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Redaktören har ordet

Tiden går fort när man har roligt...  men i 
vår bransch är det just nu inte speciellt kul, 
vi nås precis av beskeden att SAS kommer 
att behöva göra besparingar på mycket stora 
belopp. Vad detta innebär för våra kollegor 
går just nu inte att överblicka. Ola kommer 
att berätta mer om detta i sina artiklar.

När jag skriver denna ledare så sitter jag 
faktiskt på tåget mot Linköping, tåg är 
skramligt och obekvämt men det enda kol-
lektiva transportmedlet från mina nuvarande 
hemtrakter till mina gamla hemtrakter (om 
man nu inte vill vara fakir och åka buss). 
Resan upp tar 3 timmar och vad kan man då 
roa sig med. Jag skriver och den 4 årige so-
nen som sitter i sätet bredvid mig och tittar 
på film. Gissa vem som har roligast. Resan 
för sonens del innebär att man får komma 
hem till farmor och farfar och kicka boll 
med farfar och kolla i pappas gamla billåda 
och leka med alla fina bilar som pappa hade.

Vi kommer även att hinna med att till-
sammans vara med på flygteknikerns dag, 
kanske inte jättekul om man är 4 år men får 
man spela spel på pappas dator och springa 
omkring och härja bland flygplanen på flyg-
vapenmuseet så är det mesta frid och fröjd.  

För ca två år sedan var min son med mig 
på jobbet en av de första gångerna och då 
klämmer han ur sig ,storögt när vi kommer 
in i hangaren.... PAPPA... en TRAKTOR, 
det var det mest intressanta på det besö-
ket, flygplanen var helt ointressant. När vi 

sedan kom hem berättade han omständligt 
för mamma att på pappas jobb fanns det 
minnsan en jättefin och stor traktor, mam-
man frågade då om det inte fanns nåt annat 
fint, varpå sonen som inte pratade riktigt 
rent, tänker en stund och säger sedan med 
eftertyck på skånska ”FYFAN”.... Han vet 
inte hur rätt han har när det gäller Avros...

Vad ska nu detta nummer handla om då?

Skolan i Nyköping bland annat, flygtek-
nikerns dag förstås, AEI kongressen, lite 
Boeing 787 samt en hel del SAS.

 

// Henrik Zaar
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I november är det dags för Föreningsmöte i SFF 
med val av styrelse och en hel del andra intres-
santa punkter på dagordningen. Föreningsmö-
tet är föreningens högsta beslutande organ och 
hålls vart tredje år. 

Sitter nu och skriver på verksamhetsberättelsen 
för 2012 inför styrelsemötet i SFF den 6 fe-
bruari. Bläddrar frenetiskt i anteckningsböcker 
och kalender och konstaterar att det har hänt 
en hel del under året som har gått!

För att börja med några positiva händelser så 
kan ju ”Flygteknikerns dag” nämnas. Vi ser 
fram emot att göra detta till en tradition. Posi-
tivt är också att helikopterbranschen rekryterar 
personal och de företag SFF har mest kontakt 
med är Saab, SMA Helicopter Rescue och 
Patria Helicopters.
   
Dessutom så har vår närvaro och vår inbland-
ning minskat skadeverkningarna i samband 
med de drastiska åtgärder som flygbranschen 
vidtagit.  Att i huvudsak vidmakthålla och 
förvalta kollektivavtalen får väl också ses som 
något positivt i dessa dagar. 
   
Mina anteckningar säger att jag varit 
inblandad i förhandlingar med ett tjugotal 
arbetsgivare under året. Tänk att det finns så 
många! Ändå utgör det knappt hälften av alla 
arbetsgivare där vi har medlemmar registrerade. 
I ett antal företag har lokala SFF-företrädare 
skött det mesta själva. Glöm inte att stötta 
dessa kollegor! Jag vill passa på att tacka alla 
lokala förtroendevalda och även uppmuntra fler 
att engagera sig.

Mest har förhandlingarna under året rört 
verksamhetsförändringar och anställningsvill-
kor, men det har även varit ett tilltagande antal 
individärenden. 
 
Konkursen i Skyways i maj är den händelse 
som drabbat flest medlemmar. Under somma-
ren nådde en efter en av medlemmarna taket i 
den statliga lönegarantin. De flesta har nu fått 
ny anställning i någon form och jag hoppas 
verkligen att det löser sig för alla. Man kan 
samtidigt konstatera att vår inkomstförsäkring 
har givit stöd till många när nu a-kassans ersätt-
ning är så skral.   

Som ni förstår så har SAS utmaningar upp-
tagit en betydande del av vår tid under året. 
Läs mer i SAS-rapporten längre fram i detta 
nummer.

Under slutet av året har också ett bekant feno-
men gjort sig påmint igen; försenade löneutbe-
talningar! Denna gång i PAM…    

Avslutar med att ta en titt i kalendern framåt 
i tiden och konstaterar att det kommer att bli 
en del att pyssla med även i år!

Vi ses!

Ola

Nytt år igen!
Ordförande har ordet
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Rapport från AEI Annual Congress i Malta november 2012

Vid årets kongress deltog flygteknikerorgani-
sationer från ett stort antal olika länder från 
hela värden. Vi får även välkomna Tunisien 
(ANTAT Association Nationale des Techni-
ciens Avions de Tunisie) och Mauritius 
(Mauritius ALAE) som nya medlemmar i 
AEI. Dessutom återinträdde SLTOA Slove-
nia. Organisationer från Algeriet, Kazak-
hstan och Malaysia har visat intresse av AEI 
men var vid kongressen ännu inte färdiga att 
bli medlemmar.

Man skulle kunna önska att våra grannar 
Danmark och Finland tog sitt förnuft till 
fånga och deltog i kampen om nya globala 
regler eftersom det påverkar oss alla. Om vi 
missar chansen att påverka när nya EASA 
regler blir implementerade så blir det bara 
att rätta in sig i ledet och acceptera sitt pas-
siva ja. Det pågår saker som kan äventyra 
flygteknikeryrket i grunden så vi måste 
mobilisera alla krafter vi kan.

IOSA - IATA Operational Safety Audit
Vi blev informerade om IOSA och flygbola-
gens egna kontrollsystem. Innebörden är att 
flygbolagen auditerar sig själva. IATA vill att 
detta ska ses som en kvalitetsstämpel. Man 
ska alltså vara självkritiska och man kan ju 
misstänka att detta ska minska behovet av 
myndighetstillsyn, om IATA får som dom 
vill . Är inte risken att det blir som hemma 
i kökslådan; en jävla röra på insidan men på 
utsidan ser den ut som alla andra kökslådor.
Målet med detta är, såklart, minskade 
kostnader, med mindre kontroll. Men ökad 
säkerhet? Det är klart att statistiken blir bra 
om ingen rapporterar några händelser!
De enda rapporter som blir är fatala olyckor 
och haverier som inte går att mörka. Det är 
även den statistik som visas till alla för att 
implementera detta system. Antal döda per 
flygtid, och inte antalet allvarliga incidenter 
som kunde ha medfört dödlig utgång men 
där turen gjorde att det inte blev värre.

För mig är det tragiskt att samhället inves-
terar i falsk säkerhet genom flygplatsernas 
säkerhetskontroller, men samtidigt släpper 
in farliga flyg i luftrummet utan att blinka. 
Passagerare chansar sedan och köper biljetter 
till billigt pris för att dom tror att flyget 
alltid är säkert. Problemet är att det inte 
blir säkrare än vad du och jag gör det  i vårt 
dagliga flygsäkerhetsarbete. Enkelt att sam-
manfatta 100% flygtekniker = 100% ansvar 
för flygsäkerheten i samband med underhåll. 
Tyvärr så slarvar allt för många med ansvaret 
som ”privileges” och vad det innebär, även 
finns det en stor lobbyverksamhet för att få 
bort alla med certifikat och ersätta detta med 
enklare intern utbildning.

SAFA -inspektionerna har bara ökat efter att 
EASA fått vetskap om det flesta flygbolag 
flyger hem sina fel eller inte ens rapporterar 
felen i loggboken. Alternativt rapporterar 
dessa muntligt på hemmabas av rädsla av att 
få ”AOG”-situationer vilka är kostsamma 
för bolagen. Det är ganska märkligt att ca 90 
procent av felen på flygplanen sker på vägen 
till en huvudbas! För att spetsa till det så är 
mitt tips är alltid flyga med lokala flygbolag 
ut från en av deras tekniska baser.

Hur många känner till detta?
Basic Regulation EC No216/2008 artikel 
16:
Denna artikel är skriven för att skydda den 
som rapporterar avvikelser om flygsäkerhet 
till myndigheten eller arbetsgivaren. Man 
har en skyldighet att rapportera avvikelse 
och därför finns lagstiftning om skydd för 
den som rapporterar.
Om man rapporterar till myndigheten så ska 
dom skydda information om din identitet.
Om man nu tvivlar på att myndigheten 
hanterar detta på bästa sätt så finns ett alter-
nativ för alla att gå till AEI hemsida (www.
airengineers.org) och klicka på ”Confidential 
Reporting Form” höger sida mitten. Då 
sänds rapporten till AEI och där hålls din 
identitet hemlig. Man visar bara det rele-
vanta i materialet och går direkt till EASA.

Förutom att vädrets gudar var på plats med sol å 
vackert väder, så var värdlandet Malta en vacker 
historiefylld plats som jag varmt rekommenderar.
Flygtekniker i landet och utomlands! Jag önskar 
att vi alla; när vi signerar för utfört tekniskt under-
håll, tänker oss att vår egen familj ska flyga med 
luftfartyget i fråga nästa flight. Eller för den delen, 
om tio år, eftersom kvaliteten på vårt arbete kan 
ha effekt under hela flygmaskinens livstid.

Bara för att påminna om vad vår CRS 
innebär enligt EU kommisionens Förordning 
2042/2003 (145.A.50 Certifiering av underhåll)

a) Ett underhållsintyg skall utfärdas av vederbör-
ligt behörig certifierande personal för organisa-
tionens räkning när det har kontrollerats att allt 
beordrat underhåll på luftfartyget eller kompo-
nenten har utförts på rätt sätt av organisationen i 
enlighet med förfaranden angivna i 145.A.70 och 
med hänsyn till tillgängligheten och användning-
en av underhållsdata som anges i 145.A.45 samt 
att det inte finns några krav som inte uppfyllts och 
som är kända för att kunna utgöra allvarlig fara för 
flygsäkerheten. 

