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OJOJOJ nu går tiden fort igen.
Senast jag skrev här var det höst och vi 
tog ett krafttag med tidningen och artik-
lar till den. Vi sa till oss själva att nu ska via 
vara duktiga och peppa så vi får in gott om 
material till nästa nummer som var planerat 
till månadsskiftet mars/april. När jag satt med 
det som kommit in till detta nummer less-
nade jag totalt, jag hade en enda artikel, iock-
försig en bra och matig sådan men en enda 
artikel är svårt för att inte säga omöjligt att 
göra tidning av. Pressläggning blåstes av och vi 
fick tänka om. Mitt i denna röra blev jag även 
tvungen att operera min vänsterhand  och att 
försöka sätta ihop en tidning på datorn med 
en hand är inte speciellt lätt. 

Nu sitter jag i slutet på Augusti med 2 fung-
erande händer igen och sätter ihop de saker 
jag har, det är inte så mycket men jag hoppas 
iallafall att det blir lite att läsa iallafal.

Under våren och sommaren har jag iallafall 
hunnit med att vara på lite bilträffar, man får 
mycket tid till att socialicera med andra än 
sina jobbarkompisar när man är sjukskriven. 
Det har varit en intressant vår som avsluta-
des med en 3dagars bilträff i Trollhättan. Man 
märker att flygvärlden är liten när man även 
där springer på gamla arbetskamrater.  
 
Många ute i stugorna tror nog att Saab 
som bilmärke är på väg att försvinna men 
jag är inte så säker på det efter att ha hört 
Nevs VD (Nevs är tillverkaren som har 
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gamla Saabfabriken i Trollhättan) hålla ett 
föredrag, Det kommer nog att bli andra 
bilar än vad man är van vid men det är en 
intressant framtid man målar upp allt från 
egna elbilar till bilar tillverkade i Sverige 
åt andra bilmärken.
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OLA BLOMQVIST
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Ordförande har ordet

Det blir värre och värre – men det går åt rätt håll! 
En motsägelsefull ingress men så är också varda-
gen i det långsiktiga arbetet för flygteknikerna. 

Outsourcing och upphandling med prislappen 
som ledstjärna skapar mycket problem för våra 
medlemmar. Otrygga anställningar, press på anställ-
ningsvillkor och pressad arbetssituation tillhör den 
nya vardagen. Läs gärna artikeln om vilket ansvar 
som ligger på den som utfärdar en CRS och fun-
dera på om det känns bra alla gånger du sätter din 
signatur i en loggbok.
 
Men vad är det då som går åt rätt håll? 
Det måste ses som ett framsteg att man börjat 
styra upp flygteknikerutbildningen. Åtminstone 
gällande utbildningens antagningskrav och omfatt-
ning. Det nya upplägget innebär fyra terminer på 
B1 samt en termins komplettering för B2. Skolorna 
som fick tilldelning från Yrkeshögskolemyndighe-
ten för 2015-2016 var Ljungbyhed, Nyköping och 
Luleå. I frågan om VILKA skolor som ska bedriva 
utbildningen lägger jag inga värderingar, däremot 
om hur många orter och utbildningsplatser som 
krävs. 
SFF:s styrelse har fattat ett policybeslut, vilket får 
ses som ett långsiktigt mål, nämligen att utbildning-
en ska bedrivas inom högskolan. 

Avies – ett illavarslande symptom
Till slut så beslutade Trafikverket att säga upp av-
talet med Avies. SFF och SPF engagerade sig starkt 
i frågan eftersom det var ett skolexempel på hur 
det brister i myndighetssystemet inom EU. För att 
inte tala om Trafikverkets hantering av upphand-
lingen av Avies. Vi har drivit frågan genom media 
och genom kontakter med svenska myndigheter 
och direkt mot EASA. Till slut så har det givit re-
sultat. Däremot så finns det allt för många ”ruttna 
äpplen” som fortfarande tillåts konkurrera med de 
mer seriösa bolagen. Men just i det här fallet hade 
vår påverkan en betydande effekt.

Positiv respons från EASA
Även kontakterna mellan flygteknikerna (läs AEI) 
och EASA känns ganska positiva för tillfället. EASA 
har visat prov på att man tar vår information på 
allvar och att man agerar. Även om vi efterlyser 
mer kraft i agerandet så måste vi ta till oss det po-
sitiva vi sett hittills. För att nämna några områden 
så har 147-godkända skolor fått tillståndet indra-
get, 145-verkstäder har nagelfarits och EASA:s 
auditeringsprogram har påverkats utifrån seriös 
feedback och information från AEI.  

Nya krafter
Det är alltid en utmaning att få intressenter till 
nya förtroendeuppdrag. Men jag har mött ett antal 
mycket duktiga unga förmågor på arbetsplatserna 
som definitivt har förmågan att kliva in och bidra. 
Några kommer att gå SFF:s grundkurs i september 
så jag ser ljust på framtiden!
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Insändare från en uppsagd tekniker

Går Arbetsförmedlingen företagens ärenden?
Denna fråga kan verka en gnutta konstig, det är väl 
klart att de försöker hjälpa företagen hitta de an-
ställda de behöver. Det är ju en win-win situation för 
arbetsökande och företag.
Nu är det inte riktigt det jag menade med min fråga, 
men vi återkommer till den lite senare.

Till historien hör att jag tillhör en väldigt speciell och 
smal yrkeskategori. Jag är nämligen flygtekniker och 
har jobbat som det i flera år.
Om man jobbar som flygtekniker i ett antal år på den 
svenska arbetsmarknaden inser man ganska så snabbt 
att branschen är liten, väldigt liten. Det finns inte så 
många aktörer och konkurrensen är hård om jobben. 
Det finns ett tusental aktiva flygtekniker i Sverige. Det 
kanske verkar som en hel del men kom ihåg att vi 
talar om att det enbart finns ett fåtal platser i landet 
där de kan utöva sitt arbete. En stor del av det mer 
omfattande flygtekniska underhållet har flyttats ut-
omlands de senaste åren. Ett av exemplen är SAS, där 
nyligen ett 40-tal flygmekaniker och ett 20-tal flygtek-
niker försvann i övertalighet just på grund av ”out-
sourcing” utomlands. Lägg till konkursen i Priority och 
Skyways där totalt ett hundratal flygtekniskt utbildade 
försvann. Enligt Svensk Flygteknikerförening så har ett 
betydande antal av de som sagts upp bytt bransch.    

Förändringar inom flygindustrin har påverkat yrkesrol-
len kraftigt och de som jobbar inom yrket är väl med-
vetna om att arbetstillfällena minskar inom Sveriges 
gränser. Det är en tuff bransch med konkurrens mellan 
oerhört kompetent personal om de få jobb som finns.

Nu åter till arbetsförmedlingen. Följande går att läsa 
på deras hemsida: 
“Våra övergripande mål är att underlätta för 
arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra 
och att prioritera stöd till personer som står långt 
från arbetsmarknaden.”

Det kan ju låta bra, de vill förmedla jobb, precis som 
namnet antyder. Så långt har jag inga problem med 
vad de gör.
Utöver detta så arbetar arbetsförmedlingen med att 
prognosticera arbetsmarknaden och det behov som 
finns för olika yrkeskategorier. Man samlar in informa-
tion och sammanställer den för att kunna utfärda rap-
porter och yrkeskompasser som beskriver arbetsmark-
nadsläget för flertalet olika yrkeskategorier. Detta kan 
underlätta för personer som skall välja en yrkesbanna 
och säkerställa en lagom tillförsel av kompetens inom 
olika yrkeskategorier.

Än så länge verkar deras arbete enbart vara till gagn 
för arbetsökande och arbetsgivare. Mendet är nu allt 
börjar spricka i sömmarna och våran tidigare fråge-
ställning börjar bli intressant.

Det som först intresserar mig i arbetsförmedlingens 
prognostiserinsprocess var det faktum att jag jobbar 
inom en så speciell yrkeskategori som jag gör. Jag har 
unik inblick i en väldigt sluten bransch och vad jag 
upptäckte var att arbetsförmedlingens prognos för 
min yrkeskategori stod i väldigt stor kontrast till vad 
verkligheten presenterar.

På arbetsförmedlingens hemsida finns en så kallad 
yrkeskompass med en yrkesprognos för flygtekniker 
och i texten, som uppdaterades 2015-06-24, kan man 
läsa följande text:  
“Arbetsförmedlingen bedömer att flygtekniker 
har mycket goda möjligheter till arbete under det 
närmaste året. Utsikterna att få jobb som flygtek-
niker varierar över landet och är störst i Stock-
holmsregionen.”

Om man tar sig tid att läsa igenom arbetsförmedling-
ens informationsfolder “Vart finns jobben?”
så hittar man åter igen flygtekniker som yrkeskategori 
i en väldigt gynnsam position på arbetsmarknaden. I 
denna dokumentation som publicerades 2015-01-15
går det att läsa att flygtekniker har ett bristindex på 
3,7. Men då kanske du som läsare undrar vad detta 
index innebär i realiteten?

