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Ordförande har ordet

Under 2016 ska större delen av den svenska arbetsmark-
naden gå igenom avtalsförhandlingar. Som vanligt så är 
tonläget högt på båda sidor. De flesta avtalen förhandlas 
under våren. För flygteknikernas del så löper det centrala 
avtalet med Svenska Flygbranschen ut den 31 oktober. 
Det finns all anledning att fundera över framtida priorite-
ringar. 

Under våren så samlar vi förtroendevalda från ett antal arbetsplat-
ser för att diskutera avtalsfrågor inför kommande förhandlingar. 
Viktiga framtidsdiskussioner om stort och smått är att vänta. Vad är 
det vi vill, och hur når vi bäst dit? Vad går att göra centralt och vilka 
alternativ står vi inför?

Övriga arbetsmarkanden
Inom LO blev det inga samordnade krav inför årets förhandlingar. 
Några förbund samverkar ändå där exempelvis 6F* har framställt 
krav på 3,2 procent och låglönesatsningar. Facken inom industrin* 
har gått ut med lönekrav på 2,8 procent. Det är inom industrin 
som det så kallade ”märket” sätts. Det är den nivå som styrs av 
den internationellt konkurrensutsatta delen av svensk industri. Men 
tycks lönemärket bli allt mer ifrågasatt från andra sektorer där 
lönenivåerna skulle kunna sättas utifrån andra faktorer. Var kommer 
det att sluta i år?

Svenskt Näringsliv har gått ut med att det krävs löneökningar 
under 1 procent för att säkra svensk konkurrenskraft. Det är alltså 
ett rejält gap mellan de olika positionerna inför avtalsförhandling-
arna….  
 
*6F är fem LO-förbund som samverkar, Byggnads, Elektrikerna, Fastig-
hetsanställdas Förbund, Målarna och Seko
 
*Facken inom industrin är ett samarbete mellan GS Facket för skogs-, 
trä- och grafisk bransch, Industrifacket Metall, Livsmedelsarbetareförbun-
det, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Föreningsmöte 2016
Den 16 november är det dags för Föreningsmöte i SFF. Det är 
föreningens ”stämma” och hålls vart tredje år. En ny styrelse ska 
väljas och beslut ska tas om framtida budget med mera. Samma dag 
genomför vi, traditionsenligt, Flygteknikerns dag, så se fram emot 
en heldag på Citykonferensen i Stockholm den 16 november!
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Redaktören har ordetHENRIK ZAAR
Henrik.Zaar@flygtekniker.se
070-6822141

Flygteknikertidningen åt alla!

Om Du inte är medlem i SFF men har fått det här numret av Flygteknikerns Värld så beror 
det på att du har ett svenskt flygteknikercertifikat och är bosatt i Sverige. Vi arbetar hårt 
för certifikatets existens och för yrkets status och därför bör alla ta del av vad som pågår.   

Det är uppenbart att yrket ”Flygtekniker” står och faller med det certifikat vi har. Det är viktigt att det 
utfärdas av en myndighet och att utbildningskraven är styrda av ett gemensamt regelverk. Du kanske 
tänker att ”så är det ju och så kommer det alltid att vara”? 
Det är dessvärre ingen självklarhet. Certifikatets existens utmanas hela tiden.

Det är helt klart att Aircraft Engineers International,  AEI och deras medlemsorganisationer (däribland 
SFF) har bidragit starkt till att vi har ett certifikat värt namnet och därmed att yrket finns kvar i den 
form vi känner det.  

Men samtidigt som Du läser det här så pågår förändringar inom EASA och i övriga flygvärlden där vi 
måste delta med stort engagemang för att bevaka och påverka. 

Vi behöver samla alla krafter för yrkets och flygsäkerhetens skull! 

Läs, reflektera och tyck till!  
Vi finns på facebook och twitter@flygteknikerna 

Eller maila till oss på sff@flygtekniker.se

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
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Flygteknikerns dag 
Flygsäkerhet och Kostnadsjakt.

Då var vi i flygtets hemstad igen, på 
klasssisk flygarmark då vi hade vår dag 
på Malmen och Flygvapenmuseum i 
Linköping.

Dagen med temat ”flygsäkerhet och kostnadsjakt” 
började med en gemensam fika, ett 30tal personer 
var närvarande  från många ställen i vårt avlånga 
land. SFF ’s styrelse, Transportstyrelsen med Jukka 
Salo och Mikael Othzén, Haverikommisonen med 
Christer Jeleborg, civila och militära flygtekniker 
samt ett antal personer från våra flygteknikersko-
lor.

Transportstyrelsen deltog med presentationer om 
vad man upptäcker i utbildningsorganisationer och 
i flyg- och underhållsorganisationerna när man gör 
sina verksamhetskontroller. Det handlar mycket 
om brister i manualer och handböcker men även 
om att man i viss utsträckning inte följer proce-
durerna. Information från flygtekniker till myndig-
heten i form av rapportering och mer informell 
kontakt välkomnades. 

Transportstyrelsen gjorde också en presentation 
om säkerhetskultur. De problem man ser skulle 
ofta kunna avhjälpas om säkerhetskulturen vore 
bättre.

Haverikommissionen gjorde en presentation om 
olyckor och allvarliga tillbud där flygtekniker varit 
inblandade. Myndighetens roll är att utreda orsaker 
och komma med rekommendationer. 
Tittar man på omständigheterna kring olyckorna så 
kan man ofta hitta faktorer som brukar beskrivas 
som ”The dirty dozen”. Det är mänskliga faktorer 
som exempelvis distraktion, stress och kommuni-
kationsbrister.

Under eftermiddagen fokuserades det på flyg-
teknikerutbildning. Flygtekniker utbildas på fem 
orter i Sverige. Efter 2-2,5 års utbildning och två 
års praktik kan man ansöka om ett certifikat från 
Transportstyrelsen.
Det utgavs trettio nya flygteknikercertifikat från 
oktober 2014 till oktober 2015. Behovet i fram-
tiden diskuterades och även om behovet av nya 
certifikat skulle öka något så vill SFF se en kon-
solidering av utbildningarna och ett övergripande 
ansvarstagande från regering och ansvariga myndig-
heter.

Under dagen gavs även möjlighet för de som ville 
att vandra runt i museets fantastiska samlingar.

Det civila flyget styrs av regler som är gemensam-
ma inom EU och ett antal andra länder.

– Det vi upplever som ett problem är att till-
lämpningen varierar och att det medför en osund 
konkurrens från de som tillåts tillämpa lägre sä-
kerhetskrav, säger ordförande i SFF, Ola Blomqvist. 

Ola gjorde en presentation där innehållet disku-
terades livligt bland deltagarna. En het fråga var 
flygteknikernas ansvar för alla tekniska åtgärder 
där det ibland kan finnas olika uppfattningar.

– Jag anser att jag har starkt stöd från EU:s flyg-
byrå, EASA, och från många nationella luftfarts-
myndigheter när jag säger att ansvaret är långtgå-
ende när vi signerar för en åtgärd på ett flygplan 
eller helikopter, även när det är andra som gjort 
det praktiska arbetet, säger Ola.
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Mer än en ”kråka i loggen”!
I förra numret av FTV så skrev jag om hur Transportstyrelsen ser på CRS. Nu har vi även tagit del av hur EASA ser på kraven för att 
utfärda ett Certificate of Release to Service.