Med vänliga hälsningar 
Thomas Vlasak

SFF Teknisk kommitté 

Styrelsen I AEI samt “trustee” Pieter Doyer.
Främre raden: Torstein Vikören (NFO NO), Editor. Pieter Doyer (NO), Trustee B, Fred Digne (AMFA USA), secre-
tary Americas. Ahamed Mohamed (SNMSAC FR), secretary Europe. Trevor Lee (ZAMEA NZ), Internal Affairs.
Bakre raden: Ola Blomqvist (SFF SE), Vice President. Paul Cousins, (ALAEA AU), Secretary Australia pacific Asia. 
Robert Always (ALAE UK) President. Tord Holen (NFO NO) Chairman Technical Affairs Committee. Fred Brug-
geman (UNIE NL). Mustafa Bucan Colak (TALTA TK).
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Här kommer lite referat från kongressen:

The past 12 months have been an extremely difficult 
period for Licensed Aircraft Engineers as the Global 
financial crisis impacts all aviation sectors. However 
it is during such periods that the value of AEI comes 
to the fore. We have been extremely active since Istan-
bul promoting our profession, protecting our interests 
but more importantly, ensuring safety remains in the 
spotlight.

	 •	Civil	Aviation	Organisation	safety	
publication paints a shocking picture. You may be 
surprised	to	learn	that	the	ICAO	report	states	global	
NAA funding levels average less than 60% of target 
figures. Training and qualifications of NAA technical 
staff reached levels of just over 40%. So will probably 
be stunned to learn that NAA’s on average achieved 
only 24% of their human resources targets, 24%. 
These figures would suggest a lack of awareness at 
government level of the consequences insufficient 
NAA funding will have on safety. It is of course a fact 
that fatal aircraft accidents have been significantly 
reduced over the past 30-40 years. This is something 
that everybody involved in aviation can be justifiably 
proud of.

 • Mr. Peter Davies, CEO of Air Malta. 
Gave a lively speech, mentioning the good relations 
with the AAE engineers despite pressure to survive. 
By being mainly state-owned there is the responsibi-
lity to the taxpayer, but also the flying public to be ef-
ficient but also safe and not always look at minimum 
cost but use the good relation with the engineers to be 
able	to	respond	quickly	to	AOG	en	line	maintenance	
to keep up the good dispatch reliability. The changes 
expected from the radical change in equipment such 
as engines improvements will hopefully give us the 
opportunity to stay in business. He understand that 
the pressure on airlines to make a profit to stay in 
business sometimes mix with keeping up safety levels. 
He recognized the importance of good relations with 
the engineers.

	 •	Performance	based	oversight	is	a	coming	
thing to watch out for, and probably fight against! 
This shows initially that aviation has become safer 
and safer and oversight of aviation is actually not 
necessary since everything is perfect. You and I know 
this is not the true story. We and that include most 
engineers are not reporting enough, we don’t report 
serious defects too often, we don’t respond to 
request from AEI on information but the regula-
tors say people are not reporting so all is perfect. 
What is the main driver? This is to reduce oversight 
saving cost, and is also driven by self-regulating Airli-
nes. The advantages are a costs benefits, Equality and 
fairness, clarity and transparency. We seem to forget 
what the law actually says about the responsibility of 
the engineers. Deregulation has shown to be a major 
factor	in	how	things	can	go	seriously	wrong.	ICAO	
stated that worldwide only 60% of the countries 
comply	with	less	than	60%	of	the	regulation.	Part	
of the basis is this lack of reports is not used by us as 
engineers, so we are undermining our own jobs, sta-
tus, number of engineers, career path etc. We need to 
say to EASA we need not only the accident statistics 
with fatalities but included the incidents without 
fatalities due to just good luck, this might give a 
completely different outlook. 

Presentation on the Criminalisation of Ac-
cidents by Gates & Partners (defence lawyer in 
the Helios Trial in Greece) 
	 •	Mr	Sean	Gates	presentation	via	video	
link	from	London.	Mr	Gates	talked	about	his	expe-
riences in many countries talking about Judges and 
Prosecutors	with	no	clue	of	aviation.	The	costs	related	
to such processes and the effect it has on people’s lives 
is staggering. Some processes took 10 years and even 
companies have gone bankrupt during that time. 
The Helios accident is a prime example of how thing 
can go wrong. The shocking event of an aircraft 
totally out of control flying through airspace. The 
process was not about fault finding but who could be 
blamed. The participants were put under pressure. 
The	report	was	stunning,	the	prosecutor	in	Cyprus	
and Greece towards post holders. The Engineer acting 
before the flight is prosecuted and possible 240 years 
imprisonment. The engineers are blamed but you 
know that Engineers are not involved with the pre-
flight preparation. The attempt by the defenders to 
challenge the report was denied by the court which 
in itself is an abuse. Some countries in Europe allow 

these strange procedures. Any country in Europe 
can extradite a person to be prosecuted to some 
other EU country without right of defending in 
its home country. Forced to undergo a trial in 
a country with another language. This is a real 
and	serious	problem.	The	Chicago	Convention	
which most countries undersigned would not 
allow such behaviour. A code of conduct is being 
setup where airlines support their staff when 
under investigation and trial. Average costs of 
such a process can be millions of Euros. You need 
support from the association and the companies. 
It would be a splendid thing if airlines come 
together to create such funds. He recommends we 
should discuss such measures with the manage-
ment of the airlines. The similarities with the 
medical profession, aviation is international and 
prosecuted in the country of the accident and not 
where the companies are registered. Language is 
a huge disadvantage. The translator in one case 
was a person with no proper technical know-
ledge. In the medical process often medically 
trained profession take part in the process. Being 
extradited from UK to Romania is not nice. 

Jon Harris ALEA, har fått den tuffa uppgiften att försvara flygteknikerna i 
EASA:s arbetsgrupp om B1/B2 i base maintenance.

Robert Alway, President AEI
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STYRELSEN
styrelsen@flygtekniker.se

Flygteknikerns dag 2012
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I november anordnade SFF Flygtek-
nikerns dag för andra gången. Denna 
gång var platsen Flygvapenmuseum på 
Malmen i Linköping. Ämnet för dagen 
var flygteknisk utbildning. 

Presentationer gjordes av Försvarsmaktens 
Tekniska Skola, Yrkeshögskolemyndighe-
ten, Transportstyrelsen, Flygteknikscenter 
i Ljungbyhed och SFF. Vi fick också en 
presentation av Saab och deras olika verk-
samhetsoråden. Det blev en mycket givande 
eftermiddag där samma ämne diskuterades 
utifrån olika perspektiv. Sammanfattningsvis 
såg alla närvarande ett behov av att fortsätta 
mötas i liknande forum. Då kanske även 
andra branschföreträdare vill delta. 
  
Efter dagens föreläsningar och diskussioner 
erbjöds alla en guidad tur genom det fantas-
tiska muséet. Kan rekommenderas!

Transportstyrelsen redogjorde för den revi-
derade Part 66 och tog även upp en del frå-
gor ”på begäran”. Återkommer om detta på 
annan plats. SFF uppskattar alla möjligheter 
att föra ut budskapet om hur regelverket är 
uppbyggt.

Från skolan i Ljungbyhed fick vi en inblick 
i hur dom bedriver utbildningen vilket också 
var av stort intresse.
   
FMTS
Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad 
deltog och berättade om hur deras utbild-
ning är upplagd. Det finns även civilanställ-
da flygtekniker men i det här sammanhanget 
diskuterades den militära vägen. Flygtek-
niker kategori B1/B2 utbildas som Specia-
listofficer. Även soldater kan ha flygteknisk 
inriktning men når högst kategori A. Förr 
fanns ju värnpliktiga flygmekaniker men det 
är ju som bekant avskaffat. Eller om det 
Värt att notera är att man allt mer har 
likriktat den flygtekniska utbildningen med 
den civila. Från SFF kan vi möjligen ställa 
frågan om det kan finnas samarbets- och 
samordningsmöjligheter mellan militär och 
civil utbildning?

Vi fick också en intressant presentation från 
tekniker som deltagit vid Libyen-uppdraget 
där Sverige deltog med ett antal JAS 39 C 
baserade  på Sigonella basen i Italien. 

YH
Flygteknikerutbildning bedrivs numera som 
Yrkeshögskola. Ansökan om att få bedriva 
YH-utbildning görs till YH-myndigheten, 
vilka också kontrollerar och utför analyser. 

En generell beskrivning av YH-utbildning:
•	 minst	ett	halvår	lång	(flygtekniker		
 idag 1,5 år)
•	 är	en	eftergymnasial	utbildning
•	 skräddarsydd	utifrån	arbetslivets		
 behov
•	 avgiftsfri	och	berättigar	till	CSN-	
 medel
•	 olika	examensnivåer
•	 lärande	i	arbete,	LIA
•	 ska	ha	en	ledningsgrupp;	arbetsliv		
 i majoritet

Tittar man på flygteknikerutbildningen 
så kan man fråga sig varför den inte ger 
en Kvalificerad YH-examen med tanke på 
omfattningen och kraven? YH-myndigheten 
har också kritiserat sammansättningen av 
ledningsgruppen. Branschföreträdare ska 
vara i majoritet. SFF noterar att vi ännu inte 
är tillfrågade… 
Ledningsgruppen ska även fatta beslut om 
kursplaner, antagning av studerande och 
utfärdande av examensbevis, vilket enligt 
myndigheten inte skett. 
Andra brister man funnit är att allt för få tar 
examen och klarar Part-66-proven.
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Pågående utbildningar 2012-2013
•	 Flygtekniker		Klippans	kommun,	300	Yh-poäng
•	 Flygtekniker,	(H)	B1.3	och	B1.4,	Linköping,		 	
 300 Yh-poäng
•	 Flygtekniker,	Nyköping,	300	Yh-poäng
•	 Flygtekniker	Luleå,	300	Yh-poäng	
•	 Västerås	fick	inte	förtroendet	att	bedriva	YH-	 	
 utbildning inför pågående läsår.
•	 Inom	Yh/Ky	finns	det	totalt	280	utbildnings	 	
 platser med avslut åren 2012-2016 som leder till   
 yrket flygtekniker. Platserna är fördelade på fem   
 län. 

