersom parkeringsplatserna är begränsade rekommenderas samåkning.
Anmälan till Bengt Bengtsson senast fredag den 3 februari på telefon0704 152519 (helst
SMS) eller mejl bengt.ingmar&spray.se
Välkomna!!
Styrelsen

Malmö – 2017-01-02 – Sveriges Försvar, föredrag av Allan Widman
Kallelse till januarimöte i
Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen.
SFF:s medlemmar är oxå välkomna.
Måndagen den 2 januari 2017 kl. 14.00
Observera veckodag
Sveriges Försvar är titeln på riksdagsmannen och malmöbon
Allan Widmans föredrag.
Allan Widman är ordförande i försvarsutskottet i
riksdagen och försvarspolitisk talesman för liberalerna.
Lokal: Biosalongen på Victoria Park Kalkstensvägen 11 Limhamn. Se bilagd kartskiss.
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.
Välkomna!!
Styrelsen
Mitt för Stora Högestensgatan i nedre delen av kartan ligger Victoria Park vars biolokal vi får
låna eftersom skolan vi brukar vara på har lov och är stängd. Till höger är Limhamns
kyrkogård som oxå är med på kartorna till skolan.
De vita områdena mellan Annetorpsvägen och Kalkstensvägen bebyggs nu och döljer den så
kända byggnaden (se bild nedan) vid blå pricken. Ute vid Annetorpsvägen finns segelliknande
flaggor som det står (lodrätt)KALK och (vågrätt) LUNCH. Sväng in där.
Besöksparkering med p-skiva 2 el. 4 tim mellan Kalkstensvägen och kaffekoppen på kartan.
Alt. På norra sidan av kalkstensvägen mot avgift.