Är du certifierad flygtekniker med auktorisation att utfärda CRS eller att signera som Support Staff? Läs då den här artikeln 
noga! Det finns ingen ursäkt för oss att inte sätta sig in det som är så fundamentalt viktigt och det som innebär en garanti för 
att det tekniska underhållet är korrekt utfört. 

Genom åren har certifikatets roll varit ifrågasatt ett antal gånger när flygbolagen och flygindustrin satt tryck på EASA för att 
driva igenom regeländringar. Tolkningarna har skiftat om Part 145 i fråga om CRS-procedurer och på vilket sätt B1/B2 Certi-
fying Staff och Support Staff ska vara involverade och hur de ska ges möjlighet att planera och övervaka underhållsprocessen 
innan man signerar som Support Staff eller utfärdar CRS.

AEI har diskuterat frågan intensivt genom åren och nu har vi fått en klargörande beskrivning från EASA. 
”EASA policy on Certificates of Release to Service for aircraft maintenance and associated responsibilities of maintenance organisations 
and CAMOs” (http://easa.europa.eu/system/files/dfu/CRS%20policy%20171215.pdf).

Några av höjdpunkterna i beskrivningen från EASA skulle jag vilja sammanfatta så här:

Line Maintenance
• Man kan inte utfärda CRS för B2-tasks om man inte är certifierad och auktoriserad B2 på aktuell typ. Det betyder att ett arbetspaket 
innehållande både B1 och B2 tasks kräver CRS av en person med både B1 och B2 alternativt att man delar upp det till två CRS, en för 
B2 och en för B1.

• Att utfärda CRS är inte bara en administrativ uppgift för att kontrollera signaturer på ett papper. Det är Du som Certifying Staff som 
ska bedöma hur mycket involverad Du behöver vara i arbetet. Interna procedurer kan inte begränsa Din möjlighet att bedöma hur 
arbetet utförs och av vem.

Base Maintenance
• Support Staff är en certifierad kategori (B1 och/eller B2) som ska säkerställa och verifiera att underhållet utförts på rätt sätt. När 
så skett kan kategori C utfärda CRS för en check, arbetspaket eller annat arbete som bedömts vara Base Maintenance. Det betyder 
uppenbarligen att det måste finnas det antal Support Staff som krävs för att kunna vara delaktig och ges möjlighet att övervaka i den 
omfattning man anser nödvändigt. Support Staff ska verifiera att alla taskar utförts korrekt och detta är inte en ren administrativ åtgärd 
som utförs ”på kontoret”. Det krävs delaktighet och kontroll i det praktiska arbetet på hangargolvet.

Sign-off staff 
Sign-off staff kan vara en ocertifierad mekaniker som bedömts ha tillräckliga kvalifikationer för att utföra och signera delar eller hela 
tasks. Men det tar inte bort behovet och ansvaret från Support Staff i Base eller Certifying Staff i Line att bedöma i vilken grad man 
behöver vara involverad. Min bedömning är att det inte är acceptabelt att ha procedurer i en 145-organisation som beskriver att det 
endast är en fråga om att kontrollera signaturer/stämplar på arbetsunderlag innan man utfärdar CRS eller signerar som Support Staff. 
Man har ett större ansvar än så och det ska speglas i MOE och andra interna procedurer.

Ola Blomqvist
Vice ordförande AEI

Ordförande SFF

The certificate of release to service as descri-
bed in EASA Part 145.A.50 is one of the fun-
damental principles in the European regulatory 
framework for airworthiness.
Several items of discussion and cases of dif-
ference in interpretation have been raised with 
the Agency in the past and are currently subject 
of two rulemaking tasks:

• RMT.0217 (M.029)  
 ‘CAMO and Part-145 responsibilities’.
• RMT.0097 (145.024) 
 ‘Functions and responsibilities of B1 
 and B2 support staff ’.

The content of those NPAs cannot be used 
directly to answer today’s questions as we have 
to comply with the rules that are applicable 

today, however the following bullet points will 
address a number of issues currently expe-
rienced around the issuance of a certificate of 
release to service (CRS) and give guidance on 
EASA’s view/interpretation of those items:

Appropriately authorised certifying staff 
In order to issue a CRS the certifying staff have 
to be formally authorised by the maintenance 
organisation to do so. The word ‘appropriately’ 
means that the person can only be authorised 
when the organisation has verified compliance 
with all the applicable qualification require-
ments, only for the scope of work applicable to 
that qualification (in the case of Part-145 or-
ganisations, please refer to 145.A.30, 145.A.35) 
and always within the privileges granted by the 
Part-66 licence held by the person (refer to 
66.A.20)

EASA Statement for CRS
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This means that, for example, in the case of a 
line maintenance event which includes a daily 
check + some single running tasks + requested 
defect rectification entered in the Technical Log 
by the crew, if such event includes tasks within 
the scope of B1 and B2 privileges (mechanical 
tasks and avionic tasks), then a single release 
to service can only be issued if the person 
issuing it holds both the B1 and B2 licences. It 
is not possible for a B1 certifying staff (or for 
a B2 certifying staff ) to issue a single release 
to service covering the full maintenance event. 
The other option is to have a B1 certifying staff 
issuing a release to service for the mechanical 
tasks and a B2 certifying staff issuing a release 
to service for the avionics tasks, which would 
become a multiple release system.

When it has been verified that all maintenance 
ordered has been properly carried out 
This doesn’t necessarily mean that certifying 
staff have to perform or supervise the whole 
process of every task, but the necessity of 
assessing the complexity of each task, making 
sure that they have been assigned to personnel 
authorised to sign-off to the corresponding le-
vel, coordinating the different tasks, supporting 
that personnel in case of any mistakes or unex-
pected difficulties and verifying that the job has 
been completed and signed-off properly.

As a consequence, this is not just an adminis-
trative task which can be performed from a 
remote location or without having been invol-
ved at all. Certifying staff have the last call on 
the amount of involvement they would like to 
perform in order to be satisfied that the main-
tenance can be properly released, and this level 
of involvement cannot be predefined or limited 
by the organisation’s procedures.

In the case of base maintenance, what are the 
functions and responsibilities of ‘support staff’ 
The qualification criteria for certifying staff and 
support staff are identical as both:

• must have a Part-66 licence with the correspon-
ding type ratings;

• must have the same recent experience and conti-
nuation training;

• must have training in human factors and com-
pany procedures;

and
• are subject to the same competence assessment;
The only difference is that in the base main-
tenance environment there is an additional 
function, the category C certifying staff. 

However, this function is more administrative 
due to the more complex environment.
Regarding the level of involvement of the 
support staff, 145.A.30(h) states that “B1 and 
B2 support staff shall ensure that all relevant 
tasks or inspections have been carried out to 
the required standard before the category C 
certifying staff issues the certificate of release 
to service”.
This requirement is of a similar nature to the 
one contained in 145.A.50(a), where certifying 
staff are required to ensure that “it has been 
verified that all maintenance ordered has been 
properly carried out”. As a consequence, the 
level of involvement expected from the support 
staff follows the same principles as indicated 
above for certifying staff.