Framtida utbildning?
Inför 2013 och 2014 hade följande ansökningar inkommit. Man 
ansöker för två år åt gången, därav endast ansökan från två av 
skolorna. Sökande:
•	 Flygteknikcenter,	Ljungbyhed	(Klippans	kom	 	
 mun), 22 platser, 300 Yh-poäng med start 2013   
 och 2014
•	 Aviation	College	of	Swdeden	(Västerås	stad),	30		 	
 platser, 300 Yh-poäng med start 2013 och 2014

Nu visade det sig att YH-myndigheten inte beviljade dessa ansök-
ningar. I stället kommer man att göra en fördjupad analys innan 
man tar ställning till framtida utbildning.

Flygtekniker ser över systemen på en 39 C på basen på Sicilien.

Därför kan vi bara avsluta med att upprepa ovanstående 
rubrik:

Framtida utbildning?

Ola Blomqvist

Flygtekniker i Försvarsmakten - Specialistofficer  
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Ett ord eller två från en flygteknikskola i 
Nyköping! 

Sommarlovet är sedan länge förbi och höst-
lovet likaså men snart är det jullov och sedan 
på vårkanten kommer sportlov och påsklov. Jag 
säger det, livet som instruktör är otroligt jobbigt!  
Men om man tror det är enkelt att bedriva en 
Del-147 skola för grundutbildning enligt Del-66 
i Sverige så får man tänka om!
 
Fyra olika myndigheter som drar åt olika 
håll utan att samarbeta, ett politiskt klimat som 
ständigt tror sig kunna revolutionera skolan 
samt ökad konkurrens om elever då elevkullarna 
sjunker är bara att skrapa på ytan av problematik 
som man står inför när man arbetar i Manage-
ment gruppen i en Del-147 organisation som 
bedriver grundutbildning (Basic Training).
 
Skolverket står som myndighet för gymnasie-
elever åk 1-3 som i och med genomförandet av 
GY-11 nya gymnasieförordningen innebar stora 
förändringar i kursplaner och betygssätting mm.
 
Yrkeshögskolemyndigheten är den andra 
myndigheten som öppnar upp för att elever som 
inte kommer ifrån branschen skall ha möjlig-
het att bli tekniker på ett par terminer. Vilket 
resulterar i klasser som blandas av elever som kan 
massor om flyg samt elever som undrar vad ett 
”landställ” är för något. 
 
European Aviation Safety Agency (inte riktigt 
en myndighet dock ett EU-organ) som ständigt 
skriver om spelreglerna och själv (miss)tolkar 

dem och lämnar förslag på lösningar (AMC & 
GM), och om man vill ha deras “user-friendly-
format får man betala extra. Se bara på EASA:s 
hemsida under technical publications. Jag kan 
inte låta bli att fråga mig hur flygsäkerhetstänket 
såg ut bakom det? 
 
Sist men inte minst har vi Transportstyrelsen 
som har tolkningsföreträde på regelverket som 
av någon anledning ofta resulterar i stora och 
tidskrävande förändringar och omskrivningar i 
vår MTOE (Maintenance Training Organisation 
Exposition).  

Allt detta till trots klarar vi av att bedriva en 
kvalitativ utbildning enligt alla ovanstående 
myndigheter och organs önskemål mot kategori 
B1.1 turbinmotorflygplan, B2 avionik och även 
B1.3 helikopter med turbinmotor (den senare 
genom ett samarbete med Anders Ljungstedts 
Gymnasium i Linköping). 

Stefan Nordmark

Artikeln har kortats ned av redaktionen av utrymmes skäl.
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Chansen att ”sadla om”

”B1.1”, ”B2”, ”Basic training”, ”Basic examina-
tion”,	”moduler”,	”OJT-listor”,	”praktiska	exa-
minationer”,	”Examination	manager”,”QM	
- Quality manager”?? Vad pratar de om? 
Tankarna var många den där måndagsförmid-
dagen i augusti 2012. 

Vi befinner oss på uppropet av YH-klassen 
Flygtekniker 2012-13 vid Flygteknik 
Technical Training, Skavsta. Jag hade tidigt 
på morgonen fyllt bilen med mina nödvän-
digaste prylar och gett mig av från Malmö 
med sikte på Nyköping-Skavsta. Två veckor 
innan hade jag blivit kontaktad av FTT som 
erbjöd mig en plats. Jag var redan antagen 
till Linköping men då jag inte lyckats hitta 
något boende och var mer intresserad av 
flygplan fanns ingen tvekan till att tacka 
ja. Sökta utbildningar var även Luleå och 
Ljungbyhed. Norrlänningarna hörde jag 
aldrig av och Ljungbyhed (som jag hoppats 
på från början) hörde av sig ett par dagar 
innan skolstart. Jag var antagen även där. 
Men nu var jag inställd på Skavsta och hade 
hyrt ut lägenheten så det fick bli ett nej tack 
till Ljungbyhed, och tur var väl det?! I skri-
vande stund är det tydligen bara Nyköping 
och Linköping som har kvar sitt tillstånd 
från YH. 
Ska jag vara ärlig så var jag en smula förvå-
nad när jag stegade in i samlingslokalen för 
uppropet. Merparten var ungdomar under 
tjugo år som precis hade tagit studenten. 
Jag hade föreställt mig att de flesta var i min 
sits. Lite äldre och jobbat med något annat 
innan, klassen är ganska stor, 28 personer. 
Förklaringen till storleken var att Västerås 
inte skulle starta någon utbildning och att 
Skavsta fått några av dess platser. 
 De flesta verkade som bekant känna 
varandra. 27 grabbar och en tjej.  Vid den 
första pausen fick man chansen att bekanta 
sig lite med klasskompisarna. Eftersom 
de flesta redan kände varandra var det lite 
mindre grupperingar i uppehållsrummet. 
Jag satte mig emellertid sidan om Jennifer 
(klassen enda tjej). Hon hade gått gymnasie-
utbildningen på skolan som de flesta andra. 
Alla frågetecken ovan reddes ut. Jennifer 
svarade vänligt på alla frågor. Hon blev lite 
som en fadder och tog bra hand om oss som 
var nya. Vi konstaterade att ca en tredjedel 
av klassen kom utifrån. Fick ändå känslan 
av att det var ett salt gäng och detta blir inga 
konstigheter. 
 Vidare under uppropet fick vi kvittera ut 
varsin iPad. Surfplattan har ersatt kurslit-
teraturen i pappersform. En annan mycket 
bra lösning är att den traditionella ”whitebo-
arden” är ersatt med en ”smartboard”. Kort 
förklarat: en projektor lyser på en vit duk, 
med touchfunktion. Läraren/instruktören 
ges möjlighet att visa presentationer direkt 
på tavlan och även använda den som en 
vanlig whiteboard, med elektroniska pennor 
i olika färger. Efter lektionen sparar läraren 
det som skrivits/ritats på tavlan och laddar 

sedan upp det på Moodle. Det är närverket 
där elever kan logga in och ladda ner presen-
tationer och kursmaterial till sin iPad. Här 
anser jag att man ligger i framkant då det 
gäller tekniska lösningar. Jättekul! 
När uppropet var klart. Hämtade jag 
nyckeln till mitt studentrum, som skolan 
förmedlade. Väl på i boendet konstaterads 
det ganska snabbt att rummet på strax under 
10 m2 inte skulle hålla i längden för mig 
och Prick (Jack Russell Terrier- min sambo 
och vapendragare). Även då jag muckade 
som stridsvagnsförare från det militära och 
inte diagnostiserats för cellskräck. En månad 
senare flyttade vi in till stan. Skönt? Det kan 
du tro! 
Nästa dag var det rivstart in i under-
visningen. Schemat var förlagt med teori 
på förmiddagen och praktiska övningar i 
hangarerna på eftermiddagen. Genialt! 
Första modulen var 6:an – Material-
lära. Instruktör Christian var väl förberedd 
och påläst. Han, som många av de andra 
instruktörerna, hade själv gått på skolan och 
utbildat sig till tekniker. Chrille refererade 
ofta i undervisningen till personliga erfa-
renheter som han ådragit i yrkeslivet. Det 
tyckte jag var kanonbra. Man får verkliga 
situationer förklarat för sig. ALLA i klassen 
klarade tentan på första försöket. Inte en 
enda underkänd! 
På eftermiddagarna vistas vi i hangaren/
erna. Här fick man en pärm med sitt namn 
och personnr på. I pärmen finns listor 
med punkter på arbetsuppgifter man ska 
genomföra. Listorna är uppbyggda på så vis 
att man börjar från noll. Bland de första öv-
ningarna finner vi bl.a: Nitning, reparation 
av skalplåt, dukning av roder, inspektion av 
lager, el-felsökning, spricksökning med pe-
netrantvätska, förrådstjänst, bockning av rör, 
demontering av bultförband, låsning med 
låstråd osv osv. Det man skulle kunna kalla 
för grundläggande för flygplansunderhåll. 
Dessa övningar sker i ”strukturavdelningen”. 
När man är klar med dessa grundläggande 
övningarna börjar man göra riktigt flyg-
plansunderhåll. 
 I ”låghangaren” som den kallas finner 
vi flertalet Piper Cherokee, Navajo, Aztec. 
Några jetmotorer i bänk. 3 st helikoptrar 
står i en hörna. De används inte då skolan 
inte bedriver helikopterutbildning. Exempel 
på övningar i låghangaren är: byte av klaff, 
demontering höjdroder, sidroder, justering 
av linor, utbyte/inspektion av linor, elfelsök-
ningar, byte av hjul & bromsar, levelling och 
hissning, byte av propeller osv. 
 När man behärskar detta är det den 3:e 
hangaren som gäller – ”höghangaren”. Där 
hittar vi skolans stora flygplan: en Saab 
2000, en Saab 340 och en Mitsubishi Mu-
2. Här börjar vi arbetet som ska simulera 
ett verkligt jobb. Med arbetsprotokoll, 
söka information i AMM, SRM och IPC. 
Fortfarande är det listorna i pärmen med 
övningar som gäller men nu får man ta reda 
på hur man ska gå till väga själv med innan 
nämnda hjälpmedel. Naturligtvis cirkulerar 
det erfarna instruktörer i hangaren som man 