Det arbetsförmedlingen kallar för bristindex är ett 
sifferindex på hur stort behov man beräknar att det 
finns för en viss yrkesgrupp. Detta index har en skala 
från 1 till 5 där ett högre index betyder minskad kon-
kurrens på arbetsmarknaden. Med arbetsförmedling-
ens system kan det uttryckas som att flygtekniker har 
liten till mycket liten konkurrens om jobben.
För alla de som jobbar som flygtekniker måste detta 
komma som en stor överraskning. Det är nämligen så 
att arbetstillfällena är få och attraktiva med väldigt 
många ansökningar för varje anställningsannons, bran-
schen är liten och antal anställningar har krympt,
detta i sin tur har bidragit till att ett stort antal mycket 
skickliga yrkesmän söker de få tjänster som utannon-
seras.

Självklart så frågade jag mig ganska så fort varför 
arbetsförmedlingens bild av arbetsmarknadenför flyg-
tekniker skiljer sig så drastiskt mot hur det verkligen 
ser ut.
Min undran tog däremot inte slut vid funderingar, jag 
var helt enkelt tvungen att få reda på varför arbetsför-
medlingen gör de bedömningar de gör.

Jag tog kontakt med arbetsförmedlingen för att få mig 
en uppfattning om hur deras bedömningar går till, jag 
undrade hur en myndighet kan vara så frånkopplad 
från den verklighet de skall beskriva och bedöma.
Det svar de gav fick mig att ställa den ursprungliga 
frågan:
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Vi vill uppdatera medlemsregistret med era aktuella mailadresser.
Då vi mer och mer ser en ökad kontakt med medlemmarna i elektronisk form önskar vi att alla med-
lemmar loggar in på medlemsidorna och uppdaterar era mailadresser och ev. andra felaktiga uppgifter.
Detta gör ni på www.flygteknikerna.se

Era inloggningsuppgifter är ert medlemsnummer samt ert lösenord.

Kan ni inte era uppgifter så går det att återställa lösenordet antingen via ett formulär eller via kontakt 
med kansliet.

Ytterligare en anledning är att vi kommer att börja skicka nyhetsbrev när vi har aktuell och viktig 
information att dela med oss av.

Går Arbetsförmedlingen företagens ärenden?
Det visar sig nämligen att arbetsförmedlingen förlitar 
sig på arbetsgivarnas uppfattning om tillgången på 
arbetskraft. Det går nämligen att läsa följande i det 
mail jag fick till svar på mina frågor:
“När det gäller underlag för den prognosinfor-
mation som finns i Yrkeskompassen, baseras den 
ettåriga bedömningen på arbetsförmedlingskon-
torens prognosarbete. Det innebär att arbetsför-
medlare runt om i landet gör ca 10 000 intervjuer 
med arbetsgivare, dessa bedömningar sker på 
lokal nivå. Resultaten viktas sedan till en regional 
och nationell bedömning.”

En liknande text går att finna i beskrivningen av syste-
met för bristindex i arbetsförmedlingens informations-
folder “Var finns jobben?”.
Det är här som åtminstone jag känner ett stort obe-
hag. Min första fråga var: 
Varför frågas enbart arbetsgivare? 
Varför inte fackförbund?
Att enbart fråga en sida kan inte ge en nyanserad bild 
av behovet. För att få en rättvis bild av något måste 
det belysas från olika vinklar, men detta enkla faktum 
verkar arbetsförmedlingen helt ha försummat.

Om en arbetsgivare vill pressa kostnaderna och sänka 
lönerna är det en stor fördel om det finns ett överflöd 
av arbetstagare, om man kan få ett statligt organ att 
gå ut och påstå att det råder brist på den yrkeska-
tegori man vill anställa kan detta uppnås. Det ligger 
således i företagens intresse att se till att det finns 
övertallighet inom de yrkeskategorier de vill rekrytera.

I Sverige finns fackförbund av en anledning, de skall 
verka som en motpol till arbetsgivarna, de skall värna 
om de anställdas behov och se till att en balans mellan 
arbetstagare och arbetsgivare finns för att skapa har-
moni på arbetsmarknaden. Båda parter har en viktig 
roll att spela i den svenska arbetsmarknaden.

Så varför utesluter arbetsförmedlingen denna viktiga 
tillgång på information när de gör sina prognoser?

Antingen har de inte förstått den svenska arbetsmark-
naden eller så går de företagens ärenden.

Frågan är nu: 
Vad är värst?

/Uppsagd tekniker
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Flygteknikerns dag 18 novem
ber 2015 

Tem
a:   Flygsäkerhet och kostnadsjakt    

Tid: 09:00 – ca 17:00, 18 novem
ber 

Plats: Flygvapenm
useum

, M
alm

slätt, Linköping 
 A

nm
äl dig till Flygteknikerns dag på: sff@

flygtekniker.se senast 11 novem
ber. 

M
edlem

m
ar har förtur. D

etaljer om
 program

m
et kom

m
er på hem

sidan och facebook. 
@

flygteknikerna  w
w

w
.flygtekniker.se 

  

A
rrangör: 

S
vensk Flygteknikerförening 
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Certificate of Release to Service

AEI har dragit igång ett projekt som är avgörande för 
flygteknikernas framtid. Som de flesta känner till, 
och som vi brukar tjata om, så är det ett glapp mel-
lan EASA-regelverket och verkligheten i vissa fall. 
Det har medfört att vissa nationella luftfartsmyndig-
heter accepterar verksamheter där den certifierade 
flygteknikern inte har möjlighet att ha kontroll 
över det arbete som han/hon sedan ska utfärda CRS 
(certifierande) för. 

Några nationella luftfartsmyndigheter har svarat i 
enlighet med hur vi ser på regelverket. Även EASA 
har, för det mesta, uttryckt samma inställning. An-
dra myndigheter har avvikande uppfattningar. Det 
var därför glädjande att se att svenska Transport-
styrelsen intog en hållning som ligger i linje med 
hur det borde vara i verkligheten (att man följer 
lagen alltså!). 

Om något du signerat för visar sig vara fel utfört 
och det bidrar till en incident så kommer man 
kanske att fråga dig om du uppfyllde följande:
”Att vara involverad i underhållet på ett 
sådant sätt att man kan verifiera att det 
är utfört enligt gällande krav.”

En redovisning av hur TS ser på CRS:

”Generellt gäller att sign-off och utfärdande av CRS 
ska ske av en person som är involverad i underhållet 
på sådant sätt att man kan verifiera att det är utfört 
enligt gällande krav. Detta kan alltså inte göras av en 
administrativ funktion utan inblick i verksamheten.”
 
När det gäller line: 
Den som skriver på sign-off och utfärdar CRS ska vara 
involverad i underhållet tillräckligt mycket för att kunna 
verifiera att det är utfört på rätt sätt.
 
När det gäller base: 
B1 och B2 personal ska vara på plats där underhållet 
sker för att kunna verifiera att det är utfört på rätt 
sätt enligt gällande krav. 
C personal ska säkra att alla jobb är utförda av kor-
rekt personal som är behöriga att utföra jobbet.
 
Det finns en NPA ute på remiss som beskriver ett för-
tydligande i AMC (ej regeländring) gällande just detta, 
NPA2014-11 ”Functions and responsibilities of B1 and 
B2 support staff – link with sign-off ”
 

Detta förslag hanterar bl.a. att tydliggöra och beskriva 
vem som får göra sign-off och hur detta ska hanteras, 
se bifogat dokument.
 
Detta är ett förslag och alltså inte fastställt ännu, men 
kommer att göra det tydligare att tolka och ta hand 
om kraven i regelverket.
 
Vår syn är att detta (i framtiden) tydligt bör framgå 
i MOE för respektive bolag hur de valt att tolka och 
hantera regeln samt hur sign-off sker. 
Då MOE ska godkännas av oss, innebär det att vi 
kommer att granska och godkänna varje bolags sätt 
att hantera detta i och med att MOE godkänns. 
 
Vi har hittills inte haft ett tydligt krav att detta ska 
framgå i MOE på ett så detaljerat sätt som den nya 
NPAn föreslår, men vi har för avsikt att börja efter-
fråga detta av organisationerna framöver och att detta 
successivt förs in i samband med kommande uppdate-
ringar av handböcker.”

Bara för att förtydliga det så är sign-off inte en 
CRS eller något som måste göras av en certifierad 
tekniker. Sign-off är en signering av att en task, eller 
del av task, är utförd. När det gäller Base så måste 
sedan en B1/B2 Support Staff intyga att det är 
riktigt utfört och i Line är det Certifying Staff som 
gör det.

Ola Blomqvist
Ordförande SFF
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Hur många gånger kan man ”resetta” ett fel utan 
att reagera på att felet är på riktigt.
Dagens flygplan med elektronik som övervakar 
allt hela tiden kan det bli en falsk trygghet. 
Vi kan höra att man skyller på att i den ”digitala 
världen” kan 0 bli 1 och 1 bli 0. Det är då man tar 
till en enkel lösning genom att dra säkringen och 
starta om. 
 
”Simsalabim alla knappar in och felet försvinn”

ELLER ÄR DET ALLTID SÅ ENKELT?

Finns det en anledning att skriva in enkla åtgärder i 
flight log även om det är en enklare åtgärd som en 
c/b reset?  
Finns det en möjlighet att näste flygtekniker med 
samma fel kanske väljer en annan bana om det är 
synligt att felet har varit i flera fall och återkom-
mer hela tiden? 
Men ibland är det inte ett så rakt spår att kunna 
följa. Kanske påverkas olika system i olika flygfaser, 
men har samma gemensamma nämnare?
Så hur finner man den gemensamma nämnaren när 
felen dyker upp som gubben i lådan och försvinner 
lika snabbt? Är det när duktiga piloter rapporterar 
på ett bra sätt som är enkelt att tolka, eller tolkar 
teknikern efter hur systemen fungerar och vad 
piloterna tror att de upplever? 