What is the function of personnel authorised 
to ‘sign-off’ AMC 145.A.65(B)(3)3 states that, 
in order to prevent omissions, every task or 
group of tasks should be signed-off by formally 
authorised personnel after its completion. It 
also states that a “signoff ” is different from a 
‘release to service’. 
Furthermore, this AMC states that work by 
‘unauthorised personnel’ (temporary staff, 
trainee) should be checked by ‘authorised 
personnel’ before they sign-off. ‘They’ means 
‘authorised personnel’ (formally authorised to 
sign-off ).

This concept of personnel authorised to 
sign-off is in line with the provisions related 
to the assessment of mechanics contained in 
AMC 145.A.30(e)(3). This assessment should 
guarantee that “mechanics shall be able to 
carry out tasks to any standard specified in the 
maintenance data, and will notify supervisors of 
mistakes requiring rectification to re-establish 
required maintenance standards”. Nevertheless, 
holding a ‘sign off ’ authorisation doesn’t mean 
that the authorised person can sign-off all tasks. 
It means that he/she can sign-off tasks up to 
the authorised level, depending on the training 
and experience held, and in accordance with a 
procedure described in the MOE. Furthermore, 
even if this person is qualified and able to carry 
out the task to the required standard, this does 
not mean that certifying staff and support staff 
are not needed. 

The presence of certifying staff and support 
staff is an additional safety barrier and, as ex-
plained above, has the function of coordinating 
the different tasks, supporting those mechanics 
in case of any mistakes or unexpected difficul-
ties and verifying that the job has been comple-
ted and signed-off properly.

Julian Hall
Head of Maintenance and Production

EASA
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AEI kongress 2015 i Seattle

Aircraft Engineers International, den 43:e kongres-
sen arrangerades av AMFA (Aircraft Mechanics Frater-
nal Association) i Seattle och är hemmaplan för alla 
Boeingentusiaster,med nytillverkning av Boeingflygplan 
vid sina fabriker i Everett och Renton. Man kände på lång 
väg flygplanshistoria samt flygarkultur, med anor tillbaka 
till 1916 sedan William Boeing grundade `Pacific Aero 
Products Co´ som blev `Boeing Airplane Company´. Boeing 
Company med sina 168400 anställda och fabriker är 
fascinerande och det kan jag personligen rekommendera 
är helt klart värt ett besök. Men nu till rapporteringen från 
kongressen.

23 September.

Officiell öppningsdag av AEI kongress. Robert Alway 
President för AEI önskar samtliga välkomna till den 43:e 
kongressen som hålls på historisk mark och tackar för 
allt hårt arbete som AMFA åtagit sig för att anordna 
denna tillställning. Robert berättar historien när AMFA 
för första gången för nio år sedan besökte AEI kongres-
sens i Serbien som observatör och man fann snart att 
de levde med samma problem och utmaningar som 
resten av världen. AMFA anslöt sig till AEI året därpå 
och nu 2015 är man värdnation. 
Tim Cullen AMFA, tackade och önskade att samtliga fin-
ner sig till rätta och har en trevlig och givande kongress 
i Seattle. 

Snabb start på morgonen och rakt in i agendan med av 
val sekreterare och val av rösträknare. Därefter god-
kännande av anteckningarna från 2014 kongress i Paris. 
Men även en hel del diskuterades om hur TISA (Trade 
In Service Agreement) kommer att påverka yrket, ar-
betsmarknad, flygsäkerhetslagar och våra certifikat. Och 
flera undrar varför det är så tyst om det, ett arbete 
som pågått i två år och involverar 75% av världen. En-
dast kommer till kännedom igenom WikiLeaks avslö-
jande och att publicera hemliga dokument som finns 
tillgängliga på nätet. Idag finns det en hel del information 
att läsa och ladda ner på Youtube det är bara att skriva 
TISA och läsa, lyssna.

Förmiddagen flyger förbi, bensträckare och en snabb 
lunch. Tillbaka efter lunchen för några föreläsare som 
bjudits in till kongressen för att berätta om branschens 
problem och hur man har försökt lösa det. Några korta 
rader om de presentationer som gjordes under efter-
middagen.

Ken Mac Tierman 
Berättar om International Maintenace Skills Competi-
tion. En tävling i 6 olika kategorier och bedöms av 
domare. En trevlig sammanställning där länder inom 
samma yrkeskategori kan möta likasinnade utöva-
rare från hela världen. AEI kommer att annonsera om 
eventet på hemsidan som infaller 24maj nästa år. Kanske 
finns ett intresse att delta med ett team från SFF där 
vi representerar Sverige. Om intresse finns så sänd en 
mejl till thomas.vlasak@flygtekniker.se så kan vi mäta 
hur stort intresset är för att delta i ett internationellt 
event.  

Kevin Jurasinski, AMFA 
Förklarar hur dom som fackförening involveras i ASAP 
Aviation Safety Action Program Event Review Commit-
tee Representarive – Voluntary, non-punitive, selfre-
porting system. Men deras vikt att vara en opartisk 
position vid händelser. Han var involverad i utredningen 
med Alaska Airline flight 261 som representant för 
anställda och anhöriga som drabbades.

22 September.

Sedvanlig start med registrering inför kongressen på 
förmiddagen, och allmänt mingel för att prata i kapp om 
vad året som gått har erbjudit i respektive bolag och 
land. 

Efter lunch så blev det dags för kongressstart och vi 
matade igenom alla förberedande punkter in för den 
följande dagens officiella öppning. I år var det något 
färre deltagande nationer än vanligt, med 11 röstberätti-
gande föreningar/nationer närvarande. En förberedande 
dag där man kan kortfattat kan säga att det flöt på som 
planerat. Som vanligt avslutades dagen med gemensam 
middag på ett lokalt mikrobryggeri ”Rock Bottom” för 
mer mingel och glada återseenden.

Louie Key, National Director, AMFA
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Kurt Kinder, Director of Maintenance för Alaska Airline. 
Önskar alla välkomna till Seattle hans hemmastad som 
ligger varmt om hjärtat, Kurt förklarar om sin karriär 
inom flyget från mekaniker till direktör, att han alltid 
kommer att ha en fot i teknikervärlden. Alaska Airline 
är ett medelstort flygbolag med 143 flygplan, med 690 
licenserade tekniker. Line Maintenace är deras huvud-
uppgift efter som Base Maintenace är `outsouced´ men 
Kurt menar att trenden av att sälja ut sin base main-
tenace antagligen ligger på sin kulmen. För att det är 
svårare att få tid för deras flyg till base så att det passar 
flygbolagens optimerade flygprogram. Och om man vill 
ha en specifik tid så blir priset högre alternativ att äga 
eller hyra ett extra flygplan för att täcka bortfallet i 
linjenätet med ökade kostnader som följd. Alaska Airline 
är ett av de flygbolag som är anslutna till ASAP och det 
uppkom efter flight 261. En svart dag för flygbolaget och 
Kurt berättar om arbetet att återskapa förtroendet ef-
ter olyckan till passagerare och anställda med ett tätare 
öppnare samarbete mellan alla.  
  
