
2019-11-28 - Malmö -- Försvarsmaktens obemannade farkoster 
 
Försvarsmaktens obemannade flygande farkoster 

Carl-Martin Larsson, Projektledare från Försvarets Materielverk talar kring historiken, tekniken och 
framtiden om obemannade farkoster. 

Lokal: Heleneholms Idrottsförenings Klubbstuga, som kommer att vara vårt mötesställe framöver. 

För de som åker buss eller promenerar är adressen Ystadsvägen 23 B, som är på lilla gatan invid 
Heleneholms gatukök. 

För bilburna infart Eriksfältsgatan strax öster om Heleneholms kraftverk, parkering framför f.d. 
Lärarhögskolan. Se bilagd kartskiss. 

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas. 

Välkomna!! 
 

2019-10-30 – Malmö - Föredrag Saab Kockums 

HMS Blekinge/HMS Skåne, ubåtarna som möter framtidens krav är titeln på Tommy Andreassons, 
SAAB Kockum AB, föredrag. Tommy Andreasson är Chef Engineer Submarin A 26. 

Lokal: Heleneholms Idrottsförenings Klubbstuga, som kommer att vara vårt mötesställe framöver. 

För de som åker buss eller promenerar är adressen Ystadsvägen 23 B, som är på lilla gatan invid 
Heleneholms gatukök. 

För bilburna infart Eriksfältsgatan strax öster om Heleneholms kraftverk, parkering framför f.d. 
Lärarhögskolan. Se bilagd kartskiss. 

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas. 

Välkomna!! 
 

 

  



2019-09-04 Septembermöte i Flyg- och Rymdtekniska Föreningen, Malmöavdelningen 

onsdagen den 4 september 2019 kl. 13.00 

Vi gör studiebesök hos SAAB i Ljungbyhed där man gör underhållservice på SAAB 105 - SK 60. 

Anläggningen ligger inom F5 tidigare område i verkstadslokalerna nedanför TL-tornet (f.d. F5 
verkstadslokaler). 

Samling vid parkeringsplatsen intill kl.12.45. 

Förslag: Ät lunch på Röstånga Gästis 11.30. 

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas. 

Välkomna!! 
 

2019-05-22 -- Flyg- och Rymdtekniska Föreningen, Malmöavdelningen 

onsdagen den 22maj 2019 kl. 17.00 

Vi gör studiebesök på flygtrafikledningen ATCC Malmö - Air Trafic Control Centre, på Sturup 

Infart till anläggningen: Kör fram mot stationsbyggnaden, ta till höger på Västerlångvägen, passera 
vaktkuren till höger, parkera till vänster. 

Anmälan med namn och personnummer till Bengt Bengtsson senast söndag den 19 maj på 
telefon 0704 152519 (helst SMS) eller mejl bengt.ingmar@spray.se 

Samling vid vakten 16.45 
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas. 
Välkomna!! 

 

2019-04-24 - årsmöte och aprilmöte i Flyg- och rymdtekniska Föreningen, Malmöavdelningen 

Onsdagen den 24 april 2019 kl. 18.30 

Först sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter 
Engelsk-Franska Concorde flög första gången för jämt 50 år sedan, 
det franska 001 den 2mars 1969, det engelska 002 den 9 april samma år. 
Vi uppmärksammar detta med film och ev. föredrag 

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas. 

Välkomna!! 



2019-01-30 - Från besök på Oshkosh och EAA, Experimental Aircraft Associations, Airshow 

Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen 

Onsdagen den 30 januari 2018 kl. 18.30 

Vår styrelsemedlem Leif Litsberger besökte USA förra sommaren 

och besökte då bl. a. Oshkosh och EAA, Experimental Aircraft Associations, Airshow i delstaten 
Wisconsin. Leif visar bilder och berättar om denna jättetillställning. 

Lokal: Heleneholms Idrottsförenings Klubbstuga, som kommer att vara vårt mötesställe framöver.  

För de som åker buss eller promenerar är adressen Ystadsvägen 23 B, som är på lilla gatan invid 
Heleneholms gatukök. 

För bilburna infart Eriksfältsgatan strax öster om Heleneholms kraftverk, parkering framför f.d. 
Lärarhögskolan. Se bilagd kartskiss.  

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas. 

Välkomna!! 

Styrelsen 

 

 

 