Vad ska man tro om piloterna rapporterar att 
bromstemperaturen är för hög för att lyfta efter 
att taxat ut till banänden och beslutar att vänta för 
att bromsarna ska svalna med passagerare ombord. 
Man väljer att då starta APU´n för att stänga av 
motorerna så att man har tillräckligt med bränsle 
för att komma hem. När APU´n startar får man ett 
nytt problem med en ny varning av ”Tail compart-
ment high temp”.  
Nu väljer man att stänga av packarna för air-condi-
tions för att sedan återvända till terminalen för att 
varningen inte försvinner. Passagerare är besvikna 
eftersom dom inte kommer hem. Borde dom 
kanske vara glada över att piloten prioriterade 
säkerheten? 

RESET and FLY
Så var ligger logiken i denna situation på en gam-
mal MD-87? Tittar man i logboken finns en historik 
av c/b´s för några olika system som poppar då och 
då men när man testar så funkar allt normalt som 
individuella system. (CB reset tested wo rem.).

Efter några dagars felsökning så fann man avbrända 
kablar och den gemensamma nämnaren var att 
alla påverkade system var dragna genom samma 
kabelstam.
Då kan man undra varför piloten rapporterade 
varma bromsar när de var redo att flyga. Det finns 
en enkel förklaring och det var att flygplanet är 
designat att flyga failsafe. När solenoiden till flight 
idle blev kortsluten så går motorerna på flight idle 
på marken och piloterna var tvungna att bromsa 
flygplanet hela den långa vägen till startbanan, 
vilket genererade för varma bromsar. Och när man 
startade APU´n så blev kabel överledningen värre 
och skapade en falsk varning, Tail compartment 
high temp. Det var även den varningen som fick 
piloterna att faktiskt stanna kvar på marken även 
om bromsarna hade svalnat. Totalt var fem olika 
system mer eller mindre påverkade av varandras 
signaler och överslag. Fem kablar var så skadade 
att de reparerades på plats för att kunna flyga hem. 
Men vid ett senare tillfälle så byttes hela kabel-
stammen.  

Tänkvärt är att när man misstänker något ska man 
gå till botten med det även om det innebär drift-
störningar för resenären eller operatören. För dig 
som flygtekniker finns det stöd i regelverket. Här 
kan ni läsa om vad som står i Part-M om aircraft 
defects. 
AMC M.A.403(b) på slutet står det identifiera ur-
sprungsproblemet till felet, inte alltid så lätt skulle 
jag tro.

Så när ska man reagera och agera eller släppa 
känslan och reseta mera!

Thomas Vlasak
SFF Tekniska kommitté

Småskador kan tyckas men det är början till 
ett större problem, rapportera och åtgärda på 
en gång. Skador uppkommna pga en felaktigt monterad 

klamma
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M.A.403 Aircraft defects 
. (a)  Any aircraft defect that hazards seriously the flight safety shall be rectified before further flight.  
 
. (b)  Only the authorised certifying staff, according to points M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) or An 
 nex II (Part-145) can decide, using M.A.401 maintenance data, whether an aircraft defect hazards seriously the flight  
 safety and therefore decide when and which rectifica- tion action shall be taken before further flight and which defect  
 rectification can be deferred. However, this does not apply when: 
 1. the approved minimum equipment list as mandated by the competent authority is used by the pilot; or,  
 2. aircraft defects are defined as being acceptable by the competent authority.   

. (c)  Any aircraft defect that would not hazard seriously the flight safety shall be rectified as soon as practicable, after  
 the date the aircraft defect was first identified and within any limits specified in the maintenance data.  
 
. (d)  Any defect not rectified before flight shall be recorded in the M.A.305 aircraft maintenance record system or   
 M.A.306 operator’s technical log system as applicable. 

AMC M.A.403(b) Aircraft defects 
 An assessment of both the cause and any potentially hazardous effect of any defect or combination of defects that   
 could affect flight safety should be made in order to initiate any necessary further investigation and analysis necessary  
 to identify the root cause of the defect. 

AMC M.A.403(d) Aircraft defects 
 All deferred defects should be made known to the pilot/flight crew, whenever possible, prior to their arrival at the   
 aircraft. 
 Deferred defects should be transferred on to worksheets at the next appropriate maintenance check, and any deferred  
 defect which is not rectified during the maintenance check, should be re- entered on to a new deferred defect record  
 sheet. The original date of the defect should be retained. 
 The necessary components or parts needed for the rectification of defects should be made available or ordered on a  
 priority basis, and fitted at the earliest opportunity. 

Aft spar RH WING Dash8-Q400, several remarks 
first about C/B popping to RH AUX fuelpump 
and THEN LDG light not working. RH firebottle 
was also found emptied and suspected to have 
done that due to this shortage. 

Multiple A/T disconnect snags in flight on a CRJ700, not possible 
to reproduce on GND, Chafing and arching found on top of #2 
engine fan casing. 
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There are notable and alarming differences between

national regulators in the interpretation and

understanding of the role, responsibility and

accountability of the Licensed Engineer, in particular

with regard to airline and MRO management of

Licensed Engineers.

Evidence has been uncovered that some European

maintenance organisations in issuing Certificates of

Release to Service (CRS) have been operating systems

whereby the licensed engineer is not required or even

allowed to supervise or inspect the work carried out by

the unlicensed mechanic, they merely have to ensure the

paperwork is collated correctly.

Some EASA based MOE’s are now stating that it is

the responsibility of the Category C Licensed Engineer

to sign the CRS form after a base maintenance check

has been completed. Before issuing a CRS form the

Category C Engineer is responsible for ensuring that

the Category B1 and B2 Licensed Engineers’ have

confirmed, through the satisfactory completion of

paperwork, that all maintenance tasks and inspections

have been carried out to the required regulatory

standards. Furthermore this “only checking for

signatures” process has recently spread to line

maintenance where large work packages are issued

requiring internally authorised but unlicensed mechanics

to perform the work and a single ‘B’ licence holder to

release it once the signatures have been checked.

In the view of the ALAE and AEI this is not

compliant with current law and is illegal. The UK Civil 

Aviation Authority (see article on page 18) and some

within the European Aviation Safety Agency (EASA)

also agree.

EASA working groups have not been sufficiently clear

in getting the message through to MRO’s and airlines

exactly what is required to comply with the regulations.

The following are some examples of EASA working

groups that were presented with an opportunity to

clarify the situation but failed to do so:-

• 145.012 Maintenance Release Certificate (unlicensed).

I attended a regional meeting hosted by Aircraft Engineers
International (AEI) held in Brussels on 3 July which focused on the
issuing of Certificates of Release to Service, aircraft safety and the
continued threat to the future of the Licensed Aircraft Engineer.

YOUR LICENCE
Artikeln kommer från ALAE Techlog 
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• 145.024 Supervision of unlicensed mechanics.

• M.029 Release to Service Statement (this is not 

a CRS).

• CRD 2012-04 Critical tasks stating that unsupervised

work is possible.

There have also been attempts to change the wording

on the CRS to what would normally be used on a

Release to Service Statement, the intention being that

there would then be no requirement for a Licensed

Engineer’s signature.

The requirement for a CRS comes from annexes to

ICAO Convention on International Civil Aviation

Licensing Annex 1, Operations Annex 6 and

Airworthiness Annex 8.

The constant threat to aviation maintenance standards

not only come from Europe but are International.

There is also a Trade In Services Agreement (TISA)

where individual Governments have signed over their

respective rights to Europe. They are in fact giving up

national rights to regulation and law. This means the

public would not be able to lobby their respective

members of Parliament to influence future transport

policy. Clearly the only aim of MRO’s or airlines in

pursuing this lowering of standards is to reduce costs.

Safety is not worth paying for in the opinion of some

organisations.

What is being negotiated

and discussed at some levels

could see the complete 

de-regulation of aviation

maintenance standards.

The effect of which would

be:-

• No regulator oversight of

airlines and MRO’s.

• No Licensed

Maintenance Engineers.

• Far lower levels of safety for the travelling public.

The driving force behind these changes is, as ever, 

to reduce the costs of aircraft operations thus 

increasing profits.

Aircraft Engineers International and its affiliated

national associations are fighting to ensure safety levels

are maintained at a high level, that’s what the travelling

public expects every time they fly. AEI also want to

ensure current rules and regulations are adhered to and

that regular oversight from a National Airworthiness

Authority is effective and transparent.

What we all need to do is support the efforts of

ALAE and AEI by becoming a member of

Prospect/ALAE and spreading the word to one and all.

Sitting back and thinking it won’t happen is not an

option, it’s happening now!

From the perspective of coming from an organisation

which adheres to the regulations it is very alarming that

this is being allowed to happen. Not only in relation to

what effect this has on the Licensed Engineer but the

wider safety and commercial implications, not to

mention passenger safety. Just because we are in the era

of low cost airlines, this should not mean low cost

maintenance. To quote an old adage ‘If you think

safety’s expensive, try an accident’ I know what most

people would choose.