kan fråga om man känner sig osäker. In-
struktörerna delar ofta med sig av personliga 
erfarenheter i samband med arbetet. Det är 
bara att suga åt sig så mycket som möjligt att 
ta med sig ut i arbetslivet. 
Där har jag redan varit. Jobbade som last-
bilschaufför/åkare i 10 år. När jag fyllde 29 
år sa jag till mig själv (på bredaste skånska): 
-”Nä, min själ! Detta vill jag inte göra resten 
av livet!”. Har inte ångrat en sekund att jag 
sökte till flygteknikerutbildningen! Känner 
att detta är ett jobb där ordning och reda 
prioriteras. Även om arbetsmarknaden och 
branschen är aningen labil känns det ändå 
hoppfullt inför framtiden. För min erfaren-
het (generellt) är att duktiga, intresserade 
och seriösa yrkesmän alltid får jobb. Kanske 
inte de häftigaste jobben eller var som helst. 
Jag är också införstådd med att skolan 
egentligen bara är en introduktion. Själva 
yrket lär man sig ute på praktik och de första 
2-5 åren man får jobba som mekaniker. 
Kan ju inte påstå att jag var någon stjärna 
på att backa med 24-meters när jag gick ut 
gymnasiet. Men övning ger färdighet blev 
erfarenheten. Om intresset och viljan finns 
kommer det lösa sig!
Skolan ska ha en eloge för att de sliter med 
att fixa praktikplatser till samtliga elever som 
klarar modulerna och uppfyller närvaro-
kraven. Himla kul att de satsar på ”basic 
training” även för oss som kommer utifrån.
 När jag skriver detta är det i början av 
februari. Snön ligger fortfarande kvar i 
Nyköping. Det är söndagkväll och jag 
pluggar ”1:or och 0:or”, ”bussar”, ”grindar” 
”Ram & Rom”. Vi läser digitalteknik på 
teorilektionerna. Sjukt intressant och roligt, 
men absolut inte lätt! När jag blir klar B1:a 
är tanken att gå på B2. Det känns som att 
det är det jag vill hålla på med. Efter att ha 
varit på praktik i sommar eller till hösten 
och har fått se yrket ”på riktigt” kommer det 
nog att klarna lite. Det hinner även hinna 
hända mycket på ett år. Flygbolag kommer 
att gå i konkurs. Det kommer att startas nya 
flygbolag. Dreamlinern kommer antagligen 
flyga igen? Richard Branson kanske får ut 
sina första rymdturister? Michael O’leary får 
tillstånd med ståplatser ombord? Schwei-
zarna folkomröstar om JAS? Saab börjar 
bygga turbopropmaskiner igen? Det är bara 
fantasin som sätter gränser för framtiden
Jag är inställd på att jag kanske inte kan 
återvända till Skåne direkt efter skolan. Det 
får bli dit jobben finns. 

Men en dag tänker jag återvända till raps-
fälten och den friska vinden! 
                         
                            (… och det blir inte som 
lastbilschaufför!!) 

Fredrik Tengstam, Teknikerstudent 2012-13 
vid Flygteknik Technical Training, Skavsta. 
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Henrik Zaar
henrik.zaar@flygtekniker.se
070-6822141

Höstrusket och kylan gör sitt 
intåg hos oss i Skåne. 

Jobb i hangaren är det gott 
om Vintersäsonen kommer med 
sedvanliga problem fukt i switchar 
avisningsvätska i APUn, kärvande 
doorhooks, utöver detta har vi lite 
landställsbyten samt ett och annat 
motorbyte planerat likaså som lite 
grädde på moset slänger vi in ett 
par mindre modifieringar av vårat 
EFB system så även våra IERA 
tekniker får känna att de lever ;) 

Min kollega i Umeå. Anders Ek 
lämnar rapporten nedan.

Braathens Umeå
Hej, tänkte skriva och berätta 
lite om Braathens norra station, 
vi är tre stycken som huserar här  
vilka två av oss är fast anställda 
och en kontraktare, där Ola Mag-
nusson är en gammal bekantskap 
från mitt tidigare liv på Svensk 
Flygtjänst(SWEDAIR)och så har 
vi Magnus Dahlgren som går på 
kontrakt som är ny för mig, jag 
själv heter Anders Ek och kallas 
allmänt för EKA  eller Eken, be-
roende på vilken sida av åttitalet 
folk känner mig från. 

Hur som helst så börjar vi känna 
av vintern är på gång (door hook 
time, RJ skämt), vi har provkört 
lite grann, kallast hittils var 
-15°C, men sedan har det lugnat 
ned sig men det är nog dags att 
se över kringutrustningen inför 
stundande tider, det brukar vara 
en ansenlig arsenal som går åt för 
att blidka madame RJ på gott hu-
mör, ground heater off course, se-

dan in med en 9kWa aerotemper 
i hydraulic bay, och sedan som 
grädde på moset motorvärmare, 
det är den vita vagnen till vänster 
på bilden på nästa sida. Cirka en 
timma före avgång så står alla tre 
aggregaten och går för full mutter 
för att förvissa oss om en lyckad 
morgon start, när den bilden togs 
så var det ca 25 grader ovarmt.
                                                                                                  
För övrigt så ligger stationen  
under ombyggnation detta pga. 
att den är för liten så folk har 
knappt någonstans att sitta när 
tre reguljära maskiner plus en 
charter är inne, i dagsläget har 
swedavia en önskan om att vi ska 
byta garage med dom, vilket jag 
är inte så förtjust i då jag tänker 
på att vi kommer in snart med 
nästa maskin typ och med dennas 
material och ev. kringutrustning 
och hur länge kommer vi att köra 
dubbelt, låt oss säga jag gillar inte 
köra fast i ett hörn, vi får se hur 
det går. Schemorna för jul och 
nyår är lagda och gissa vem som 

BT by winter

får jobba Julafton och juldagen HoHo-
Hoo, japp eder undertecknad, men det 
brukar va en ganska mysig tillställning 
även om folk är stressade, så härskar det 
ett lugn, trots att kunderna kommer 
släpande på halva huset som packning 
och på juldagen vänder strömmen, då 
ska alltihop tillbaks. 

Den här bilden tog jag en 
julmorgon för några år sedan, just 
när solen började komma upp över 
horisonten.
 
Det tar vi en pepparkaka och kaffe 
på, vi hörs.

EKA-Lineume



Flygteknikerns Värld nr 1 • 2013 11

SFFs lokalavdelningar informerar

Sonny Antonsson

Eller blivande Bratheens Regional 
som vi kommer att heta efter årskif-
tet. Vad detta kommer att innebära 
vet vi ännu inte så mycket om. Men 
det kommer vi tids nog att få reda på.

I verksamheten råder det iallafall 
ingen brist på sysselsättning.

I Trollhättan rullar den ena kärran 
ut efter den andra från Base och kom-
mande vår ser fullbokad ut.

I Halmstad har vi startat en station 
med 2 nyanställda tekniker som i 
nuläget sitter på kurs i Linköping på 
Saab 2000.

Mycket flygningar och även en bra 
realibility har vi haft under hösten.

Tänk om nu vädret skulle stabilisera 
sig så vi får lite ledigt med möjlighet 
till lite utomhusvistelse under Jul / 
nyårs helgerna, så hade 2012 slutat 
som ett bra år.

Sonny

En liten rapport från Golden air
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Vad ska rebusen i rubriken betyda? 
Inget mer avancerat än att det som först 
såg ut att bli den första ATR´n i vår 
flotta, istället ser ut att bli en 5:e ATP. 
Med vändningen R mot P, får det nog 
bli att man tror på det först när man ser 
det. En sak som dock är säker är att vi 
fyllt på med 2 stycken SAAB 340 sedan 
sist.

Om man nu tröttnat på att ”höra” 
siffror om flygplan, får jag inte fler plus-
poäng när jag drar några till om hur det 
ser ut på teknikerfronten. 

Sedan sist har två tekniker slutat. De 
såg nya möjligheter med aerodyner som 
har propellerdrivning på ovansidan av 
kabinen, istället för på var sida om den. 
Kan det vara något med egenskapen 
hovring som lockar? Vi önskar dem 
lycka till med sina nya utmaningar.
Två ut innebär ju nästan alltid två in, 

JOAKIM TÖRNQVIST
joakim.tornqvist@flygtekniker.se

1 ATR - ½ \ = 5 ATP
åtminstone om det är på frivillig basis 
som man lämnar. De två nya herrarna 
får hålla ställningarna på hemmaorten 
Visby. Vi önskar dem varmt välkomna 
ombord. 

Framtidstro inom företaget kan ska-
pas på olika sätt. Ett utav dem för mig är 
när man skickar tekniker på kurs och så 
har fallet varit nu. Fyra stycken har varit 
på typkurs. 

Två killar fick lära sig ett och annat om 
närproducerat flygplan i Linköping. 
De två andra fick ta del utav världens 
tunnaste bok, den brittiska kokboken, 
under 4 veckor en bit väster ut. Under 
den tiden fick de lära sig allt om brittisk 
ingenjörskonst och hur man tänkt kring 
saken att få elsystem att fungera i teorin 
och flera ton plåt att flyga.

I övrigt har vi utökat den flygande 

personalen en smula och hela den 
avdelningen har tillsammans med oss på 
tekniken mött och snart klarat av vin-
terns utmaningar. För det blev trots allt 
vinter, även om amerikanska meterolger 
i höstas spådde en dålig sådan på grund 
av en förmodad positiv NAO. Tji fick 
de. Är det möjligt att de varit inblan-
dade i batterier till en viss drömmaskin 
också? 

