
2019-11-26 – Stockholm Lunchföredrag på KTH om Blackwing 

Lunchföredrag på KTH med Kurt Sillén om 
”Blackwing – Small Aircraft Revolution” 

Tisdag 26 november kl 12:15 – 12.40 
 
Lokal: ”Hugin och Munin” på entréplan, Teknikringen 8 på KTH 

BLACKWING is today’s most advanced Ultralight. The Next-gen airframe combines convenient 
side by side seating with high-end tandem performance. 
No compromise needed. The full prepreg carbon airframe is the lightest and strongest in it’s class 
with tested and approved flight loads of +6/-3G. 
It’s fast, it’s comfortable and it’s beautiful. 

Read more: http://blackwing.aero/ 

 

Fredag 4 oktober - Rymdkväll på Stockholm Makerspace 

Affärsinkubatorn ESA BIC Sweden arrangerar en rymdkväll på Stockholm Makerspace på fredag 
kväll den 4 oktober. Välkomna att dyka ner i en 300 m2 medlemsdriven verkstad med 3d-printers, 
laserskärare, svets, rum för metall, trä, textil, färg, biohacking m.m. Makerspace finns i källaren på 
hårdvaru- / B2B-hubben THINGS på Drottning Kristinas väg 53.  

 

Mer info och anmälan till eventet:  
https://simplesignup.se/event/156940-space-evening-at-stockholm-makerspace 

 



2019-09-10 - Stockholm Lunchföredrag på KTH om ELISE-projektet 

Lunchföredrag på KTH om ELISE-projektet 

Tisdag 10 september kl 12:15 
Lokal: ”Hugin och Munin” på entréplan, Teknikringen 8 på KTH 

Anders Forslund från Heart Aerospace talar om ELISE-projektet och planer och möjligheter för 
elektriska flygplan. 

 

Stockholm 2019-10-08----2019-10-09 
Kongressen FT2019 på Stockholm Waterfront 

 

 

Stockholm 2019-05-14 - Årsmöte med utdelning av årets Thulinmedaljer 

Huvudföreningens årsmöte 2019 med utdelning av årets Thulinmedaljer kommer att 
hållas tisdagen 14 maj 2019 kl 18:00 på Hotell Terminus, Vasagatan 20, Stockholm (OBS! Ny 
lokal). 
Kallelsen kan laddas ner här: FTF ÅM 190514 kallelse 

Anmälan till middagen och betalning senast tisdag 3 maj ! 

Pressmeddelandet om årets Thulinmedaljörer finns här: Pressmeddelande - Thulinmedaljörer 
2019 
 

Stockholm 2019-03-26 Beyond Atlas & Warp Institute 

FTF Stockholm inbjuder till föredrag om det privata rymdprojektet Beyond Atlas och Warp 
Institute. 

Mathias Sundin och Per Erik Atterwall informerar om ett crowd-funding projekt med målet 
att med COTS bygga en rymdfarkost som kan fotografera en asteroid (projekt Beyond Atlas).   

Läs mera på https://warpspaceprogram.org/ och https://warpinstitute.org/eng 
........och se en FILM där P E Attervall intervjuas om Beyond Atlas. 
TID: Tisdag 26 mars 18:00 
PLATS: KTH Sal E51, Osquars backe 14  KARTA 



Stockholm – 2019-02-19 Rymdstyrelsens nya strategi. 

Rymdstyrelsens nya strategi presenteras av Generaldirektör Anna Rathsman. 

Läs mera om detta på Rymdstyrelsens hemsida 

PLATS: KTH Sal E52, Osquars backe 14  KARTA 
TID: Tisdagen 19 februari 18:00 

 

Föredrag av Erik Prisell 
"En liten tillbakablick på jetmotorn, dess historia och dess utveckling". 

Stockholm – 2019-02-05 Erik Prisell om jetmotorns historia och utveckling 

PLATS: KTH Sal E52, Osquars backe 14  KARTA 
TID: Tisdagen 5 februari 18:00 

Erik Prisell har ända sedan tonåren ägnat sitt liv åt jetmotorteknik. Som gymnasist byggde han en 
pulsmotor hemma i källaren och slukade allt han kunde läsa om jetmotorns pionjärer. Drömmen om 
pulsmotorn ledde med tiden till att han med tiden blev en av Sveriges ledande experter på jetmotorer. 
Erik har arbetat med framdrivningsteknik på FMV ända sedan 1970-talet och under de senaste 
decennierna som FMV:s strategiska specialist inom området. 

 

 

 

 

 