Paul Longley
Chair Flybe Section

ALAE Branch of Prospect

Evidence has been uncoveredthat some Europeanmaintenance organisations inissuing Certificates of Releaseto Service (CRS) have beenoperating systems whereby thelicensed engineer is notrequired or even allowed tosupervise or inspect the workcarried out by the unlicensedmechanic, they merely have toensure the paperwork iscollated correctly.
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If Industry have their way 
your licence will be flying out of 

 

 

If you wish to keep hold of this 
valuable document then support 

our efforts by becoming a 
member of your national 

association. 
 
Aircraft Engineers International 
website: www.aircraft-engineers.org 
email: aircraft-engineers@aircraft-engineers.org  

your hands very soon 
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Ny ordförande i SFF avd SAS – Vem är jag!

Dalmas drygt 40, skruvat flygplan sedan 1993, pas-
serat ett antal firmor och suttit i styrelsen eller 
varit ordförande i samtliga. Jag har träffat många 
kollegor genom åren och måste säga att flygtekni-
ker är ett riktigt trevligt släkte.
Min fackliga historia börjar 1995 på F15 i Söder-
hamn med facklig grundkurs i Sälen där det talades 
om Ådalen-31, företagare framställdes som onda 
och facket måste försvara arbetaren, etc etc. En 
ganska bedrövlig framställning, särskilt som min far 
var VD och absolut inte ond, snarare för snäll mot 
både barn och anställda! Hoppas att det hänt en 
del sedan dess. Under min tid på SAS Commuter 
satt jag i den centrala styrelsens tekniska kommitté 
och var under två års tid AEI:s representant i en 
arbetsgrupp som skulle se över ansvarsområden 
för respektive kategori B1, B2 och sedan även 
Cat A. Dessa möten hölls i på EASAs HK i Köln 
och jag kan säga att det var ett riktigt påfrestande 
uppdrag då arbetsgivare, representanter från fram-
förallt Tyskland ville att Cat A mekaniker skulle få 
göra i princip allt och därmed göra behovet av B1/
B2 i princip obefintligt. Detta sade man givetvis 
inte rakt ut utan man försökte formulera lagtexten 
så att resultatet av en tolkning skulle innebära just 
detta. Som sagt väldigt jobbigt var det. Resultatet, 
nja ok än så länge. På förekommen anledning vill 
jag understryka att med gemensamt regelverk 
så är AEI:s representation i arbetsgrupper hos 
EASA av allra högsta vikt om vi vill ha något värde 
i våra certifikat och en fortsatt hög flygsäkerhet. 
Men detta brukar vårt hårt arbetande och ytterst 
kompetenta ordförande också försöka förklara för 
oss ibland. Olas betydelse för SFF och AEI och oss 
flygtekniker är mycket stor. Tack Ola!

Fackligt generellt
Vi ser tyvärr hur vinsterna skall maximeras och 
kostnader pressas så till den milda grad att man 
börjar gnaga på arbetstagares hälsa och säkerhe-
ten då företagen dansar limbo med varandra och 
fackföreningarna. Hur lågt kan vi gå? Det kommer 
kanske att komma till en gräns då facken måste 
säga stopp, nu kan vi inte pressa mer. Arbetssitua-
tionen försämras men ersättningarna höjs inte i 
samma utsträckning.

Vad händer på Sas? 
Sas går efter alla stålbad ganska ok. I alla fall svarta 
siffror! Hur mycket är svårt att säga i dagsläget. 
Hur som helst så är stämningen mer positiv i led-
ningen. Nu ska man börja gasa igen! Nya wide-
body-kärror är på ingång och samtidigt ser det 
ut som att vi behåller de gamla kärrorna. Dyrare 
rörliga kostnader men lägre kapitalkostnader och 
en ökning av kapaciteten. Stockholm-Hongkong 
öppnas nu i september 2015 och under 2016 kom-
mer direkt flyg till Miami, Los Angeles och Shanghai 
att lanseras. Nya A320 är beställda så det syns lite 
ljus där borta. På avtalsfronten så har vi förhandlat 
under våren om nya nattskifts-tider för att klara 
av ytterligare en Airbus-linje (Hongkong). Det var 
slitigt och svårt att få ihop firmans krav med de 
anställdas. Vi kom i alla fall fram till två alternativ 
som medlemmarna fick välja mellan. De svar jag 
fick in gav nära nog 50/50 så vi beslöt oss för att i 
demokratisk anda prova att jobba båda alternati-
ven för att sedan gå till beslut. Det är knepigt med 
nattjobb då en del vänder dygnet och mår bra 
efter tre nätter. Dom skulle bara vilja fortsätta och 
jobba av alla pass på en gång eftersom man lider 
mer av skiftväxlingar. Den andra gruppen männ-
iskor blir bara tröttare och tröttare för varje pass 
och kan absolut inte tänka sig att jobba fler än 3 
pass i rad. Det är inte helt okomplicerat men jag 
tror att vi löser det. Dagskiften har också produk-
tionsanpassat sitt schema. Firman har annonserat 
att trafikprogrammen växlar kraftigare och för 
att hålla effektiviteten uppe och jobben kvar så 
måste vi försöka hänga med, det betyder fortsatta 
förändringar och förhandlingar i framtiden. Jag kan 
försäkra alla medlemmar om att vi i styrelsen gör 
så gott vi kan för att våra kollegor och därmed vi 
själva skall ha det så bra som möjligt och det gäller 
samtliga villkor. Vi kan inte göra underverk men 
vi försöker i alla fall sträva efter att vi skall få det 
bättre. Så vi kör vidare och jobbar på. Jag önskar 
alla kollegor ett gott liv. Vi ses och hörs!

Mats Hansson
Ordförande SFF avdelning SAS

Mats Hansson
mats.hansson@flygtekniker.se
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Här på Norwegian har det rört på sig sista tiden. 
I mars tog vi äntligen över 787 produktionen, som 
har genererat en hel del arbete och varit en utma-
ning. 
Tyvärr blev några av våra forna kollegor av med 
sina jobb men några har fått en kortare anställning 
här hos oss för att hjälpa till i övertagandet, och 
det har verkligen behövts.

737 produktionen löper på, den skall ha minskat 
och detta kompenserats med 787 men det har vi 
inte riktigt sett ännu. 
Kontraktet för att flytta till ”Priority” och för en 
del av oss”Transwede” hangaren är påskrivet och 
ombyggnad av hangarporten samt övriga ombygg-
nationer är påbörjad. 
Flytten kommer förmodligen att ske under vinter/
våren 2016
Det kommer att ge oss tre 737 spår samt ett fler-
tal platser utanför, en plåtverkstad och en massa 
andra utrymmen. 787:an kommer tyvärr inte in 
och vi får se om den får plats utanför.

Per Tedeblad

Förhoppningsvis kommer vi också att börja utbilda 
några mekaniker till 737 tekniker under hösten/
vintern, samt att det förmodligen behövs fler 787 
CRS:er

Under sommaren flyttade man över oss till ett 
nytt bolag då man ville lägga ner det gamla Fly-
nordic, Norwegian.se och vi hamnade i ett beman-
ningsföretag under Norwegiankoncernen. 
Enligt ledningen skall överflyttningen ske så smidigt 
som möjligt och alla våra avtal ska gälla i det nya 
bolaget.

Hoppas ni haft en skön sommar 

Foto: David Peacock
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West Atlantic
Det hände redan 2011
WestAir Sweden gick ihop med Atlantic Airlines 
och heter numera West Atlantic.

Denna sammanslagning har pågått i bakgrunden 
i ett antal år nu och det är inte förän nu, 2015 vi 
inom Part145-organisationen kommer att känna 
av sammanslagningen, detta har börjat så smått 
genom att den svenska sidans AOG-team åker 
över till den engelska sidan för att få ut sin badge 
för vissa linjestationer.
 
Detta samarbete gör det extra viktigt att även vi 
som flygtekniker ökar samarbetet med arbetsgiva-
ren och har en fortsatt god dialog.

Därför har vi jobbat för att gå från att ha två 
Ombud till att starta en lokalavdelning för WAS, 
där vi kommer att fortsätta vårt jobb med att hålla 
en god kommunikation mellan oss tekniker och 
företaget i ett mer organiserad form. 

De personer som har röstats fram av medlemmar-
na på  WAS och ska representera medlemmarna  
det kommande året är Geovanny Mejia, Ordföran-
de samt Anders Davidsson, Vice Ordförande och 
Gustaf Gyllström, kassör. 

Med soliga hälsningar  
Geovanny Mejia

Geovanny Mejia

Foto: Henrik Zaar

Redaktionens anm:

Enligt senaste information så pågår besvärliga förhandlingar som ett resultat av att Westair inte fått 
förlängt uppdrag som underleverantör till Amapola. 
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Mats Gomér
mats.gomer@flygtekniker.se

Braathens Rally
Sedan denna artikelskrevs i Maj har det hänt mycket. 

På 70-talet regerade Stig Blomqvist i bl.a. Svenska ral-
lyt med sina olika SAAB:ar. När Mäster bjöd upp till dans 
i skogarna kom publiken långväga ifrån för att uppleva 
föreställningen. Anledningen var hans spektakulära körstil 
där han med fullgas och vänsterbroms balanserade bilen 
genom kurvorna. Tillbaka i nuet funderar jag på om det är 
vänsterbroms Per G Braathen praktiserar? Och kommer 
Braathens i så fall lyckas hålla hastigheten och locka folk 
lika bra som Mäster Blomqvist gjorde? Samtidig fullgas och 
broms är det hur som helst!