Till sist får det nämnas att Nextjet i mit-
ten på december förvärvades av Höga 
Kusten Flyg. Vi har fått reda på hur 
ledningen är strukturerad för stunden. 
Resten får utkristallisera sig under våren.

Foto: Colin Ashcroft
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Foto: Colin Ashcroft

Här på Saab AB rullar det på 
som vanligt med en hel del jobb 
för att hålla ingång  flygplan 
och helikoptar.  Man tittar 
över bemanningen på vissa 
helikopterstationer, kunden 
d.v.s Landstingen kräver teknisk 
bemanning dygnet runt. Sen 
finns det stationer som har ett 
stort övertidsuttag.

På helikopterbasen i Öster-
sund (F4) har det anställts både 
tekniker och mekaniker för att 
klara av tillsyn av helikoptar  
m.m. Det är verkligen positivt 
för det är väl inte många företag 
som anställer mekaniker.

Man funderar på teknikerut-
bildningen.  

Hur många tekniker går ut varje 
år från skolorna som finns?  
Hur många lyckas få en praktik-
plats och bli certifierad?  
Snittåldern på tekniker är hög. 
Där har företagen ett stort 
ansvar. Lite funderingar.

Nu har vi vintern framför oss 
med allt vad det innebär. När 
man har jobbat utomhus med 
både flygplan och helikopter i 
25 år, känns det skönt att jobba 
i hangar.

 
Kent Holma

Saab AB, Umeå

Hej, håller på med anställningar 
efter att skiftledarna blivit tillsatta 
och dessa blir förmodligen klara till 
årsskiftet.

6 tekniker har åkt till London i 
November/December för att gå 
B787 kurs mer om denna kan ni 
läsa på annan plats i tidningen. 
Under vintern kommer vi att utföra 
mindre winterchecks på helgerna.

Vi stängde också ner vårat Line 
kontor på Arlanda Terminal 2 i slu-
tet av November och har nu flyttat 
upp till Hangar 4 så nu hoppas vi 
att det skall fungera bra.

Per Tedeblad
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”SAS timmar från konkurs”, var ju inte 
kul att läsa på löpsedlarna. Dom skrev 
inte hur många timmar det rörde sig 
om…. Vi tror att de flesta av er som 
läser detta och även de flesta svenskar 
i övrigt skulle drabbas negativt om SAS 
försvann. Vad som händer med ägande i 
bolaget och framtiden är ju en sak, men 
konkurs? Nej, det hade varit katastrof!

Med 2012 i backspegeln
I januari i fjol inleddes möten och för-
handlingar om sparprogram och krav på 
lönefrysning. För oss blev resultatet en 
avsiktsförklaring som i sin tur slutade med 
schemaändringar som gjorde att fler fick 
börja arbeta ständig natt. På detta sätt kunde 
man använda personalen på ett effektivare 
sätt. 

Efter hårt arbete med schemafrågan från 
vår sida, så kunde förändringarna genom-
föras med så liten skada som möjligt. Det 
kunde till och med uppfattas som vissa 
förbättringar schemamässigt för ett antal. 
Däremot så har det blivit allt fler som arbe-
tar ständig natt. 

På Base fick man ordning på verksamheten 
och dessutom hade man arbetstider som de 
flesta var nöjda med. Flygmaskinerna ”skrevs 
ut” på tid och förbättringarna användes 
flitigt i den interna reklamen för Lean. 
  
Efter detta drogs arbetet igång med att 
utreda en ökad outsourcing och att besluta 
om centralisering av det kvarvarande Base 
maintenance. Lagom till sommaren tog 
ledningen beslutet som innebar outsourcing 
men att en Base ”light”-lina skulle vara kvar 
med placering i Stockholm. Trots att man 
valde Arlanda så medförde outsourcing av 
det tyngre underhållet en stor övertalig-
het bland mekanikerna. I skrivande stund 
har man återanställt ett antal mekaniker på 
visstid samt ”lånat” personal från Oslo! 

Under hösten fortsatte SAS-ledningen 
informera oss om problemen med bank-
krediterna och om de utökade kraven på 
besparingar som fanns. Allt detta utmynnade 
i en ”Next Generation” av den redan sjösatta 
4X-planen. 
Måndagen den 12 november offentliggjorde 
man planen och VD berättade även att detta 
var ”final call” för SAS! Förhandlingar med 
facken om nya kollektivavtal var en del av 
planen och allt skulle vara i hamn senast 
klockan 24:00 den 18 november! Repre-
sentanter för SAS ledning kunde sträcka sig 
till att kalla processen för oortodox. Från 
fackligt håll föredrog vi omdömen som hår-
resande och upprörande! 

Störst fokus var det på avtalen för den fly-
gande personalen med motivet att man skul-
le marknadsanpassa lönekostnaderna. För 
oss kunde man inte använda det argumentet 
utan det var mer en fråga om att alla skulle 
bidra. Det fanns faktiskt några medlemmar 
med sinne för ironisk humor som såg fram 
emot en marknadsanpassning eftersom det 
skulle medföra en lönehöjning…   
  I stället blev det ett antal försämringar 
i arbetstidsregleringarna som i skrivande 
stund ska realiseras om ledningen får som 
dom vill. Välviljan till detta har väl inte 
direkt ökat bland medlemmarna efter den 
senaste tidens avslöjanden om bonuslöner 
till chefer i bolaget.

Numera är det nästan bara Norwegian 
som nämns i fråga om konkurrens och SAS 
kostnadsjakt har tilltagit år från år. Vissa 
grundläggande problem med, bland annat, 
administration i tre länder har tidigare 
varit svårt att komma åt, men nu har man 
beslutat om en drastisk centralisering till 
Stockholm. Nu får vi hoppas att ägarna 
(nya?) vill driva flygverksamhet i framtiden. 
Uppenbarligen så är det tjugosju miljoner 
resenärer som vill flyga med SAS så en mark-
nad finns det ju! 

Vi får passa på att tacka de kollegor som 
inte får vara kvar i SAS för gott samarbete 
genom åren! Lycka till!

Vid tangentbordet:
Tomas Sarin  och  

Ola Blomqvist, för styrelsen   

Mannen på bilden har inget med artikeln ovan att göra. Året är 2000 och bilden är tagen ur vårat arkiv och visar en Saab 
340 hos Cosmic air i Nepal. Apan var en ”gäst” som dök upp i princip dagligen för att få lite mat.
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Airline Support
Ställbyte i Armenien.

På självaste julafton ringde telefonen och 
vi blev tillfrågade att åka till Armenien för att 
byta ett huvudställ på en CRJ 200. Det var 
bråttom att åka eftersom Armavia, flygbolaget 
som äger kärran ville ha den klar till nyår. 
Tydligen så är nyårsfirandet viktigare än julen i 
Armenien och därmed fler som vill resa då.

Armavia opererar lite olika kärror bl.a. nya 
Sukoi Superjet. Dom har reguljära flygningar 
till orter i både Europa och Asien.

Anledningen till bytet var en dubbel 
däckexplosion på vänster ställ vid take off från 
Beirut, vilket skepparn inte märkte förän efter 
landningen i Armeniens huvudstad Yerevan. 
Att döma från bilden så var det en duktig pilot 
bakom spakarna :-)

Jobbet tog cirka fyra dagar sammanlagt efter-
som vi var tvungna att swoppa med ett ställ 
från en kärra de hade parkerad vid flygplat-
sen. Jobbet gick bra med tanke på att vi var 
utomhus och kylan var uthärdlig trots att det 
var vinter. Deras personal var väldigt tillmötes-
gående och trevliga som resten av befolkningen 
i Yerevan.

Det som var lite omständligt var att åka från 
en varm hangar där alla verktyg finns till ditt 
förfogande till att jobba utomhus och byta ställ 
under skenet av en pannlampa. Armavia hade 
lite verktyg och vi hade med oss lite grejer. 
Men inga jävla trasor och de flesta vet hur ro-
ligt det är att försöka hålla allt rent utan trasor 
på ett ställ, utomhus...

Men vi försökte ta lärdom av första resan och 
tog med rejält med trasor andra gången vi åkte  
en månad senare. Den gången för att packa 
om ett läckande nosställ, men det är en annan 
historia.

Fakta om Armenien: 
Armenien är ett bergsland i södra Kaukasus 
med en urgammal kristen kultur. Landet ligger 
inklämt mellan de muslimska grannarna Turki-
et och Azerbajdzjan och har mycket ansträngda 
relationer till båda dessa länder. Under histori-
ens gång har Armenien lytt under en rad olika 
imperier. Fram till självständigheten 1991 var 
området en delrepublik i Sovjetunionen.

Roliga fakta om Armenien: 
 1 Väldigt rökigt land, alla röker  
 överallt, inte konstigt när ett paket  
 cigg kostar 5kr. 
  
 2. Engelska kunnigheten är rätt låg,  
 men man gör sig förstådd. 
  
 3. De flesta män klär sig likadant,  
 skinnjacka, svart skjorta och svarta  
 fin byxor är ett måste i varje arme 
 nisk mans garderob, nästan som en  
 uniform. 
 
 4 Maten är fantastisk och billig. 
 
 5 Tjejerna är snygga och klär sig  
 snyggt också.

Ararat är berget som det sägs att Noas ark 
hamnat på efter översvämningen,det finns även 
en god brandy uppkallad efter berget. Det är 
även med i Armavias logga. Berget alltså.

Christian Castro och Sharmake Said
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Det är historia
”Samhällen, liksom människor, har perioder av god hälsa och tider av sjukdom – 
även ungdom och ålderdom, hopp och förtvivlan” skriver John Steinbeck i sin, trots 
namnet och citatet, lättsamma bok ”Missnöjets vinter”*. Om man byter ut ”samhäl-
len” mot ”företag” sammanfattar citatet väl vad jag känner när jag tänker på Skyways 
och mina 17 år där. 