Jim Phoenix, Maintenace Inspector för US FAA
Pratade om Voluntary Disclosure Reporting Program 
och ASAP Aviation Safety Action Program. Jim presente-
rade sig först och börjar berätta ingående om ASAP vad 
det innebär och vilka för delar det genererar till flygbo-
lagen om man ingå i detta frivillighetsprogram när man 
som operatör missbrukat eller feltolkar regelverket. En 
av fördelarna är att man får längre tid för rapportera av-
vikelser i bolaget och man hinner jobba med problemen 
som finns i bolaget, innan FAA blir involverat och styr 
med hela handen. Man kan säga att det liknar Occurran-
ce Report system men att FAA är heltiden involverade i 
med samtliga ärenden i realtid. 

Pete Lake, Boeing Company 
Berättar om B737MAX programmet. Som chefsingen-
gör så hade han stort inflytande på design och utveck-
ling när man startade B737MAX programmet. Vi fick 
en härlig presentation om alla idéer nya motorer och 
bättre design. Det finns inte mycket information att få 
tag i på internet efter som att konkurrenterna är aktivt 
intresserade av alla lösningar för eget bruk.   
Dagens slut nalkas och sammanfattande så kan man säga 
bättre med sen avgång än medioker flygning. 

24 September.

Ny dag nya utmaningar Amerikanskt kaffe och muffins 
till frukost på hotellet så förstår man varför Star-
bucks fick en framtid och start i Seattle, kunde inte 
vara svårt att skapa en marknad som slår hotellkaffet. 
Först på morgonen blev Fred Bruggeman AEI Secre-
tary General´s rapport om året som gott 2014-2015. I 
kortfattade drag så har AEI skapat ett bättre samarbete 
med EASA och delges mer information än tidigare. Vår 
trovärdighet AEI är starkare än tidigare där vi har infor-
merat om problematik av tolkningar av regelverk samt 
att nationella myndigheter inte åtgärdar problematiken 
utan accepterar regelbrott. Men vi är fortfarande i be-
hov av information från medlemmar som jobbar och ser 
problemen. Tveka aldrig att rapportera till ditt flygbolag 
med glöm inte att sända en kopia till Transportstyrelsen, 
om du inte känner dig trygg med det så kan du alltid 
rapportera anonymt på AEI´s hemsida. 
    
Mustafa Colak Bucan presenterade ekonomin i AEI 
som stabil men fortfarande i behov av mer anslutningar 
så att budget blir mer stabil och stark. 2014 budget 
godkändes, 2015/2016 presenterades Norbert Beuing 
inspekterade den ekonomiska rapporten utan att finna 
några avvikelser. Budget röstades till godkännande 
11/11.

Ny inröstat förslag från NHAF våra Norska helikop-
tervänner. Är att nominerade till styrelsen ska ha full 
support från sin förening med ekonomisk kompense-
ring eller minst 2/3 kompensering för resor och utlägg 
under kongresser och i styrelsearbetet. Detta blev in-
röstat 11/11, och innebär att SFF bär större ekonomiskt 
ansvar av utlägg för resor och arbete som är för AEIs 
räkning. Det betyder ingen större skillnad för SFF när vi 
redan i dag bär merparten av kostnaden. 

Ahamed Mohamed (SNMSAC) Secretary Europa & 
Afrika rapporterar arbetet under året som varit. Även 
svårigheten att komma i kontakt med andra organisa-
tioner i Afrika med den dynamiska situation som råder 
i olika regioner. När man skapar kontakt så kan dessa 
personer sakna ekonomiska medel eller inte klarar av 
att organisera sig till att del ta AEI. 
Mohamed konstaterar att arbetet med Franska NA inte 
är som det borde, när man sänder en fråga så blir den 
sällan besvarad eller mer eller mindre ignorerade. Även 
om man har lovat en bättre dialog. Ett bra exempel att 
man inte fått svar om frågan B1/B2 support staff i Base 
maintenace miljö hur reglerna ska tolkas. En fråga som 
sänt ut via mejl. Och om man tittar på alla utskick så är 
det tragiska sanningen att väldigt få av myndigheterna 
svarar på sådana förfrågningar. Däremot ska vi vara 
stolta för det svar som SFF mottagit från Transportsty-
relsen med deras tolkning. Som var likvärdig till EASA 
regler och identisk med den Brittiska NA. 
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Halva dagen avklarad så bar det av till en social aktivitet, 
ett mycket sevärt besök till ett av Seattles fina flygmu-
seum The Museum of Flight. Där man kunde skåda en 
del av flyghistoriens stora ikoner en utställning med 150 
olika flyg och rymdfarkoster men även Boeing första 
fabrik som flyttas till platsen som visar hur man byggde 
flygplan av trä.

25 September

Ny dag nya utmaningar men även sista dagen på 
kongressen som känns något kortare än normalt eller 
så går tiden fort när man har roligt. Dagens agenda är 
lite av spridda skurar Robert Alway, AEI ordförande 
berättar om AEI workshop och deras framgångar med 
motgångar i korthet om dessa.

Logbook inspektioner och vikten vid att skriva in de 
fel som uppstår på plats och inte på hemvägen. Fred 
Bruggeman presenterade en detaljerad undersökning 
av samtliga ATA kapitel och grad av nivå över fel som 
skrivits på hemresan. Trots nivån på felen är av allvarli-
gare art.

Större undersökning om hur TISA kommer att på verka 
vårt arbete i framtiden när nationella regler inte får 
hindra den fria handeln. Som exempel så kanske inte 
arbetstidslagen eller stränga miljökrav kan gälla efter 
som den hindrar den fria handeln.

B1och B2 som CRS att den som utfärdar CRS ska vara 
närvarande eller överblicka det arbete som man signe-
rar. Att det inte är bara en administrativ position som 
stämplar av arbetskort. Även om det förklaras i MOE 
att det är så organisationen arbetar som inte är i linje 
med EASA regelverket. 

En förenklad Occurrence Report till AEI med högre 
grad av sekretess för den som skriver OR. Med fördel 
att man har möjlighet att kontaktad via mejl för kom-
pletterande uppgifter eller detaljer.

AEI framtid och approach till myndigheter och EASA 
samt framtidens problem som kommer eller kan 
komma. Men även den ekonomiska aspekten där vi visar 
att det finns ett ekonomiskt stöd till de åtaganden som 
genomförs eller kommer att genomföras.

Performance Based Oversight att det finns stora risker 
med denna typ av översyn och dessa långa intervaller av 
någon tillsyn. Som bygger på öppenhet och rapportering 
men kommer antagligen leda till flygets mörka sidor att 
växer sig starka.

Det blir alltid bra diskussioner runt samtliga ämnen som 
fortsätter en bit över lunchen. Efter en bit mat i magen 
så blir det nya tag.

Ola Blomqvist SFF som inte var närvarande i Seattle 
men uppkopplad på Skype från en varm och solig ö i 
Spanien. Ola berättade om vad han deltagit i på uppdrag 
av AEI inder året bland annat sitt besök i Singapore och  
en konferens på Flight Safety Foundation där han lyfte 
fram flygplansunderhåll och flygtekniker som en viktig 
del av säkerhetsnätet för flygande och passagerare. 

Vill bara avslutningsvis passa på att hälsa Geir Ove 
Eriksen välkommen till sin nya position som ordförande 
för teknisk kommité i AEI:s styrelse efter Tord Holen 
som har börjat arbeta hos Norska transportstyrelsen. Vi 
på SFF önskar Tord lycka till med sin nya karriär. Även 
detta år visar SFF teknisk kommitté att vi är på plats 
och engagerade i internationella frågor om framtida 
regel förändringar som påverkar dig som flygtekniker. 
Rapportera mera!
 