Braathenskoncernens fullsatsning fortsätter. Intrycket jag 
får är att ledningen försöker bygga upp en seriös, struktu-
rerad verksamhet från grunden. I den strategin ingår nya 
system för försäljning, trafikavveckling och uppföljning, nytt 
varumärke och varumärkesplattform, nya uniformer o.s.v. 
Samtliga medarbetare på alla avdelningar har dessutom 
gått kurs i hur vi ska bli bättre, även om det är lite oklart 
på vad. För att peppa medarbetarna ytterligare har vi även 
varit på en uppskattad kickoff. Det kostas helt enkelt på för 
att det ska bli bra. Utöver allt detta ligger som känt även en 
order på ett gäng nya flygplan. Inshallah...

Mitt i denna satsning kom dock beskedet att SAS inte 
förnyar kontrakten för de fyra SAAB 2000 som vi opererar 
på några av deras tunnare arlandalinjer. Detta innebär ett 
intäktsbortfall vilket tillsammans med att den egna verk-
samheten tydligen inte går så bra som planerat gör att det 
nu flaggas för besparingar samt uppskjutna investeringar. Att 
SAS inte skulle förlänga samarbetet är en risk vi alla varit 
medvetna om, men förhoppningen har varit att ledningen 
har haft en plan för att hantera en sådan situation. Nu ver-
kar det vara lite si och så med det. Övertalighetsförhand-
lingar bland piloterna är redan genomförda och avslutade. 

Det känns lätt schizofrent att det aviseras neddragningar 
samtidigt som vi förhandlar den nya organisationen och går 
kurser om hur bra det ska bli med storsatsningen. Enligt 
ledningen påverkar neddragningarna ca 80 medarbetare 
direkt och hela koncernen indirekt. På teknikersidan är vi 
tolv man baserade på Arlanda. Vi hoppas förstås att företa-
get försöker hitta sätt att behålla oss på. Vi tänker externa 
kunder, Bromma och i värsta fall veckopendling till andra 
stationer, men vi har ännu inte fått några klara besked och 
vi räknar i vilket fall med övertalighet. 

Under vintern har det växt fram hur den nya gemensamma 
MRO:n är tänkt att se ut. Braathens Regionals teknik går in 
i Braathens Technicals verksamhet och BT:s system, rutiner 
och normer ligger helt till grund för det nya. Det hade 
känts naturligt om det varit frågan om ett uppköp, men 
riktigt så är det inte nu. Avtalsmässigt blir det en så kallad 
övergång av verksamhet vilket innebär att vi på Regional 
har rätt att behålla våra villkor i ett år innan vi går in på 
BT:s avtal. Att tekniker i samma organisation och till och 
med på samma station går på olika avtal p.g.a olika bak-
grund tror jag inte gynnar sammanslagningsarbetet. Inget 
skulle dock hindra att vi går över till BT:s avtal tidigare, 
men intresset från företagets sida att diskutera detta har 
hittills varit svalt. Det är konstigt då det skulle underlätta 
för såväl medarbetare som arbetsledare och schemaläg-
gare om samma regler, avtal och schemasystem gällde för 
samtliga tekniker. 

Det är inte ofta man får vara med i ett sådant här race och 
det är upplagt för en lång specialsträcka framöver. Det vore 
riktigt roligt att få se den vision som VD Anders Ehrling 
lade fram förra sommaren växa fram. Om både Braathens 
och jag lyckas hålla oss på banan hoppas jag få uppdatera 
dig fler gånger om vad som händer hos oss.

Kör försiktigt!

Mats Gomér
Sekreterare SFF avd Braathens Regional

Stockholm 2015-05-03
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Henrik Zaar
henrik.zaar@flygtekniker.se

Våren och sommaren har gått fort i år.

Det beror på stor del på allt det som händer i företaget 
för tillfället telefonen och mailen svämmar över med MBL 
förhandlingar och facklig information. Den stora omorgani-
sationen eller rent av fusionen av flera företag till ett stort 
flygbolag fortskrider.
All detta ska vara klart till mitten av december då det nya 
bolaget Braathens Regional Airlines (BRA) kommer ut på 
banan.

Under våren har man aviserat förändringar på många stäl-
len bla Arlanda som Mats skriver om här intill. 
Vi vet också att man på ett antal linjer byter ut de flygplans-
typer vi har varit vana vid att operera, det innebär ju att helt 
plötsligt ska kurser gås, man ska lära sig ett helt annat plan.

Våra 2 Maintenance control centers ska slås samman till 
ett så från att ha haft 12 flygplan i det ena och 18 i det 
andra ska nu en till antalet mindre personalstyrka sköta 30 
flygplan på ett bräde, ni kan ju gissa om det går att komma 
fram på telefonen i peaktider :)

Det är naturligtvis oroligt i teknikerleden med då hela denna 
omorganisation har tagit väldigt lång tid, unga kollegor är 
oroliga för sina jobb, äldre kollergor är även de till en viss 
del oroliga, många av oss har varit med i omorganisationer 
tidigare och ser samma mönster som alltid, motivationen går 
ner, risken för misstag ökar pga att tankarna är på annat 
håll.

Förhoppningsvis kommer allt detta iallafall att resultera i 
något bra för företaget. 

I övrigt pratas det ganska tyst om nya jetflygplan till flottan, 
som ni vet väntar vi med spänning på Bombardier CSeries, 
dock kommer det 5 st fabriksnya ATR72-600 som ska 
ersätta lika många äldre flygplan.  Vilka linjer de ska operera 
på låter jag dock vara osagt.

Bombardier CS100 FTV5 
Foto: Bombardier Aerospace



Nayak är ett bekant företag för många medlemmar. Man 
bedriver underhåll på ett stort antal platser i Europa. 
I Sverige etablerade man sig genom att man fick avtal med 
Boeing som leverantör av 145-tjänster i Skandinavien för 
Norwegians B787-maskiner. Det var den holländska delen 
av Nayak som bildade filial i Sverige och efter hand började 
anställa personal. 
Företaget blev även medlemmar i Svenska Flygbranschen 
och kollektivavtal kopplades in. Det visade sig bli en stor 
utmaning att efterleva det avtal man undertecknat och en 
rad tvister följde gällande arbetstider, löner och helgkompen-
sation mm. 

Tänk efter före
Den senaste (sista?) förhandlingen blev tyvärr frågan om 
nedläggning av verksamheten efter att Boeing sagt upp 
avtalet med Nayak. 

De företagsrepresentanter som till äventyrs läser denna ar-
tikel uppmanas titta på anställningsvillkor i kollektivavtal och 
var lönenivåerna ligger i verkligheten innan man funderar på 
att starta verksamhet eller lämna anbud. 

Ola Blomqvist

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.flygtekniker.se

Jag vill bli medlem i SFF. 
Var vänlig skicka ansökningshandlingar

Namn:

Adress:

Post nr:    Ort:

Tfn bostad:   Tfn arbete:

Anställd vid:

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

TISA - Trade In Service Agreement
I början av juni släppte Wikileaks ett antal dokument vilka avslöjade vad som verkligen pågick i de förhandlingar mellan EU, USA 
och 23 andra länder, som pågått i ett par års tid.

Det är för tidigt att säga vad som blir resultatet men det finns en vilja att skriva ett bindande multilateralt avtal inom ett antal 
tjänstesektorer, däribland flyget. Resultatet av detta kan bli att nationella regler och lagar kan överprövas och nationer ställas 
inför rätta om dom har lagar som försvårar/bryter mot TISA. Skeptikerna menar att detta undergräver möjligheten till egna, tuf-
fare regler på områden som arbetsmiljö, säkerhet och miljö. Syftet med avtalet är att riva alla barriärer och hinder för att sälja 
tjänster. Vilka intressen sätts i första rummet och vilka intressen får stå tillbaka? Det kan tyckas vara mycket oroväckande att 
ett så omfattande avtal förhandlas i det tysta och att debatten i Sverige är, i stort sett, obefintlig. Oavsett om det finns övervä-
gande fördelar eller nackdelar med det som framförhandlas så är det en så stor fråga att det borde finnas på den politiska- och 
mediala dagordningen. 

Nu uppmanar vi alla att fråga riksdagsledamöter från er region och även EU-parlamentariker vad dom känner till om TISA. 
Förslag på frågeställningar:

Ärende – Trade in Services Agreement (TISA)
Förhandlingar som påverkar flyget? 

Jag undrar vad Du, som folkvald, känner till om förhandlingarna om Trade in Services Agreement (TISA) och hur dessa förhand-
lingar kan komma att påverka Sverige och arbetssituationen för anställda inom flygbranschen? Jag har förstått, genom material 
från Wikileaks, att förslagen är långtgående och att det kan ha stor inverkan på lagar och regler både i fråga om anställningsför-
hållanden och om flygsäkerhet.

Jag har några frågor:
• Har du varit involverad i förhandlingar om TISA?
• Vilken kunskap har om pågående förhandlingar?
• Hur kan TISA påverka dagens flygsäkerhetslagar?
• Hur kan TISA påverka arbetsmarknaden?