Jag tar Steinbeck till hjälp när jag skriver den här sista artikeln om Skyways, för vi måste hjälpas åt med material till tidningen om vi vill ha den 
kvar i nuvarande form. Och att idag skriva om Skyways är inte lätt eftersom både Skyways och CityAirline är historia. Detsamma gäller SFF 
avdelning Skyways som löstes upp vid ett medlemsmöte i höstas. Tråkigt nog innebär det även att avtalet lokalavdelningen hade med Skyways är 
historia. Mina tankar går till dem som genom åren lade ner mycket tid och energi på att förhandla igenom och i omgångar förbättra avtalet. Men 
som sagt, det är historia. 

Något som däremot inte är historia är Skyways konkurs. Den tycks vara vid gott liv och ska man tro konkursförvaltarna kommer nog en del 
prioriterade lönefordringar som missades i samband med konkursen ge utdelning från konkursboet. Jordnötter, men ändå någonting för dem som 
hann gå i taket i lönegarantin innan felaktigheterna uppdagades … 

Jag gissar att flertalet av oss som blev arbetslösa i samband med konkursen har fått nya arbetsgivare eller hittat andra utkomster vid det här laget. 
För att hjälpa kansliet att hålla ordning i medlemsregistret är det bra om alla uppdaterar sina uppgifter på www.srat.se. Annars går det även att 
skicka ett mejl till kansli@srat.se. 

Avslutningsvis blir det mer historia genom ytterligare ett citat. Vid ett informationsmöte den 5 maj 2012, alltså en vecka före konkursen, sa Sky-
ways VD Mikael Wångdahl: ”Problemet i branschen är att det finns för många aktörer, och någon eller några måste bort. Problemet är att det är vi 
som står högst upp på den listan.” Jag håller med honom i den analysen och anser därför att konkursen var bra. Jag menar att vi på Skyways i och 
med den tog vårt ansvar för branschens fortlevnad. Nu hoppas jag att kvarvarande aktörer lyckas förvalta de förbättrade förutsättningarna, vilket i 
så fall förhoppningsvis leder till att vi som förlorade jobbet får komma tillbaka och göra det vi är bäst på – ”keep them flying”.

//Mats Gomér

* Amerikanska originalets titel: ”The Winter of Our Discontent” från 1961, men ska jag rekommendera en bok av John Steinbeck blir det istället 
”Sweet Thursday” eller som den heter i den svenska översättningen ”En underbar torsdag”. Det kan vara världens bästa bok.
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Världens verkstäder och flygbolag står inför stora utmaningar i och 
med att en ny generation flygplan, såsom Airbus A350 och Boeing 
B787, introduceras. Varför stora utmaningar? Framför allt p.g.a. den 
utbredda användningen av kompositmaterial men också för att flyg-
planen, som mycket annat, blir alltmer digitaliserade. 

Komposit tar över som konstruktionsmaterial 
Kompositmaterial såsom glas- eller kolfiber har använts länge inom 
flygindustrin, men dess användning har ofta varit begränsad till paneler, 
dörrar, golv och dylikt. Flygplanstillverkare, framför allt på den civila 
sidan, har varit ganska konservativa i sina materialval för tillverkning av 
skrovet och dess struktur. Självklara val har ofta varit aluminium tack 
vare den relativt låga vikten och att aluminium är enkelt att reparera i 
jämförelse med komposit. Men nu kommer både Airbus och Boeing med 
flygplan, A350 och B787, som består av mer än 50 procent komposit 
och, framför allt, de använder komposit även för den primära strukturen 
av skrovet

Komposit har många fördelar, t.ex. väger den mindre än aluminium, 
den har större utmattningshållfasthet, och angrips inte av korrosion, men 
den har också några nackdelar:

1. Skadorna är svåra att upptäcka med blotta ögat.

2. Färdiga kompositblandningar kan bara användas på en begränsad 
yta. Komposit är känslig mot fukt och ska bearbetas i kontrollerad miljö 
beträffande temperatur, tryck och fuktighet.

3. Skadorna är komplicerade att reparera. 

Skador är särskilt förekommande vid kollision med markutrustning 
och andra fordon, 90 procent av alla skador uppstår när flygplanen 
befinner sig på marken. Av dessa rapporteras enbart omkring 70 procent 
direkt och ca 30 procent upptäcks i efterhand. Skador kan även, i mindre 
omfattning, uppstå vid t.ex. kontakt med vätskor, hagel, blixtnedslag, 
fågelkollisioner eller ”skräp” på landningsbanan. En skada på komposit-
material kan se mycket annorlunda ut än en skada på t.ex. aluminium, 
den kan till och med vara osynlig se bilderna nedan. Detta beror på att 
komposit består av flera lager av fiber inbäddad i en matris. Vid skadan 
kan fiber gå sönder, även om matrisen ser hel ut. Dessutom blir skadan 
allt mer omfattande längre bort från den punkt där skadan inträffade, 
ungefär som när man skjuter en kula genom en träbit där kulan kan 
ge ett litet ingångshål men ett många gånger större hål vid utgången. 

Bilderna visar hur undersidan av en horisontell stabilisator kan se ut efter 
en markskada. I detta fall reparerades skadan på utsidan utan att intern 
inspektion genomfördes (bild 1). Denna gjordes vid ett senare tillfälle 
och då kunde man konstatera svåra interna skador, osynliga från utsidan 
(bild 2).

Reparation av kompositskador är inte heller lika rutinartad som t.ex. 
reparation av aluminium. Färdiga reparationer i form av ”patch” som kan 
limmas på det skadade partiet finns i mindre utsträckning, men kräver 
noggrant förarbete och kontrollerade temperaturer samt fuktighet. Dessa 
reparationer är dessutom begränsade till mindre ytor eller antal lager på 
komposit. Nya flygplan har kompositelement som idag består av över 
200 lager... och för dessa finns det än så länge inga standardreparationer 
godkända. Det kan tilläggas att reparationskvaliteten är helt beroende av 
själva utförandeprocessen. Reparationer är ett tidskrävande hantverk där 
kvalitetskontroller är svåra att utföra och risken för kontaminering (fukt) 
av ytan vid reparation är påtaglig. 

Ny utrustning, ny kompetens och nya rutiner krävs.
Flygbolag som kommer att använda sig av dessa flygplan måste skaffa 
kompetens och verktyg för hantering av komposit. Men det är många 
fler som rör sig omkring ett flygplan och det är därför av stor vikt att alla 
företag på en flygplats och all personal som kan komma att köra fordon 
på flygplatsen har förståelse för hur kompositmaterial beter sig och är 
medvetna om den rapporteringsprocedur som finns att använda. Det är 
viktigt att rapportera samtliga händelser till berörd teknisk avdelning för 
vidare utvärdering, och alla företag som är verksamma på en flygplats bör 
ge rapporteringen hög prioritet.

En ny generations flygplan

Bild 1 & 2. Källa: Simon Waite, FAA Damage Tolerance and Mainte-
nance Workshop, 
Chicago, July 19-21, 2006

Artikeln fortsätter på nästa sida
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Säkerhetskulturen med dess grundvärderingar spelar här en avgöran-
de roll; Rättvis, Rapporterande, Lärande, Flexibel och Informerad. Det är 
alltför ofta som medarbetare inte vet hur man ska rapportera en incident 
eller tycker att det är komplicerat att rapportera. Det är meningen att 
det ska vara enkelt, och rapportörer förtjänar rättvisa och återkoppling. 
Rättvisa för att det är en förutsättning för en bra rapporteringskultur 
och återkoppling för att det ökar engagemanget hos alla. Norden har en 
kultur som främjar rättvisa, hur är det i ditt företag? Och hur är det i 
andra delar av Europa eller världen? Det är viktigt att rapportören inte 
råkar ut för repressalier, för det skulle kunna försämra rapporteringsviljan 
och viktig information riskerar då att gå förlorad. 

Allt mer datoriserade system
Luftfarten följer samma utveckling som resten av samhället som blir 
allt mer datoriserat. Som exempel kan nämnas att antalet programvaror 
eller ”Field-loadable software” har trefaldigats mellan t.ex. modellerna 
Boeing 777 och Boeing 787. Flygplan kan uppdateras och uppgraderas. 
Det finns möjlighet att lägga till applikationer genom nya programva-
ror på ungefär samma sätt som med en dator, utan att nödvändigtvis 
byta hårdvaran eller datorboxen som teknikerna är vana vid. Det är en 
utmaning för teknikerna att ha koll på kompatibilitet mellan olika pro-
gramvaror, men även på uppföljning av samtliga olika programvaruver-

En ny generations flygplan
Fortsättning från föregående sida

sioner när man tar hand om olika maskiner med olika konfigurationer. 
Programvarutestning kommer att ta allt mer tid. Det blir allt vanligare att 
felsökning sker genom att ”koppla upp sig” med en laptop till huvud-
datorer och avläsa felmeddelanden, och även detta är utmanande för en 
flygtekniker; kommer framtidens tekniker att vara IT-tekniker med visst 
intresse för flyg eller kommer dagens flygtekniker att utvecklas för att 
passa morgondagens behov? (se artikeln av Jukka Salo om teknikern i 
tiden som publicerades i ett tidigare nummer). Det är också vanligt att 
ett flygbolag opererar med ett antal olika versioner av samma flygplans-
modell, och man strävar ofta efter att standardisera samtliga system för 
att underlätta arbetet för besättningar och tekniker.

Infrastrukturen kommer också att sättas på prov då dessa flygplan 
behöver allt mer IT-resurser på marken för att sköta driften och hantera 
mängden av information som genereras. Ett konstant flöde av data är det 
som väntar, tusentals mätningar i sekunden som behöver levereras på ett 
säkert sätt från hela världen för att slutligen analyseras. Nya arbetsuppgif-
ter träder fram, där IT blir en större del av flygplanstekniken.

Rémi Vesvre, Transportstyrelsen
Artikeln är tagen ur magasinet ”FLYGTENDENSER 02/2011” som ges ut 
av Transportstyrelsen.

TypkursrapportRena Drömmen!

Det har länge pratats om Norwegians Long 
Haul projekt och de 787 Dreamliners som 
ska operera i den verksamheten. Det finns till 
och med ett par tekniker som faktiskt påstår 
sig ha sett en 787a på Arlanda, men ska man 
verkligen tro på vad andra säger?