Mvh Thomas Vlasak SFF teknisk kommitté.
Thomas.vlasak@flygtekniker.se

Louie Key, National Director, AMFA och 
Robert Alway, President, AEI
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Äventyret i Nepal

Började här i Kathmandu i oktober 2015, jag skulle 
egentligen kommit ner den 2 november men det var en 
Bulgar som fick fara hem hastigt och han har fortfaran-
de inte kommit tillbaka. Det är ett 3 månaders kontrakt 
med ett engelskt bolag, BCT, som Station Manager. Vi tar 
hand om 2 A320, med IAE V2500 motorer som är ca 10 
månader gamla för det statliga bolaget Nepal Airlines  
Reg. Nr. 9N-AKX och 9N-AKW.

Landet Nepal
 
Detta är ett av världens fattigaste länder, det 
har inte heller varit lätt för folket man har 
lidit först efter två jordbävningar den kraf-
tigaste i april och den andra i maj, då slogs 
hela infrastrukturen samman, drygt 10000 
människor omkom, många hus kollapsade och 
det ser man sviter av i dag när man går längst 
gatorna. 
Man håller på med uppbyggnadsfas hela tiden, 
man fixar vägar, broar, sprickor i hus och fasa-
der, man bygger upp nya hus där dom gamla 
har kollapsat, man känner fortfarande efter-
skalv, de senaste ett par mil från Kathmandu 
stället heter Gourka. Värst är de väl drabbade 
på landsbygden, där har hus och vägar spolats 
bort i lerflöden.

 Nu den sista tiden så har man haft svårt med 
bränsletransporter, gas och medicintranspor-
ter som har varit i blockerade vid indiska 
gränsen i över tre månader nu, och man 

Anders Brunström

Airbus A320-233SL (9N-AKX)

Nepal Airlines
• • •

Nepal Airlines är det 
Statliga flygbolaget i 
Nepal, grundat i juli 
1958. Man opererar med 
2st Airbus A320-233S. 
Den första levererades 
februari 2015, Dessutom 
har man 2st 30 år gamla 
Boeing B757-200M, 1st 
Xian MA-60, 1st Harbin 
Y-12, 3st De Havilland 
DHC-6 Twin Otters.

Nepal Airlines huvudbas 
är Kathmandu Tribhuvan 
International Airport 
(KTM)

Flygkontrollorganet he-
ter CAAN Civil Aviation 
Authority of Nepal.

Man har planer att 
byta ut B757 till A330 
så småningom, när det 
händer är det ingen som 
vet. 
 
Utrikes destinationer, 
Delhi, Bangalore, Bom-
bay, Doha, Kula Lumpur, 
Hong Kong, Bangkok.

försöker få leveranser via Kina men det tar 
tid, för där är det så svårframkomliga vägar så 
man måste vara mycket försiktiga.

Men annars så är det ett mycket vackert land, 
jag tror nog ett av de vackraste länderna i 
världen, Kathmandu som huvudstaden heter 
ligger som i en gryta med Himalayas bergs-
massiv runt, ett ställe några mil bort finns ju 
Pokhara en mycket känd och vacker plats, 
man har mycket häftiga vyer från de höga 
bergen i Himalaya. Det finns även tempel 
och platsen är välkänd där många Hollywood 
filmer har spelats in.  
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Jobbet 

Jobbet som sådant är väl ok, det vi gör här nu 
är att vi ser till att man följer de bestämmelser 
som ska följas enligt EASA reglerna. Det är ju 
inte lätt ibland, för de kommer från en kultur 
där de nästan inte har haft några regler. 

Det är ju också så att Nepal Airlines är på 
ICAO:s svarta lista, lika så CAAN, Civil Avia-
tion Authority of Nepal, därför är vi här som 
representanter för det engelska bolaget BCT 
som är EASA 145 godkända, för att se till att 
de efterlever de bestämmelser enligt EASA för 
att de ska kunna bli strukna från svarta listan, 
men här finns också flertal andra problem., 
Brister i organisationen, säkerhetstänkandet och 
kommunikationsproblem, intresse och ansvars 
åtagande från flertalet av dom högre cheferna. 

Så jag och Micke får kämpa med detta varje 
dag. Huvuddelen av vårt jobb är att se till att 
säkerheten hålls uppe och att underhållssidan 
med det dagliga arbetet löper smärtfritt. Detta 
med support från deras planering och tekni-
ker dock har vi lite svårt att få support en del 
gånger, engagemanget är väldigt vagt, dom är 
inte vana med detta här i denna kultur. Vi har 
sagt det till ett flertal gånger till vederbörande 
chefer inom Kvalitetsavdelningen, underhålls-
chefer och planering, att det är dom ska göra 
jobbet, det är dom som ska lära sig inte vi, vi 
kan det redan. Sedan är det märkligt att dessa 
15 tekniker som har gått typkurs (EASA part 
66 på Airbus A320), är inte godkända ännu, dom 
har gjort sin OJT i 8 månader! Många av dessa 
har dessutom licens på B757 och andra flyg, 
det är lite märkligt, vi har sagt att i dagsläget är 
det endast två tekniker som vi kan rekommen-
dera, resten är inget att ha och mycket beror 
på bristande intresse och motivation. Det som 
ligger bakom bristen på motivation är skillnaden 
i löner mellan tekniker och de på chefsnivå, sen 
så är det många som är tillsatta av staten, med 
mycket korruption i leden som inte bryr sig om 
vad som händer. 

Foto:  Airbus SAS 

Om man ska ändra på en sådan sak så 
måste man göra en kulturförändring 
och det tror vi inte Nepaleserna är 
mogna för ännu. 

Det som är det viktigaste för oss här 
nere är att hålla en hög säkerhetsnivå 
så att piloter och passagerare kan 
känna sig trygga, det bankar vi in hos 
dom varje dag, det vi jobbar just nu 
med är punkterna:

1. Flight Safety
2. Kommunikation
3. Planering
4. Kabin Standard
5. Reservdelar

Det är många fler punkter, men vi 
måste börja någonstans och det här är 
en bra början.  
Vi får se hur länge vi kommer att vara 
kvar här, mitt kontrakt löper ut den 
Maj 2016, då ska jag vara hemma och 
ledig hela sommaren. 
Men annars är jobbet intressant och 
man får lära sig själv samtidigt som 
man utbildar andra. Det är i sig, ett 
mycket fantastiskt äventyr på samma 
gång. Men som det är just nu så är det 
bara jag och Micke som kan skriva på 
alla jobb och signa i loggboken.

24 oktober Turkish Airbus A330 inflygning till KTM, 
man ser Himalayas bergmassiv och dom vita top-
parna

24 oktober Turkish Airbus A330 inflygning över 
Kathmandu

20 november Airbus A320-233SL (9N-AKW)

14 december Airbus A320-233SL (9N-AKX) står 
utanför hangaren)

16 december Xian MA-60 ett kinesiskt tillverkad Twin 
prop. flygplan står inne i hangaren

Hälsningar från Nepal, Anders Brunström, Station Manager, BCT/
KTM
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EMS är ett auktoriserat Cessna Citation servicecenter, 
det enda i Skandinavien. Idag räknar EMS in 11 anställda. 
Det kan tyckas lite, men vi ingår i en större koncern där 
vi har våra centrala funktioner som IT, HR och Ekonomi.