Med vänliga hälsningar,



SHORT REPORTS

Managers are, increasing the volume of scheduled work,

pushing the expected output to points beyond the

capability of available man-hours on shift. Demanding

production regardless of manpower and time

constraints. In subtle ways, attempting to intimidate or

incentivize engineers to cut corners to get the work

packages completed. Management will discipline

technicians when something goes wrong.

We cannot continue to work at these production levels

and maintain the level of safety that is demanded of our

profession.

The culture of ‘Get it Done’ cannot continue for

safety’s sake.

Managers are creating a double standard, stating that

safety is priority but exposing members to company

disciplinary actions when genuine mistakes are made.

As engineers we must not be pressured into cutting

corners. Passengers and crew members have a right to

expect an aircraft is maintained properly and is safe.

As engineers we are accountable for ensuring safe air

travel and committed to performing ‘quality’

maintenance.

It is vitally important that all tasks are completed

according to the appropriate manuals.

All work must be documented so the companies have

a clear understanding of the actual time and tooling

requirements needed to perform aircraft maintenance

checks.

Engineers must document ALL maintenance!

If we do not document our maintenance, even work

that may seem trivial, we inadvertently give companies

bad data that may be used to justify the increased

workload in the short ground time. Additionally, the

company will not know where they are deficient.

Engineers must not get pressured into a compromising

situation by the company, or by internally creating a

false sense of pressure that causes you to feel rushed and

possibly make mistakes.

We all understand that we work in an industry where

on time performance is critical, but we have to always

ensure that we do NOT let the false perception of

making an arbitrary schedule, interrupt our ability to

focus and complete the task properly, the stakes are just

too high.

Protect your career by always being in compliance.

Always follow the maintenance manual, task card, or

appropriate paperwork completely, without deviation.

STOP accommodating the company by taking

unnecessary risks.

If the paperwork identifies a specific tool for a task,

use the specific tool, if not available, do what is

necessary to get it.

Do not sign for any work you did not do even if you

are using the team concept for overnight work. If you

are working with someone or working as a group, go

step-by-step and be sure each item is signed for by the

person who actually did the work.

Don’t let management's inability to plan appropriately,

(lack of manpower, parts, tools, equipment, aircraft

scheduling, etc...), become your emergency. YOU have

legal obligations as an engineer to follow the

maintenance manual and all paperwork as required by

the regulations.
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Always follow the maintenance manual, task
card, or appropriate paperwork completely,
without deviation.
STOP accommodating the company by taking
unnecessary risks.

MANAGERS ARE
SUBLIMINALLY
FORCING CORNER
CUTTING IN
MAINTENANCE

Artikeln kommer från ALAE Techlog 
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Robert Spjuth

Norwegian/UNICEF hjälpsändning till Bangui 

Detta är historien om ett par annorlunda arbetsdagar 
hösten 2014 på Norwegian.

Det började med en insändare på vårt intranät Rednose 
i slutet på augusti.  Där berättades om en nödhjälpsflyg-
ning i samarbete med UNICEF till Centralafrikanska 
Republiken (CAR). Samarbetet mellan Norwegian och 
UNICEF som pågått sedan år 2007 skulle tas ett steg 
längre. UNICEF hade tillfrågat Norwegian om vi kunde 
bistå med en flygmaskin samt besättning. De ville fylla 
ett flyg med nödutrustning för distribution till flyk-
tingläger i CAR. UNICEF och Norwegian startade en 
insamling av pengar från passagerare och anställda för 
att fylla detta flyg där målet var 3 miljoner insamlade 
norska kronor.

Jag tyckte detta lät som ett mycket spännande projekt. I 
ytterligare en insändare på intranätet om detta projekt 
i början på september så efterfrågades kabinpersonal 
som ville flyga med. Jag skickade ett mejl till vår chefspi-
lot som var ansvarig för detta projekt och frågade om 
det inte behövdes en tekniker ombord. Jag berättade 
detta för min älskade hustru Cecilia som tyckte det lät 
som en beundransvärd insats att göra. 3 dagar senare 
fick jag svar från chefspiloten att jag var utvald som 
medföljande tekniker på denna flygning.  

Det var då jag började söka information om CAR och 
Bangui, huvudstaden vi skulle flyga till. Helt ärligt hade 
jag aldrig hört talas om vare sig CAR eller den situa-
tion som råder där. Enligt information på vårt allsmäk-
tiga internet så avråds alla från att åka till Bangui. Det 
betraktas som en av världens farligaste städer. Inne på 
flygplatsområdet finns ett flyktingläger med som mest 
innehållande
100 000 flyktingar. Landet betraktas av FN som ett 
av de minst utvecklade länderna i världen. Plats 179 
av 182. Sedan början av 2013 råder mer eller mindre 
inbördeskrig i landet. Detta har medfört att miljontals 
människor har flytt från sina hem för att söka skydd i 
olika flyktingläger. Båda sidor i striderna använder sig 
av barnsoldater. UNICEF har lyckats med att få flera av 
dessa barn återförda från kriget och tillbaka till barndo-
men igen. Bilder på internet från striderna är allt annat 
än trevliga.

Redaktörens notering:  
Denna artikel var tänkt att publiceras i sista 
numret 2014, men fick lyftas ur av olika anled-
ningar. Men nu kommer den...
Trevlig läsning
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Det var nu min hustru tyckte att jag kunde stanna 
hemma och skänka pengar till UNICEF istället.
Jag tyckte nog fortfarande att det lät som en spän-
nande utmaning, en ”once in a lifetime experience”. Nu 
började arbetet med att sätta ihop ett lämpligt Airborne 
Maintenance Kit (AMK). Då hela flyget inklusive kabin-
stolar och hatthyllor skulle fyllas med nödutrustning så 
fanns inte mycket plats kvar för ett AMK. Efter mycket 
funderande och samtal med kollegor med erfarenhet av 
flygning på udda flygplatser kom jag fram till ett AMK 
innehållandes 100kg verktyg och reservdelar.
Vaccinering var också viktigt då det krävs intyg på vac-
cinering av Gula febern för att få komma in i landet. Jag 
fyllde på med lite annat också för säkerhets skull. 
Uniform var en annan sak som skulle lösas. Då det är 
väldigt sällan som tekniker flyger med på Norwegian 
fanns det ingen reglementsenlig uniform att tillgå. Detta 
löstes med att jag lånade en uniform med kabinchefs 
grad med tillhörande fuskslips i fel färg.

Flyget som skulle användas var vår 737NG, LN-NGE 
som är målad med UNICEFs logga på. Det skulle instal-
leras Cabin SeatContainers i Oslo för att sedan flyga 
till Köpenhamn för lastning av allt gods. Att installera 
seatcontainers är inte så svårt och går rätt fort men att 
få detta godkänt av EASA tog lite längre tid. Detta pro-
blem löste sig bara några dagar före avfärd.  Färdplanen 
var som följer, OSL-CPH-LXR-BGF-LXR-OSL. Allt detta 
på ca 37 timmar. Då jag är stationerad på Arlanda tänkte 
jag hoppa på denna resa i CPH.
Avresedagen tisdagen den 28 oktober närmade sig. Min 
AMK började ta form i Köpenhamn. 
Jag undersökte möjligheten att få material skickat till 
Bangui i händelse av AOG. Det går 3 reguljära flighter 
dit per vecka, 1 från Paris och 2 från närliggande länder 
i Afrika. Det går alltså att få material ditskickat men 
kanske inte så snabbt som man skulle vilja vid AOG. 
Vid ett sista avstämningsmöte dagen före avfärd rap-
porterade alla inblandade status på sina respektive 
områden i projektet. I stort sett allt var klart. Min AMK 
var hopplockad och överlämnad till marktjänstbolaget i 
Köpenhamn. 

Då alla som skulle flyga med checkade in och klev 
ombord vid gate i Oslo så funderade jag på hur jag 

skulle ta mig till flyget i Köpenhamn. Det skulle näm-
ligen parkeras vid cargo-rampen. Jag kontaktade vår 
tekniska enhet i Köpenhamn men de kunde inte hjälpa 
mig då flyget skulle stå 10 timmar på marken och jag 
behövde eskort hela tiden. Det fanns inte personal att 
tillgå för att skugga mig halva dan. Jag blev hänvisad till 
bolaget som sköter flygplatsen i Köpenhamn. Vid land-
ning i Köpenhamn fick jag kontakt med ansvarig från 
flygplatsen. Normalt vid besök på flygplats får man en 
lånebadge som återlämnas vid besökets slut. I mitt fall 
så skulle jag ju flyga härifrån så någon lånebadge fick jag 
inte då jag inte kunde återlämna någon badge. Jag fick 
eskort till flyget via personalsäkerhetskontrollen.  Väl vid 
säkerhetskontrollen så skulle det redas ut på vilket sätt 
jag skulle få tillträde till flyget. Alla var överens om att 
det inte skulle vara några problem. Efter lite väntan så 
fick det bli inträde som crew. Det är bra med uniform 
och legitimation som ser ut som crew-ID ibland. I mitt 
bagage hade jag tagit med mig lite personliga verktyg 
som ficklampa, skruvmejsel och KNIV. Jag var inte den 
mest populära gästen där just då. Tillstånd för verktyg 
ska sökas i förväg. Efter lite överläggande och telefon-
samtal så fick jag tillstånd att medföra mina verktyg. Jag 
får tacka ansvariga på flygplatsen och i säkerhetskon-
trollen i Köpenhamn så jättemycket för hjälpen! 