Nåväl nu blev det tillslut (om än väldigt plöts-
ligt) beslutat att 6 tekniker från ARN skulle 
skickas på kurs på drömkärran, en kurs som 
kom att förläggas till Boeings training center 
belägen i ett industriområde strax utanför byn 
Crawley, utanför London Gatwick. 

Kursen bestod av 16 deltagare totalt och 
bestod av Svenskar, Holländare, Amerikaner, 
Polacker, Engelsmän, Irländare, Spanjorer 
och Italienare.

En brokig blandning av nationaliteter och 
åldrar som bidrog till att stämningen i klassen 
var mycket god. Förutom vi från Norwegian 
fanns det ett antal tekniker från vår Gold 
Care leverantör Nayak plus Boeings egen 
Gold Care representant ansvarig för Norwe-
gians 787 projekt.
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Upplägget på kursen var i linje med de senaste årens trend med blandad CBT, lärarledda 
föreläsningar plus en nymodighet som kallas DTS (Desktop Training Systems)* samt givetvis 
självstudier på hotellet…..
Det blev en hel del att läsa då den här maskinen innehåller enormt mycket ny teknik och 
nytänkande såsom elektriska bromsar och starters mm.

Att försöka hitta likheter med andra maskiner var svårt och som vanligt var det massor med 
förkortningar att lära sig (man fick försöka glömma några som man redan kan också då 
dessa hade annan betydelse på den här maskinen).

Dream Team at the front row!

Kursen är genomförd men flera av oss tror fort-
farande att B787 är ett hoax** eller möjligen ett 
PC-spel :0)

*DTS= Maintenance simulator som ger dig möj-
lighet till att använda alla flygplanets funktioner 
och system i en 3D miljö, för felsökning, kompo-
nent byten och tester för träning.

**Hoax= Ref: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hoax

Avslutningsvis ett klassfoto

Julstämmning på The Swan i Crawley.



Flygteknikerns Värld nr 1 • 201320

FAQ

Styrelsen hade på senaste styrelsemö-
tet en längre diskussion om hur svårt det 
är att få in material till tidningen och 
göra den riktigt läsvärd för er. 

En hel del lokala förmågor gör sitt yt-
tersta för att iallafall åstadkomma något 
att läsa i tidningen. Dock kan vi inte 
begära att dessa få ska fylla en tidning 
själva utan det är NI medlemmar som 
sitter i verkligheten som vet vad som 
händer. Är det inte så att just DU kan-
ske har varit med om något intressant 
under den senaste tiden eller kanske har 
tagit nån trevlig bild som du vill dela 
med dig av till dina kollegor.

Vad känner du som läser är framtiden 
för tidningen. Ska tidningen leva kvar?

I vilken form då? 

Ska den finnas som idag en papperstid-
ning med 4 nummer per år eller ska den 
kanske övergå till att bli ett månadsblad 
med kanske totalt 4 sidor, eller ska den 

Skämslistanleva på internet som en webbtidning.

Är det vi skriver om intressant eller är 
det bara dasslektyr.

Vad kan vi skriva om för att göra er 
läsupplevelse bättre.

Vi kommer att skicka ut en enkät till 
samtliga medlemmar så ta dig tid att 
svara på den. Det är tidningens framtid 
som ligger i ERA händer nu.
Ta er tid att fylla i den när den kommer, 
det kommer att bli under mars månad.

Vi kommer att samla in era synpunkter 
och ta de beslut som känns som det rätta 
med tanke på arbetsinsatsen som faktiskt 
krävs att göra tidningen. För er som 
kanske tror det så är inte ekonomin en 
orsak till att vi väljer denna väg utan det 
handlar helt om att vissa av era kollegor 
gör mycket och andra inte gör något.

Stort tack på förhand 

SFF Styrelse gm Henrik Zaar 

I detta nummer bör nog följande företag 
känna sig lite utpekade som att inte ha 
bidragit till tidningen.

* Priority Aero Maintenance
* EMS
* Patria Helicopters 
* Westair
* TUI fly Nordic
* Bromma Air Maintenance

samt en hel del andra mindre företag.
Känner ni att ni har lite att bidra med får 
man gärna skicka en kort text och en bild  
till tidningen på mailen  
henrik.zaar@flygtekniker.se

Flygteknikerns Världs framtid.

Lag och Avtal 

Här kommer information och klargö-
randen om hur vi ser på olika delar av 
våra kollektivavtal. Även lokala avtal och 
lagstiftning på området kan behandlas om 
det är behövligt.
Varför inte börja från början:

Ett kollektivavtal är ett avtal gällande 
anställningsvillkor mellan en arbetsgivare, 
eller en arbetsgivarorganisation, och en 
facklig organisation. SFF har kollektivavtalet 
”Flygtekniker med typcertifikat” (Flygtek-
nikeravtalet) med Svenska Flygbranschen 
vilket är ett förbund inom Transportgruppen 
i Svenskt Näringsliv. Likvärdig part är också 
Svenska Transportarbetareförbundet.

SFF har också kollektivavtal med företag 
som inte är medlemmar i någon arbetsgi-
varorganisation. En variant på det är s.k 
hängavtal där företaget ändå förbinder sig 
att följa avtalet ”Flygtekniker med typcertifi-
kat”. En annan variant är att teckna ett helt 
eget kollektivavtal med företaget i fråga. 
  
Även lokala avtal är oftast att betrakta som 
kollektivavtal.

Medlemmar med statlig anställning går på 
Saco-S kollektivavtal. 

Många tror nog att det finns lagstift-
ning gällande saker som tjänstepension, 
arbetstidsregleringar för skiftarbetande, 
övertidsersättning mm. Sanningen är att 

det krävs kollektivavtal för att reglera 
det mesta av detta. Ytterst lite är lagstad-
gat på dessa områden.     För att det ska 
kunna tecknas kollektivavtal krävs starka 
fackföreningar och där kommer vi som 
medlemmar in i bilden.   

Vilka omfattas?
Tittar man på Flygteknikeravtalet så inleds 
det så här:

Kollektivavtal 
mellan å ena sidan Svenska FlygBranschen och 
å andra sidan Svenska Transportarbetareför-
bundet och Svensk Flygteknikerförening (SFF) 
avseende flygtekniker på civilflygområdet, vilka 
är anställda hos företag som återfinns i Bilaga 
H. 

Kollektivavtalets tillämpningsområde, 
grundförutsättningar 

§ 1 Avtalets omfattning 
Avtalet omfattar de till Svenska FlygBranschen 
anslutna företagen inom civilflygområdet och 
reglerar lön och allmänna anställningsvillkor 
för vid dessa företag anställda flygtekniker. 

Med	flygtekniker	avses	personal	som	innehar	
ett giltigt certifikat i enlighet med EASA del 66 
(AML)	med	minst	en	av	kategorierna	A,	B1	
eller B2 för i bolaget i drift varande luftfar-
tyg eller som betjänas av företaget och som 
tjänstgör i befattning för vilken bolaget fordrar 
dylikt certifikat. 

Därutöver är parterna överens om att för 
kategori	A	krävs	en	av	företaget	utfärdad	CRS-
behörighet. 
Kategori	A	med	CRS-behörighet	avlönas	efter	
överenskommelse mellan de lokala parterna. 
Anmärkning 

1.	Parterna	är	överens	om	att	den	tidpunkt	
från vilket avtalet ska omfatta anställd, som 
dittills haft annan anställning i företaget än 
flygtekniker, är från och med den månad 
företaget	har	utfärdat	behörighet.	Med	behörig-
het	menas	att	certifiera	underhåll	(CRS)	eller	
att signera som B1 och/eller B2 stödpersonal i 
basunderhåll. Arbetsgivaren utfärdar ett nytt 
anställningsavtal för befattningen Flygtekniker. 
 

Det betyder att alla certifierade som an-
vänder sitt certifikat i sin befattning ska gå 
på Flygteknikeravtalet. Om personer med 
endast certifikat enligt kategori A ska använ-
das krävs att man överenskommer lokalt om 
lönesättning av dessa.

Ola Blomqvist
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Länktips

Fackligt
•	 SFF  
www.flygtekniker.se
•	 SRAT  
www.srat.se
•	 AEA (a-kassan)  
www.aea.se
•	 AEI (teknikerorg)  
www.airengineers.org
•	 NFO   
www.nfo.no

Jobb
•	 Arbetsförmedlingen  
www.arbetsformedlingen.se
•	 AJS 
www.aviationjobsearch.com 
•	 Flight    
www.flightinternational.com
•	 Totalljobs   
www.totaljobs.com
•	 Monster   
www.monster.se

Viktigt att du uppdaterar dina 
medlemsuppgifter
Det är oerhört angeläget – för den fortsatta kommu-
nikationen med dig – att vi nu har korrekta uppgifter 
i vårt medlemsregister. Vi kommer att kommunicera i 
första hand via e-post och eventuellt även via sms.  
 
• din aktuella arbetsplats 
• e-post och mobilnummer – både arbete och hem 
 
Gör så är: 
1) Kontrollera de uppgfter vi har och ändra uppgifterna 
själv genom att gå till MIN SIDA på SRATs webbplats. 
Fliken dyker upp när du loggar in. Är det första gången 
gäller följande.  
Användarnamn: xxxxx (ditt medlemsnummer) 
Lösenord: De fyra sista siffrorna i ditt personnummer 
 
2) Funkar inte detta: skicka e-post till kansli@srat.se 
med aktuella uppgifter!

Svensk Flygtekniker förening  finns på Facebook och på Twitter leta efter Flygteknikerna.

Viktigt vid arbetslöshet
Man har reducerad medlemsavgift 
till SFF vid arbetslöshet. När ni 
anmäler er till AEA i samband med 
att ni inte längre är avlönade så kan 
ni maila till kansli@srat.se för att få 
den lägre avgiften på 140 kr/mån. 
Glöm inte att anmäla när ni får 
arbete och vilken arbetsgivare det är.