EMS underhåller idag ett scope på 14 typer och 23 un-
dermodeller, där ingår de flesta Cessna Citation model-
lerna, Beech 200, Embraer 135/145, PAC 750XL, Cessna 
208 och Gulfstream G550. Snart även Hawker 800XP. Vi 
har vår mainbase på Säve i Göteborg och linjestationer 
på Arlanda och Bromma.

Alla från AM, TM och PM är i olika utsträckning i aktiv 
produktion, förutom jag som QM, som medvetet hål-
ler sig från direkt hands-on hur mycket det än kliar i 
skruv-armen. Utöver min QM roll får jag rycka in som 
indirekt produktions support, med framtagning av verk-
tyg och övrig markservice av fastigheter och maskiner 
när så behövs. 

Vi är ett tight gäng med problemlösning som största 
passion och vi har nyligen fått utökning med nytt folk 
som skall byggas in i gemenskapen. Businessjets är 
en väldigt liten nisch där alla aktörer konkurrerar på 
stenhårda villkor och en fragmenterad flotta i små 
serier hos bolagen ställer stora krav på certbilden hos 
underhållsleverantörerna.

Summerar lite kort vad vi gör på EMS till daglig dags

Att Säve flygplats ligger under nedläggningshot underlät-
tar inte den långsiktiga planeringen hur vi skall agera 
inför framtiden. Tyvärr ändrar sig spelplanen ständigt, 
det politiska slaget om Säve fortgår och vi kan inte säga 
mer än så i dagsläget. Vi har i alla fall plan A,B,C och D 
i beredskap, så får vi ta det därifrån när någon form av 
beslut framträder som en självlysande halo runt Säves 
framtid.

Året har varit hektiskt och vi jobbar hårt med att leve-
rera på tid med bibehållen kvalitet och säkerhet. Bilden 
visar en normaldag i november när vi har 13 flygmaski-
ner samtidigt på Säve, positivt men väldigt krävande för 
att hålla alla kunder nöjda. Arbetsuppgifterna varierar 
i hela skalan från enklare line maintenance till total re-
furbish av kabininredning och strukturreparationer och 
omlackering. Den ena flygmaskinen är inte den andra lik 
så det är en omväxlande arbete som teknikerna har att 
hålla reda på. 

Vi hoppas kunna komma med en statusuppdatering om 
situationen kring Säve i nästa nummer av FTV. Till dess, 
…keep em flying safely!

Med vänlig hälsning
Paul Hultsbo

QM EMS

EUROPEAN MAINTENANCE SERVICE
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Johan Moberg Bengtsson
johan.m.bengtsson@flygtekniker.se

Dags för en skrivelse från Sjöfartsverkets PART-145 
dotterbolag SMA Maintenance AB som sköter underhål-
let på Sjöfartsverkets Search and Rescue (SAR) helikop-
trar Agusta Westland 139 och Sikorsky S76. Sprunget ur 
Norrlandsflyg via SMA Helicopter Rescue (Norrlands-
flyg uppköpt av Sjöfartsverket 2008) till nuvarande form, 
SMA maintenance AB (2013/2014 Helicopter Rescue 
avvecklat).

Vi sköter BASE verksamhet utifrån Säve flygplats i Gö-
teborg och LINE verksamheter på Säve, Umeå, Norrtäl-
je, Ronneby och Visby. I två år var även Skavsta en LINE 
station för Test och Evaluering (ToE) samt Training av 
besättningar för helikoptersystem AW139 (den avveck-
lades i oktober 2015).

Vi har 7st AW139, där fem – sex helikoptrar skall finnas 
beredda för SAR utryckning och 1 - 2 helikoptrar står 
som på tungt underhåll under flera veckor. På BASE/
LINE Säve jobbar 8st tekniker, 4 mekaniker och ute på 
SAR-baserna sköter 8 tekniker LINE underhållet. S76 
helikoptern är avyttrad och de underhålls inom ramen 
för försäljning.

Det har varit ett par år med utbildningar, leveranser, infasning av 
AW139, utfasning av S76 och ändringar av yrkesroll på grund av 
tidigare tekniker/vinschoperatörer har fått lämna teknikerrollen 
som tidigare ingått i besättningen av helikoptern S76. 
Sista helikoptern kom sommaren 2015 och de sista teknikerna 
gick B1 utbildning sommaren 2015.
Helikoptern som levererats till Sjöfartsverket är väl extrautrus-
tad för SAR och ger upphov till ganska mycket nya upplevelser/
erfarenheter inom teknikerollen för att underhålla och felsöka 
på flygmateriel.  
Rent fackligt har vi Mattias Olofsson som SFF ombud (facklig 
grundkurs 2015) för SMA och Johan Moberg-Bengtsson som 
medverkar i styrelsen för SFF. 

Vi har inte haft några problem med arbetsgivaren där vi har ett 
sunt och givande förhållande med varandra och där ett nytt 
avtal slutförhandlades fram under 2014-2015. 

Vi kommer att försöka få med löpande artiklar till kommande 
nummer av vår medlemstidning. 

Väl mött där ute
Johan och Mattias
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Vad händer på ambulansflyget?

Det stora som hänt oss är att vi för-
handlat fram ett tjänstemannaavtal.                                                  
Saab tog kontakt med oss om förändring av avtal.                                                                                          
Vi har gått in under kollektivavtalet med Sveriges Ingen-
jörer där medlemmar i alla Saco-förbund finns. Vi har 
där möjlighet att nominera en tekniker till den lokala 
Saco-föreningen i Östersund. 
Där vi kommer att ha en representant från oss.                                                                                  
Så jag, Ola och Rasmus hade ett antal för-
handlingar med SAAB under våren där vi 
kom överens om arbetstider, lönetariff mm.                                                                                                                                   
Vi fick öka veckoarbetstiden samt ta bort lönestegen.                                                                                 

Vad fick vi:  
• Bättre övertidsersättning
• Bättre beredskapsersättning
• Bättre ob(förskjuten arbetstid)
• Bättre pension ITP/ITP2
• Bättre sjukersättning     
Det nya avtalet gäller från 1/7 2015.

Vi som arbetar på fixving i Umeå och Luleå har arbete 
fram till 26/2 2018. Då går avtalet med Landstinget 

Kent Holma

ut. Landstingen skall köpa egna flygplan.  Totalt 6 st, 
flygplanen skall placeras i Luleå, Umeå, Stockholm och 
Göteborg.  Upphandlingen är ute nu hos flygplanstillver-
karna. Tydligen skall den tillverkare som får sälja flygplan 
till Landstingen stå för 145:an. 
Tekniker kommer att behövas men var och vilket före-
tag?

På helikoptersidan går avtal ut, förlängs, överklagas mm. 
I Östersund ersätter  AS 365 Dauphin med ny AW 169. 
Mer information finns på SAA hemsida, AIRAMB.SE

Vad händer mer i Umeå, ny hangar byggs för Bratheens  
Regional Airlines. De skall öppna en bas för Saab 2000. 
De söker 2 mekaniker på annons  i lokaltidningen. Tek-
niker tar de från egna led,  totalt 6 st.