Jag eskorterades ut till flyget som precis anlänt från 
Oslo. Den besättning som flög från Oslo lämnade flyget 
och jag klev ombord. Det var förutom mig själv ca 20 
personer + besättning som skulle flyga med. För att 
allt skulle fungera från Norwegians sida så var det med 
ansvariga från flera avdelningar, bland annat security 
och logistik. Vår CEO Björn Kjos och UNICEFs gene-
ralsekreterare i Norge Bernt Apeland var också med 
på denna resa. För att föreviga detta så var det ett 
antal journalister och ett filmteam inbjudna på resan. 
Nu informerades vi om att det enda som var färdigt 
för lastning var min AMK. Det är bra att vara ute i god 
tid. Återigen tack till mina kollegor i Köpenhamn! All 
nödmaterial var på väg från UNICEFs lager. Medan vi 
väntade fick vi catering med nödvändig energi för vad 
som komma skulle. Efter maten är det brukligt att ta 
en kopp fika. Eftersom jag just vid detta tillfälle var den 
enda ombord med uniform, dessutom med kabinslips 
och gradbeteckning så fick det bli jag som serverade 
kaffe. I detta yrke gäller det att vara flexibel.
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Efter väntan i någon timme så började vagnarna rulla 
fram till flyget med all utrustning. Vi hjälptes alla åt 
tillsammans med marktjänstpersonalen att fylla lastrum, 
seatcontainers och hatthyllor med diverse utrustning. 
Det var allt från vattenreningspulver i små kartonger till 
ganska stora portabla toaletter. Att utrustningen var sen 
gjorde inget då det gick relativt snabbt att lasta ombord 
allt.
Vi var klara snabbare än beräknat. Då det är en lång för-
sta flygning så var vi tvungna att vänta på besättningen 
som låg och sov på hotell. Under detta långa markstopp 
hann jag gå runt kärran 2 gånger för säkerhets skull. 
Inget att anmärka på. Det var utfört en extra inspektion 
natten innan i Oslo för att vi inte skulle flyga med små 
marginaler på hjul, broms och vätskenivåer. Tack till kol-
legorna i OSL för det! I väntan på besättningen så tog vi 
allihop en tripp till terminalerna för en fika. Tisdagkväll 
på Kastrup är inte någon partykväll. Det var bland de 
ödsligaste flygplatser jag stött på.

Samling vid kärran och besättningen anlände. Walk 
around, tanka och iväg, inga konstigheter.

Take off lokal tid kl.0007 onsdag morgon. Jag, logistik-
ansvarig och ansvarig ingenjör intog de 3 bakre raderna 
som inte hade seatcontainers installerade. En 3-seatare 
för sig själv är inte ofta man kan lyxa till det med. Det 
gick faktiskt att sova ett par timmar. 

Landning i Luxor kl.0540 i en fantastisk soluppgång. 
Besättningsbyte, tankning och en liten walk around, och 
sen iväg. Avfärd kl. 0726 mot Bangui. Tror faktiskt att 
jag lyckades slumra lite på denna leg också. Somnade 
nämligen med Nilen och öken nedanför och vaknade 
med djungel. Inte många byggnader att se när vi började 
inflygningen mot Bangui. Det märktes inte att detta är 
en stad med 750000 invånare. Plåtskjul efter plåtskjul 
var allt som syntes på marken. 

Vi hade fått reda på att det faktiskt är ett flyktingläger 
inne på flygplatsområdet. När vi landar ser vi att det 
står franska legionärs-soldater utplacerade längs med 
banan. Deras uppgift såg ut att vara trafikpolis. Längs 
med banan står massor med flyktingar som är på väg att 
korsa banan för att bege sig till andra sidan. Så fort vi 
passerat så vinkar soldaterna klart att passera. Det fat-
tades bara målade övergångsställen för att detta skulle 
se ut som vilken väg som helst.

När vi taxat in till terminalen och parkerat så började vi 
jobba. Vi hade beslutat att lasta ur allt från kabinen själva 
för att inte få ombord någon mysig sjukdom eller leriga 
fotavtryck då det var regnperiod i området. 25 grader 
varmt och en luftfuktighet jag aldrig varit med om förut. 
Min första uppgift blev att försegla alla luckor med seals 
då vi skulle stå ett antal timmar på backen utan att vi 
visste hur säkerheten runt flyget såg ut. Ett lastband 
kördes fram till bakre service dörren och vi lastade av 
och lokal markpersonal tog emot. Nu inträffade något 
som gjorde mig väldigt stolt över att jobba för Nor-
wegian. Alla, och då menar jag alla, hjälptes åt för att 
tömma kabinen på all nödutrustning. CEO, generalse-
kreterare, kapten, säkerhetschef, pressansvarig, kabin-
chef, styrman, logistikchef, jag själv och några till. Det var 
langen går så svetten lackade tills hela kabinen var tömd. 
Snacka om team building. Jag blev mycket imponerad 
över samarbetet mellan olika avdelningar och perso-
nalkategorier. Efter detta behövde vi nu bara övervaka 
övrig avlastning ur lastrummen. Under tiden så åker vår 
chef med UNICEF följe på en rundtur i flyktinglägret.

När allt var avlastat så fick vi lite dödtid innan alla skulle 
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återsamlas för avfärd mot Luxor. Vi blev då inbjudna 
till VIP-loungen i terminalen. För att detta skulle vara 
möjligt kom en stor och mycket trevlig tulltjänstekvinna 
ut till flyget så vi kunde fylla i våra visumansökningar. Då 
det blev min tur så frågade hon var jag skulle bo vid min 
vistelse i landet. Jag svarade att det blir ett kort besök 
och den enda adress jag kan ge är stolsrad 31ABC som 
fungerat som sovplats hittills. Hon tyckte detta var 
mycket lustigt men det fick duga. Efter det blev det en 
kort promenad till terminalbyggnaden. Jag tror säkert 
att VIP-loungen var VIP på 50-talet men knappast nu. För 
att upprätthålla själva VIP-statusen kanske man behöver 
byta lite möbler och annan inredning då och då. Vad 
som däremot var VIP var servicen från de 2 som job-
bade i loungen och ett förstklassigt WIFI. Luftkonditio-
neringen var också utmärkt. I ett hörn stod en tjock-TV 
med franska nyheter på. Min franska är sådär så det 
blev lite surfande på mobilen i stället. På detta för mig 
mycket udda ställe på jorden så läser jag nyheten om att 
en av våra stora fotbollshjältar gått ur tiden.

R.I.P. Klas Ingesson.

Efter en välbehövlig fikapaus så gick vi bort till änden av 
rampen där flyktinglägret tog vid. En lastbil höll på att 
lastas full med vår utrustning för vidare färd ut i landets 
olika flyktingläger. Vi gick vidare mot lägret. Jag har sett 
många flyktingläger på TV-nyheterna och detta såg likadant 
ut. Men att se det på riktigt är något helt annat. Det låg en 
stark lukt av brända sopor överallt. För att värma sin mat 
så eldades sopor under grytorna i lägret. Det var plast 
och diverse annat som fick agera bränsle vid matlagningen.  
Vi tittades på med misstänksamma ögon. Att se denna full-
ständiga misär är något som kommer finnas kvar i minnet 
för alltid. Ett nästan oändligt antal plåtskjul och plasttält 

småkillarna hade fotbollströjor på sig. Man kan nästan 
ana sig till att det har kommit fram klädsändningar från 
Europa till lägret. När barnen efter ett tag förstått att vi 
hade kameror och mobiler där man kunde se sig själv 
på bild så uppstod ett smärre tumult. ALLA barn ville 
bli fotograferade för att sedan se sig själva på bild. Vi 
försökte så gott vi kunde med var sin klunga av barn att 
tillgodose allas önskan. Kunde vi göra något för att lysa 
upp deras vardag så var detta ett litet bidrag. Pojkarna 
gjorde grimaser eller visade sina fina fotbollströjor och 
flickorna visade sina fina klänningar. Jag har sällan sett 
så glada barn. De skrattade hysteriskt när de fick se sig 
själva på bild.

Hur gärna man än vill stanna och hjälpa till så var det 
dags att bege sig åter till vår flygmaskin. Väl där så 
infann sig en enorm tomhet i kroppen. Det kändes helt 
absurt att sitta ombord med cateringmat, läsk och godis 
medans barn svalt 100 meter bort. Jag tror dock att det 
inte hade varit genomförbart att skänka 50 Snickers och 
20 burkar Coca cola till 20000 barn. 

stod överallt i lägret. Det är helt ofatt-
bart att det som mest fanns över 100000 
flyktingar här. Vid detta tillfälle fanns 
mellan 25000–30000 flyktingar i lägret. 
Just denna dag var det uppehåll men man 
kan tänka sig hur marken ser ut när det 
är regnperiod.