För info om a-kassa, inkomstförsäk-
ring mm se:
http://aea.se/arbetslos
http://www.inkomstforsakring.
com/srat/hur_fungerar.aspx

Bli medlem i flygteknikernas förening du också!
Är du intresserad av att bli medlem i SFF? Ta då kontakt med närmaste lokalavdelning, någon i styrelsen eller fyll i  
talongen och skicka till SFF.  Eller fyll i din medlemsansökan direkt på www.srat.se/bli_medlem

Jag vill bli medlem i SFF. Vad vänlig skicka ansökningshandlingar

Namn:

Adress:

Postnr:    Ort:

Tfn bostad:   Tfn arbete:

Anställd vid:

Skicka talongen till:
SFF, c/o SRAT, Box 1419, 111 84 Stockholm

Flyg
•	 Transportstyrelsen 
www.transportstyrelsen.se 
•	 Flygtorget  
www.flygtorget.se
•	 Svenska Flygbolag  
www.svenskaflygbolag.com
•	 Flygvapnet  
www.mil.se/flyg/
•	 EASA  
www.easa.eu
•	 Flight  
www.flightinternational.com
•	 Airliners(bilder)  
www.airliners.net 
•	 Flygskvaller  
www.pprune.com

Nostalgi 
•	 Linjeflyg  
www.linjeflyg.com 
•	 Transair  
 www.transairsweden.com 
•	 Scanair   
www.flygscanair.com 
•	 Swedair  
www.swedair.nu

Skämslistan
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Svensk flygteknikerförening, SFF, 
är en politiskt obunden medlems-
förening i Saco-förbundet SRAT. 
För att få bli medlem krävs att 
man har ett giltigt certifikat för 
luftfartygsunderhåll. Med certi-
fikat menas EASA del 66 Aircraft 
Maintenance License (AML) eller 
motsvarande.

SFF har ungefär åttahundra med-
lemmar.

Organisationen
SFF är organiserat med lokalav-
delningar och kontaktmän. I SFFs 
centralstyrelse finns representan-
ter från lokalavdelningarna och 
övriga företag. SFF har en ledamot 
i SRAT:s styrelse. 

Förhandling och arbetsrättslig 
hjälp
SFF är en av parterna i kollek-
tivavtalet för flygtekniker med 
Flygarbetsgivarna inom svenskt 
Näringsliv. 
 SFF har även ett antal lokala kol-
lektivavtal med enskilda arbetsgi-
vare. 
   Vi företräder dig även i olika 
situationer som kan uppstå med 
din arbetsgivare, exempelvis vid 
rättstvister eller om du blir varslad 
om uppsägning.

Fackliga kurser
Kurser som behandlar lagar och 
avtal på arbetsmarknaden hålls 
regelbundet. Kurserna medverkar 
också till att skapa sammanhåll-
ning i flygteknikerkåren. 

Medlemskap i Svensk 
Flygteknikerförening, SFF

Yrkesfrågor
Yrkets utbildning och status är 
mycket viktiga frågor för Flygtek-
niker och därmed för SFF. Vi är en 
av parterna i Aircraft Engineers 
International (AEI). AEI bevakar 
och påverkar utvecklingen i flygsä-
kerhetsfrågor och regelverk bland 
annat inom European Aviation 
Safety Agency, EASA. 

Flygteknikerns Värld och www.
flygtekniker.se
Svensk Flygteknikerförenings 
medlemstidning Flygteknikerns 
Värld har givits ut sedan 1976 och 
utkommer med fyra nummer per 
år. På hemsidan hittar du den mest 
nödvändiga informationen som 
exempelvis kontaktuppgifter. På 
facebook och Twitter hittar du oss 
som ”flygteknikerna”.

Detta ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem 
Avgift SFF 2013: 350 kr/mån för fullbetalande.
Avgift första 12 månaderna efter utfärdande av certifikat: 135kr/mån.  
A-kassa tillkommer med 90 kr/mån. 

Förutom förhandlingar och arbetsrättslig hjälp och de mycket viktiga yrkesfrågorna ingår även nedanstående förmåner i medlems-
avgiften. Dessutom finns ett antal frivilliga medlemsförmåner som gruppförsäkringar, medlemslån med mera.  
Se www.srat.se/formaner:
(SFF reserverar sig för eventuella förändringar av villkor och avgifter)

SRAT Inkomstförsäkring
Utgör ett komplement till 
den ersättning som betalas 
ut från a-kassan.  A-kassan 
ger som mest ca 15000 kr/
mån. 
  SRAT Inkomstförsäkring 
betalas ut i maximalt 120 
dagar (ca 6 månader) och 
täcker 80 procent av inkom-
sten upp till 80 000 kr/må-
nad. Tilläggsförsäkring kan 
tecknas för ytterligare skydd 
i 180 dagar.

SRAT Hälsoskydd
Försäkringen består av 
hälsoombud samt sjukin-
komstersättning upp till 90 
procent av inkomsten i upp 
till nio månader. Karensti-
den varierar beroende på 
vilket kollektivavtal och 
övriga försäkringar du 
omfattas av. Om du blir sjuk 
måste du efter 14 dagars 
sjukskrivning och senast 
inom 30 dagar anmäla dig 
till hälsoombudet på telefon 
0200-87 50 70.

Loss of License
Utbetalning ur SFF L.o.L-
fond kan göras till medlem 
som av hälsoskäl mister sin 
behörighet till yrket.  
Upp till 5 prisbasbelopp 
(2013: 222.500 kr) utbetalas 
som ett engångsbelopp 
beroende på bland annat 
ålder.

A-kassan
Genom medlemskap i SFF/
SRAT kan du ansöka om 
medlemskap i Akademiker-
nas Erkända Arbetslöshets-
kassa, AEA. För närvarande 
är avgiften till AEA 
90 kronor per månad.
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ÖVRIGA
Ola Blomqvist
Telefon 070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

Webbansvarig
Styrelsen: ola.blomqvist@flygtekniker.se
Webmaster: marie.norell@srat.se

SRATs kansli
OMBUDSMÄN
Ola Blomqvist
Telefon  070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

Sophie Silverryd
Telefon 08-4424474
sophie.silverryd@srat.se

www.srat.se

POSTADRESS
SRAT
Box 1419
111 84 Stockholm

BESÖKSADRESS
Malmskillnadsgatan 48, 5 tr,  
Stockholm city

ÖPPETTIDER
mån-fre 08:00–16:30
08:00-15:45 (maj-aug)
Lunchstängt 11.:30–12:30

  Postadress 
  Box 3536
 103 69 Stockholm
  Telefon
  08-412 33 00
  tfn tid: mån-tor
  9 – 11, 13 – 15
  fre 9-11
  Fax: 08-24 78 79
  E-post: medlem@aea.se
  Hemsida: www.aea.se

Styrelse
ORDFÖRANDE
Ola Blomqvist 
Telefon 070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

VICE ORDFÖRANDE
Jan Ivarsson  
Telefon 070-7606492 
jan.ivarsson@flygtekniker.se 

KASSÖR
Niclas Roos 
Kullbergsgatan 9
641 34 Katrineholm
Telefon/fax 0150-51955
niclas.roos@flygtekniker.se

2:e KASSÖR
Lennart Brunström 
Telefon 073-1801760
lennart.brunstrom@flygtekniker.se

SEKRETERARE
Joakim Törnqvist
joakim.tornqvist@flygtekniker.se
 
REDAKTÖR FTV
Henrik Zaar
Telefon 070-6822141
henrik.zaar@flygtekniker.se

LEDAMÖTER
Mats Hansson 
Telefon 070-7252237
mats.hansson@flygtekniker.se 

Mats Åberg  
Telefon 070-5558570
mats.aaberg@flygtekniker.se

Cristofer Höggren 
Telefon 073-5309615
cristofer.hoggren@flygtekniker.se

Mats Gomer (Adjungerad)
mats.gomer@bredband.net

SUPPLEANTER
Mathias Ågren
Mathias.agren@flygtekniker.se

Tomas Vlasak
vlasak_jtv@hotmail.com

Martin Eén
martin.een@braathens.com

Lokala kontakter

SAS
Ola Blomqvist
Telefon 070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

KONTAKT
Svensk Flygteknikerförening

SMA HELICOPTER RESCUE
Roger Skalman
roger.skalman@sjofartsverket.se
Niklas Kristensson
niklas.kristensson@sjofartsverket.se

SAAB AB (Ambulansflyget)
Kent Holma
Telefon 073-4460016
Kent.holma@saabgroup.com
Peter Sundfors
peter.sundfors@saabgroup.com

BRAATHENS TECHNICAL
Henrik Zaar
Telefon 070-6822141
henrik.zaar@flygtekniker.se 

BRAATHENS REGIONAL
Cristian Arcos
cristian83_arcos@hotmail.com

PRIORITY
Nils Semberg
nils.semberg@priority.se

PATRIA
Marcus Junewall
marcus.junewall@gmail.com
Johan Andersson
johan_christian81@hotmail.com

NORWEGIAN
Jimmy Nyberg
nybergjimmy@hotmail.com
Per Tedeblad
per.tedeblad@norwegian.no

EMS
Fredrik Martinsson
fredrik.martinsson@emsmaintenance.se

TUIfly Nordic
Johan Johansson
johansson_johan@minmail.net
Henrik Lindfeldt
henrik.lindfelt@mac.com

BROMMA AIR MAINTENANCE
Honer Rashid
honer.rashid@bam.aero

AIRLINE SUPPORT
Mathias Ågren
Mathias.agren@flygtekniker.se

WESTAIR
Anders Davidsson
anders.davidsson@westair.se
Christoffer Svensson
christoffer.svensson@westair.se

    Svensk Flygteknikerförening
Bankgiro

489 - 3152
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Flygtekniker
DIN SÄKERHET

www.flygtekniker.se
Svensk flygteknikerförening på internet

Avsändare:
Flygteknikerns Värld
c/o Henrik Zaar
Hjularöd Holstermöllan
241 65 Harlösa

POSTTIDNING B
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Bilden visar det första provflygplanet av Bombardier CS100 även kallat FTV-1. Man planerar att detta flygplan ska flyga första gången innan juni månads utgång. Just 
nu pågår slutmontering i Montreal av de 3 första flygplanen samt att man kör alla simuleringsriggar för högtryck. Vi kommer att försöka följa denna flygplanstyp fram 
till den levereras till Malmö Aviation och tas i trafik i Sverige.

Foto: Bombardier.