Lite kuriosa:                                                                                                                                         
På Umeå flygplats arbetar ca 15 st flygtekniker:  
Waltersflygservice, Braathens Regional Airlines, 
Saab och Sjöfartsverket. Westair har några tekniker.                                                                                                            
Det är fler tekniker som nu arbetar på Umeå Flygplats 
än när SAS/Linjeflyg hade utestationstekniker.  Vi i Umeå 
klarat oss bra medans andra stationer inte har några 
tekniker arbeten kvar.

Vid tangentbordet//Kent Holma 

Copyright: Saab AB, Stefan Kalm
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Ett par inlägg från Braathens

Då vår ständige sekreterare tillika skribent går typkurs i Frankrike har jag fått äran att skriva  
några rader om vad som händer på Braathens station Arlanda.

Förutom Mats är tre andra från ARN på kurs vilket innebär att en tredjedel av styrkan på Arlanda är borta.  
De har inte ersatts i någon vidare utsträckning. Inte alls till en början och punktvis på sistone kan man väl säga. 

Den stegvisa nedtrappningen av ACMI kontraktet med SAS har börjat. 
Det gör att vi har lite mindre att göra på ARN. Istället kräver Braathens egen trafik med Saab 2000 på Bromma,  
vilken vi på ARN även sköter, mer än tidigare. 

Sammantaget har belastningen på oss, både som organisation och enskild tekniker, ökat.

Vid årsskiftet gick vi ner till två maskiner på Arlanda. Samtidigt blev fyra tekniker förflyttade till Umeå för att där  
tillsammans med befintlig personal ta hand om de fyra Saabar som då ska trafikera stationen. UME blir därmed  
enda main base för Saab 2000 i bolaget, en roll som tidigare legat på Växjö för Braathens egen trafik och på ARN  
för SAS trafiken.

UMEÅ 
I ett tidevarv där vi ser en allt tuffare marknad på alla fronter så är 
det roligt att få berätta om satsningar, genom att Braathens väljer 
att byta huvudmaskintyp på Umeå från RJ till SAAB 2000, så med-
för detta att ytterligare arbetstillfällen skapas lokalt, Ola och Jag 
har sedan i höstas varit på utbildning på SAABen, och nu i januari 
så startar programmet med tre saabar som ska gå i trafik. 

Då delar av underhållet kommer att flyttas hit så håller firman att 
bygga en hangar för ändamålet och till vår hjälp kommer 4 mycket 
erfarna SAAB tekniker hit från vår arlanda bas samt att ett antal 
mekaniker kommer att anställas, välkommen ska ni va allehop . 
//EKA Lineume

MALMÖ 
I den södra landsänden håller vi sakteliga på att också få 
vinter, flygplanen gör som de brukar när det blir kallt och 
fuktigt :) men vi klagar inte för det är ju det som håller oss 
sysselsatta.

Vi har i dagarna precis fått klart med hur nya LMC ska 
fungera och vilket avtalsområde det ska ligga på, till vår 
lättnad så hamnar allt på teknikeravtalet så det verkar inte 
som det blir några större omvälvningar just där iallafall. 
För övrigt har man även infört en andre man på dagtid för 
att avlasta, då det kan vara rätt så stökigt dagtid med 30 
flygplan och koncentrerade fönster för avgångarna.

För övrigt så har vi en massa förhandlingar fortfarande ang 
omorganisationen, nu senast har det tagits ett beslut om att 
avveckla C-checkar och sidoverkstäderna i Tröllhättan då 
man minskar antalet Saabar. Tråkigt för våra kollegor. 
Sen pågår förhandlingarna om att få in Braathens Regionals  
tekniker i avtalet som gäller för gamla Braathens Technical, 
det är ingen lätt nöt att knäcka då det är stora skillnader i 
grundlönenivåer. Men vårt mål är att ingen ska få sänkt lön 
iallafall.  
 
Snart kommer ni även att få se vår nya logga målad på 
våra flygplan, en del har säkert redan sett den då vår se-
naste fågel från Toulouse redan bär de nya färgerna.

Henrik Zaar 
MMX

När nu kontraktet med SAS löper ut verkar ingen bli arbets-
lös. Några hamnar på BMA,  
några får pendla och en handfull blir avlösare.

Till nästa nummer är Mats tillbaka, kanske med någon  
anekdot från kursen  
eller måhända ett vintips.

Tack för att du tog dig tid att läsa.
Mathias Ågren, Braathens Arlanda.

I november var Cseries på ett första besök i Stock-
holm, vi anställda som hade möjlighet fick komma 
och titta. Ett stort och rymligt flygplan är det bestå-
ende intrycket.
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SFFs lokalavdelningar informerar

Mats Hansson
mats.hansson@flygtekniker.se

God fortsättning på det nya året!

Schemaförändringar! På både natt och dagskift, till det 
sämre för våra medlemmar trots att puls undersökning-
ar och enkäter visar att ett vettigt schema är det som 
berör den anställde tekniker mest av allt. Firman kör 
över facket och vill inte lägga en krona på att förbättra 
situationen dvs anställa någon procent mer personal för 
att på så vis kunna ge de anställda ett drägligt schema. 

Nu återinförs jobb varannan helg på dagtid med allt vad 
det innebär för privatlivet, framförallt gällande umgänge 
med familj och vänner. Inga långledigheter och mer 
helgjobb samt en enligt mig vissen ersättning för att vi 
jobbar dygnet runt året runt, här finns det en del att 
göra.

Bemanningen är så slimmad att det i princip är omöj-
ligt att få ledigt en helg. Den ökade trafiken och den 
reducerade personalstyrkan sätter sina spår. Att försöka 
jämka mellan firmans besparingskrav och medlemmar-
nas behov av någon slags värdefull fritid känns ibland 
ganska hopplöst, som att du fått en ekvation som saknar 
lösning men som måste ha en. Nattskiften har fått lida 
av ökat antal pass och schemabyten som naturligtvis 
inte blir bra för alla. 

Vad händer på SAS tekniska?
Vi har försökt att förhandla upp våra villkor i samband 
med att arbetsbelastningen ökar men det har gått väl-
digt trögt, man hänvisar till centralt avtal. Vi hävdar att 
det är ett minimiavtal och att tanken med lokala avtal 
är att anpassa villkoren efter verksamheten åt båda håll, 
men firman håller hårt i plånboken, undrar hur länge 
detta kan fortgå. Det känns som att många övriga yr-
keskategorier hunnit ikapp och förbi. Vi måste verkligen 
lägga på ett kol nu i höst då det centrala avtalet löper 
ut. 

Positivt är i alla fall att firmans trafik ökar och som tidi-
gare nämnts så öppnas en ny linje i mars direkt Arlanda-
Los Angeles. Det är svarta siffror, ganska stora sådana 
men dessa behövs för att stärka bolaget inför komman-
de ökande konkurrens. Den ökade trafiken kommer 
dock även för vår yrkesgrupp att leda till nyanställningar 
om än blygsamma i numerär, firman har uttryckt att 
det kan bli upp till 10 nya tjänster under våren och det 
är ju riktigt positivt. Hoppas nu bara att vi tillsammans 
kan hjälpas åt att jobba fram bättre avtal för Sveriges 
flygtekniker under 2016. 