Efter ett litet tag så tog ett par barn mod 
till sig och gick fram till oss. CAR är ju 
en före detta fransk koloni så de flesta 
pratar franska eller något inhemskt språk 
som sango eller zande. Jag är dock väldigt 
dålig på alla tre och det gällde de flesta 
av oss. Barnen försökte kommunicera 
men det fick bli det universella kropps-
språket i stället. Alla i lägret var väldigt 
smutsiga vilket är förståeligt men barnen 
och framförallt flickorna var välklädda 
med fantastiskt vackra frisyrer. Många av 
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Åter till arbetet. Walk around utförd utan anmärkning. 
Inte ens oljefyllning. Alla ombord för avfärd, kvar var 
bara att gå ut och räkna alla security-seals. Efter utfört 
varv konstaterade jag att det fattas en seal. Har det 
öppnats en lucka eller har jag missat en seal? Jag tar ett 
varv till i långsammare tempo och då kommer jag på att 
jag satte en seal på luckan för inkoppling av air-condi-
tion luft under buken. 

Då det på denna flygplats inte finns några taxibanor så 
får vi taxa på landningsbanan innan take off. Nu upp-
repas proceduren från landningen med soldater som 
stoppar människor från att passera banan medans vi 
taxar förbi. 50 meter från banan har det skapats en 
fotbollsplan där barn och ungdomar spelar fotboll. Helt 
normalt på en flygplats i Bangui. Det känns konstigt att 
se allt detta genom fönstret när vi susar förbi innan take 
off.

Efter en liten stund i luften så börjar jag fundera på vad 
vi faktiskt varit med om. 6 timmar på marken och en 
väldig massa intryck som ska sorteras på rätt plats. Vi 
är alla glada för att vara på väg hem men det känns som 
man skulle vilja göra mycket mer för framförallt barnen 
i lägret. Stämningen ombord var uppåt då det kändes 
som vi klarat av vår uppgift utan missöden. Bara ett 
stopp kvar innan färden fortsätter mot Oslo. 

Landning i Luxor och besättningsbyte. Walk around 
och faktiskt dags att fylla lite motorolja. Första riktiga 
mek-jobbet på hela resan. 2 burkar i varje assisterad av 
en kapten som hade bråttom upp i luften igen. Det hade 
blivit mörkt och när vi lyfte så syntes alla lampor som 
finns längs med Nilen. Förutom det var det kolsvart. 
Det tog inte många minuter innan jag sov. 3-seatare för 
sig själv är skönt men efter ett antal timmar så börjar 
det bli lite stelt här och där i kroppen. Inga anmärk-
ningar under flygningen till Oslo. Landning kl.0158 på 
ett kallt Gardemoen. Det sas adjö och sedan spreds vår 
lilla skara människor ut i natten. 5 timmar till flyget hem 
till Stockholm. Vad att göra en natt på Gardemoen? Jag 
hade turen att än en gång få användning för uniformen 
och mitt crew-ID. Jag blev insläppt på vårt besättnings-
kontor och där hittade jag en ledig sovfåtölj. Alarm på 
mobilen sen somnade jag på 5 sekunder.  Vaknade och 
släpade mig sömndrucken till Stockholmsflyget. Start, 
kaffe, landning och så fick jag äntligen träffa min under-
bara hustru som hämtade mig. Väl hemma så summe-
rade jag själva tekniker-jobbet på resan. 4 walk around, 
1 oljefyllning och förövrigt NIL i loggen. Bra maskin vi 
fick på denna resa. 47 timmar efter avfärd så släckte jag 
lampan och sov faktiskt gott.

När jag nu sitter och skriver detta ca 3 månader senare 
är jag fortfarande stolt över att jobba för ett bolag som 
gör sådana här insatser. Hoppas fler kan bidra!

Det som sitter kvar starkast efter denna resa är mötet 
med alla barnen i flyktinglägret, urlastningen av material 
från kabin när alla hjälptes åt och att vi har NIL i loggen 
efter en så lång resa.

En helt vanlig vecka som flygtekniker på Norwegian. 
Eller?

Robert Spjuth
Skiftledare/Flygtekniker

Norwegian Arlanda
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Hur betalar jag enklast mitt medlemsskap?
Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då betalas avgifter i efterskott. I annat fall faktureras du 
kvartalsvis i förskott.

Autogiro
Det är enklare med autogiro än med inbetalningskort! Dessutom blir det billigare för 
föreningen. Med autogiro betalar du medlemsavgiften månadsvis. Och du slipper riskera 
att avgiften inte betalas i tid. Om du inte väljer autogiro faktureras du kvartalsvis i förskott.
Du kan själv lägga till att du vill betala din medlemsavgift via autogiro på MIN SIDA. 
Du måste dock vara inloggad! Vill du ändra kontonummer får du skicka e-post eller ringa till oss.
Du kan också lägga till Svensk Flygteknikerförening som autogiromottagare om du har Internetbank. 
Du måste ha medlemsnummer och personnummer tillgängligt för det krävs för att göra autogiroan-
mälan i Internetbanken.

SFF använder numera endast bankgiro.        
Bankgiro 5915-4039 (Endast inbetalningar med OCR nummer)
Bankgiro 489-3152  
    

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 medlems-
avgift 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, inkomst-
försäkring mm se:
http://aea.se/arbetslos
http://www.inkomstforsakring.
com/srat/hur_fungerar.aspx

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 och forum)  
www.airliners.net 
•	 Flygskvaller  
www.pprune.com

Nostalgi 
•	 Linjeflyg  
www.linjeflyg.com 
•	 Transair  
 www.transairsweden.com 
•	 Scanair   
www.flygscanair.com 
•	 Swedair  
www.swedair.nu
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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 certifikat 
menas EASA del 66 Aircraft Main-
tenance License (AML), militärt 
RML eller motsvarande.

SFF har ungefär åttahundra med-
lemmar.

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

Förhandling och arbetsrättslig hjälp
SFF är en av parterna i kollektivav-
talet för flygtekniker med Flygar-
betsgivarna inom svenskt Näringsliv. 

SFF har även ett antal lokala kollek-
tivavtal med enskilda arbetsgivare. 
Vi företräder dig även i olika situa-
tioner 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 sammanhållning 
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 flygsäker-
hetsfrågor och regelverk bland an-
nat inom European Aviation Safety 
Agency, EASA. 

Flygteknikerns Värld och  
www.flygtekniker.se
Svensk Flygteknikerförenings med-
lemstidning Flygteknikerns Värld 
har givits ut sedan 1976 och ut-
kommer 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 2015: 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 be-
talas ut i maximalt 120 dagar 
(ca 6 månader) och täcker 
80 procent av inkomsten upp 
till 80 000 kr/månad. Tilläggs-
försäkring 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. Karenstiden 
varierar beroende på vilket 
kollektivavtal och övriga för-
säkringar du omfattas av. Om 
du blir sjuk är det viktigt att 
kontakta hälsoombudet i god 
tid för att få hjälp och för att 
anmäla skadan, telefon 0770-
78 20 60.

Loss of License
Utbetalning ur SFF’s L.o.L-
fond kan göras till medlem 
som av hälsoskäl mist sin 
behörighet till yrket. 
 
Upp till 5 prisbasbelopp 
(2015: 222.500 kr)  
utbetalas som ett engångs-
belopp 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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Webbansvarig
Styrelsen: ola.blomqvist@flygtekniker.se

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

FÖRBUNDSJURIST/FÖRHANDLARE
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 2014-2016
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
REDAKTÖR FTV
Henrik Zaar
Telefon 070-6822141
henrik.zaar@flygtekniker.se

LEDAMÖTER
Johan Moberg-Bengtsson
Telefon 070-6970319
johan.m.bengtsson@flygtekniker.se 

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

Mats Gomér
Telefon 070-2609397
mats.gomer@flygtekniker.se

Thomas Vlasak
Telefon 070-9442176
thomas.vlasak@flygtekniker.se

Mathias Ågren
Telefon 073-0353580
Mathias.agren@flygtekniker.se

SUPPLEANTER
Dan Nylén
dan.nylen@flygtekniker.se

Roger Skalman
roger.skalman@sjofartsverket.se

Geovanny Mejia
geovanny.mejia@westair.se

Joakim Törnqvist
joakim.tornqvist@flygtekniker.se

KONTAKT
Svensk Flygteknikerförening

Lokala kontakter

SAS
Mats Hansson
mats.hansson@flygtekniker.se

SMA MAINTENANCE AB
Mattias Olofsson 
mattias.olofsson@sjofartsverket.se

SAAB AB (Ambulansflyget)
Kent Holma
Telefon 073-4460016
Kent.holma@saabgroup.com
Rasmus Linde
rasmus.linde@saabgroup.com

SAAB AB (Malmen)
Dan Nylén
Dan.Nylen@saabgroup.se

BRAATHENS REGIONAL AIRLINES (BRA)
Henrik Zaar
Telefon 070-6822141
henrik.zaar@flygtekniker.se 
Cristian Arcos
cristian83_arcos@hotmail.com

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
Peter Holm
peter.holm@bredband.net
Lars Nyremo
lars.nyremo@tuifly.se

BROMMA AIR MAINTENANCE
Mats Karlsson
mats.karlsson@bam.aero

WESTAIR
Anders Davidsson
anders.davidsson@westatlantic.eu
Geovanny Mejia
Geovanny.mejia@flygtekniker.se

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

    Svensk Flygteknikerförening
Bankgiro

489 - 3152



 
Flygtekniker

DIN SÄKERHET

Avsändare:
Flygteknikerns Värld
c/o Henrik Zaar
Harlösagården, Gamla Mejeriet
241 64 Harlösa

POSTTIDNING B

Svensk flygteknikerförening på internet

www.flygtekniker.se
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