Jag hoppas alla goa gubbar haft en riktigt god jul och att 
2016 blir ett fantastiskt år! 

Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp ;-)
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På skoj har jag tagit fram en organisationsmodell som ställer sakerna i ett annat per-
spektiv än gängse norm. Jag kallar det för triangeldramat i en Part 145 organisation…

 

En balanserad organisation 

Schemat ovanför är en ”balanserad” organisation där ingen triangel dominerar över den andra, det finns rätt resurser 
för att täcka baslinjerna. Det är i gränsskikten mellan trianglarna som kommunikation och interaktionen sker.
 

Börjar man laborera med fördelningen kommer man snabbt in i en ”obalanserad” organisation där ekonomisk ruin 
eller säkerhetsbrister är utkomsten. Det man också måste jobba med dagligen är att ”Real world” flukturerar i både 
bredd och höjd hela tiden, det finns även en inbyggd tröghet i att kompensera med personalresurserna. Överkompen-
serar man i någon triangel för att ”ta höjd” kostar det snabbt mycket pengar om det planerade inte blir verklighet.

Paul Hultsbo, filosof och illustratör
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Det är ofta vi tekniker som måste bära elefanterna 
till vattenhålet för att få saker att hända, tillverkare, 
myndigheter och underleverantörer är väldigt sega på 
att reagera, gäller det eventuella kostnader eller mödo-
samma modifieringar möts man alltid av förnekelse av 
problemet som första svar från den ansvariga instansen. 
Men det är bara att vara ihärdig och påstridig tills man 
uppnått någon form av erkännande av problemet, sedan 
skall det rulla vidare av sig själv. I TEORIN! Men så är 
det inte heller, utan en knuff på stenblocket med jämna 
mellanrum måste till. 

Så en uppmaning till alla tekniker, mekaniker, 
PM:ar,TM:ar,QM:ar och alla bokstavskombinationer som 
finns där ute, rapportera, rapportera, rapportera. 

Så en sista uppmaning och så kallad ”heads-up” varning 
från en gnagande magkänsla hos en QM i ett litet bolag 
i västsverige…
JET-A1 specifikationen har nu har förändrats för att till-
låta högre inblandning av biobränsle. Man har bland an-
nat höjt tillåtet värde på FAME (Fatty Acid Metyl Esters) 
från 5 ppm till 50 ppm! 

Så vi kan dra en slutsats på förhand att den biologiska 
aktiviteten troligen kommer att öka i tankarna när 
det blir mer biobränsleinblandning, dvs mer mat för 
baskeluskerna. Så se till att dränera enligt instruktion, 
oavsett om det luktar och är söligt så är det inte utan 
anledning det skall göras.

Hälsningar
Paul Hultsbo QM EMS

Det finns även risker inom varje triangel som man 
skall vara medveten om, här är det av högsta vikt att 
kommunikationen mellan segmenten fungerar, och att 
alla har samma information för att det skall fungera i 
symbios. Minskar eller ökar man på management eller 
administration för mycket, trillar de andra trianglarna 
på ända. En daglig balansakt helt enkelt.

I centrum måste man sätta teknikern, och även lägga 
stort vikt på att teknikern skall framföra sina syn-
punkter och behov och att det är teknikern som 
håller frontline mot verkligheten
Triangeldramat kan utvecklas ytterligare, även admi-
nistration och management har ytterligare kontakty-
tor runt sina verkligheter, men kärnan i en Part 145 
organisation är alltid teknikerna!

Nu när jag ändå kommit igång med tangenterna måste 
jag fortsätta att peppa alla tekniker att förstå vilken 
viktig roll ni har.

Vi har varit här förut, att industrin förändrar kemiska 
sammansättningen på grejor och snabbt certifierar 
det. Vi har förtjockade avisningsvätskor i färskt minne, 
runway de-icing fluids lever vi med dagligen med ökad 
korrosion, utökade korrosionskontroller och struktu-
rella defekter. 

Det är en dynamisk miljö med många förändringar 
samtidigt så det engelska ordet Vigilance är bra att 
använda, håll ögonen öppna, tänk på att det kan vara 
du som hittar första symptomet på ett tidigare ej 
upptäckt problem. 

Fly by wire, kompositmaterial, dataprogram, det mesta 
är nytt och relativt oprövat, alla upptänkliga scenarion 
och driftsmiljöer har inte simulerats i laboratoriet 
fullt ut, framförallt inte åldringsegenskaperna. DU är 
frontline! 
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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 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

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.
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Vi arbetar med flygplan och helikoptrar upp till 2730 kg TOW.  
Tillstånd för underhåll enligt part M.F. och fortsatt luftvärdighet enligt part M.G. 
Företaget är väl etablerat, har funnits i ca sex år.
Fast kundkrets och utvecklingsmöjligheterna bedöms goda.
Är du flygtekniker med kolvmotorbehörighet och kanske lite insikt i EASA:s regelverk finns här möjlighet 
att skapa sin egen framtid. 

Du som är intresserad, skicka ett mail med personuppgifter och en liten beskrivning av din bakgrund till
workshop@ireng.se så hör vi av oss med mer information.
Säljes på grund av stundande pension.

Flygteknikföretag säljes

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  
    

Läs mer om erbjudandet på danskebank.se/srat

Danske Bank och SRAT har inlett ett långsiktigt samarbete som kommer  
att ge dig som medlem en hel del exklusiva förmåner.  

Från och med nu kommer du t ex kunna få:

  • Egen personlig rådgivare
  • Våra vardagstjänster kostnadsfritt första året
  • Bolån från låga 1,29 % 

Vi har fler förmåner som väntar på dig och som vi samlat i Danske  
Förmånsprogram. Gå in på danskebank.se/srat och upptäck dem idag.  
Det kan löna sig mer än du tror.

Du har fått helt nya förmåner som medlem i SRAT!

Äntligen en 
annons som  
kan löna sig.

Bolån 
1,29%

RÄNTA FRÅN

I samarbete med:

DB_SRAT_helsida.indd   1 2015-11-11   16:58
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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 Svenska 
Flygbranschen inom svenskt Nä-
ringsliv. 

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 2016: 350 kr/mån för fullbetalande.
Avgift första 12 månaderna efter utfärdande av certifikat: 140 kr/mån.  
A-kassa tillkommer med 100 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 910 
kronor per dag i max 100 
dagar.  Dag 101-300 är den 
760 kronor per dag.

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 
(2016: 221.500 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 
100 kronor per månad.

För att bli medlem i Svensk Flygteknikerförening 
www.flygtekniker.se sen går du till ”BLI MEDLEM”
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ÖVRIGA företag
Ola Blomqvist
Telefon 070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

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

Geovanny Mejia
geovanny.mejia@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 Arlanda
Marcus Junewall
marcus.junewall@gmail.com
Johan Andersson
johan_christian81@hotmail.com

PATRIA Linköping
Johan Eriksson
Urban Witell
sff.patria.lpi@flygtekniker.se

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
Geovanny Mejia
Geovanny.mejia@flygtekniker.se
Anders Davidsson
anders.davidsson@westatlantic.eu
Gustaf Gyllström
Gustaf.gyllstrom@westatlantic.eu

    Svensk Flygteknikerförening
Bankgiro

489 - 3152



Flygtekniker
DIN SÄKERHET

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

www.flygtekniker.se
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