
Flygteknikerns Värld
Medlemstidning för Svensk Flygteknikerförening, SFF

Nr 2-3 2013

We keep them fl ying ...
...Safely

Kallelse till Föreningsmöte

Heliosolyckan

Malmö Aviation Cseries Update

VM i fl ygteknik



Flygteknikerns Värld nr 2-3 • 20132 Flygteknikerns Värld nr 2-3 • 20132

HENRIK ZAAR
Henrik.Zaar@fl ygtekniker.se

Innehåll FTV nr 2 2013
Redaktören har ordet...................................2

Ordförande har ordet...................................3

Uppdatering från AEI.....................................4

Hearing YH......................................................5

Helios olyckans efterspel..........................6-8

Kallelse till medlemsmöte............................9

Lokalavdelningar......................................10-13

Worldskills...............................................14-16

Enkät FTV.......................................................17

FAQ.................................................................18

Bombardier CSeries .............................19-21

Ur Arkivet................................................22-23

Självinsikt och status...................................24

SFF & SRAT informerar.........................25-28

Transportstyrelsen.......................................18

En sak som var solklar i undersökningen ialla-
falla är att NI läsare verkligen vill ha tidningen 
kvar,.

Vi presenterar delar av era svar på annan 
plats i tidningen.

Själv har jag ägnat sommaren åt att jobba, har 
inte semester förrän i Augusti detta år men 
några bilträffar ska man nog hinna med ial-
lafall. Har hittils varit ute med min gamla Saab 
på ett par trevliga tillställningar iallafall. 
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Annonsering är kostnadsfri för SFFs medlem-
mar. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inkomna bidrag. Åsikter och synpunkter 
framförda i signerade artiklar behöver nödvän-
digtvis inte vara SFFs offi ciella.

Våren har kommit och gått och sommaren är 
här. Hösten kommer närmare med stormsteg. 
Dags att sätta sig vid datorn och knåpa ihop 
detta nummer av fl ygteknikerns värld. Det 
är inte helt enkelt attt få till ett bra num-
mer som är läsvärt och intressant på alla 
sidor, speciellt inte som det tyvärr är ungefär 
samma personer som alltid skriver. Det gör 
att det blir som en del läsare tyckte i vår un-
dersöknig om tidningens vara eller icke vara, 
”att det känns som man skriver om samma 
sak varje gång”.
Vi jobbar iallafall med hur tidningen ska ut-
vecklas, i detta nummer har vi valt att ta in en 
intressant artikel från våra Engelska kollegors 
tidning ”TECHLOG”.
 

Redaktören 
har ordet
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OLA BLOMQVIST
ola.blomqvist@fl ygtekniker.se
070-5744353

Just det här numret av Flygteknikerns Värld 
skickas inte bara ut till medlemmar utan till alla 
innehavare av ett svenskt Del-66, AML. Det på-
går arbeten med vårt regelverk inom EASA som 
kan påverka vår framtid som yrkeskår. Därför 
är det mycket viktigt att alla blir uppmärksam-
made på det. Det handlar om en hård kamp för 
kårens framtid och för fl ygsäkerheten. 

Yrket
När det gäller framtiden så är SFF Sveriges repre-
sentant i Aircraft Engineers International, AEI vilket 
är den enda yrkesorganisationen som på allvar 
påverkar fl ygteknikernas situation på den interna-
tionella spelplanen. 
AEI deltar när EASA utvecklar nya regelverk men 
det fi nns starka krafter som har en helt annan 
agenda än vi. Nämligen att urholka fl ygteknikernas 
position för att kunna bedriva verksamhet med 
mindre kvalifi cerad personal. Detta har vi möjlig-
het att påverka om vi verkar tillsammans! 

Den hårda ekonomiska pressen i branschen gör att 
fl ygbolagen gör allt för att spara pengar. Ett exem-
pel är att man, genom sin lobbyverksamhet arbetar 
för en urholkning av regelverket. Ett exempel är 
att man vill minska behovet av fl ygtekniker. 

I det här numret informeras om en liten del av allt 
som pågår i SFF och i branschen i övrigt. 
Vi har även informationskanaler genom 
www.fl ygtekniker.se och 
facebookprofi len ”fl ygteknikerna”. Ta gärna del 
av informationen men delta också i dialog och kom 
med synpunkter.  

Ola Blomqvist
Ordförande

Ordförande har ordet
Flygteknikerns Värld till 

ALLA fl ygtekniker

Vi hoppas att ni stöder oss 
i arbetet för framtidens 

“Licensed Aircraft 
Maintenance Engineer”! 

I oktober inleds avtalsförhandlingarna gällande 
kollektivavtalet ”Flygtekniker med typcertifi kat” 
vilket löper ut den sista oktober. Parter är Svenska 
Flygbranschen, Svensk Flygteknikerförening och 
Transport. 
Avtalskraven diskuteras i SFF styrelse och ni är 
välkomna att höra av er med synpunkter. 
SFF delegation består av:
Ola Blomqvist – Förhandlingsansvarig, Niclas Roos, 
Mats Gomér samt Lennart Brunström.

Följ oss i förhandlingarna på Facebook ”fl ygtekni-
kerna” och på hemsidan www.fl ygtekniker.se
 
Samtidigt löper våra avtal ut med European Main-
tenance Service och Gotechnics. Samma sak gäller 
där; synpunkter kan framföras till lokala förtroen-
devalda eller till undertecknad.
 
Avtalsläget i Saab AB
Ganska komplicerat, är väl en bra sammanfattning! 
Saab tillhör Teknikarbetsgivarna och har fl ygtek-
niker anställda dels under tjänstemannaavtalet 
(Unionen, Sveriges Ingenjörer och Teknikarbets-
givarna) och dels under Metallavtalet (Metall och 
Teknikarbetsgivarna). SFF har ett lokalt avtal med 

Saab för den verksamhet som togs över från Scan-
dinavian Medicopter. Det avtalet gäller i tillägg till 
metallavtalet. För att komplicera det hela ytterli-
gare så har det varit en gränsdragningsuppgörelse 
mellan Transport och IF Metall som slutade med 
att Saabs verksamhet i Nyköping (Skavsta) koppla-
des in under Svenska Flygbranschen. Det betyder 
att även SFF blivit avtalspart för verksamheten på 
Skavsta.
 
I Saab har SFF ett betydande antal medlemmar 
även på Malmslätt i Linköping. Vi för nu en dialog 
med företaget och medlemmarna om hur dessa 
representeras.
 
 
Det blir åter en intressant hösttermin!

Avtalsförhandlingar på gång
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AEI Regional Meeting 
London 26 april

Under mötet presenterades alla pågående aktivi-
teter och arbetet som pågått under tiden sedan 
kongressen i Malta.

Det märks att vårt stora arbete med att visa vilka 
vi är och vad vi står för börjar komma fram.  Mer 
och mer blir vi inbjudna till olika seminarier, kon-
ferenser och arbetsgrupper för att föra vår talan 
om hur vi upplever flygets kris och arbetet för 
flygsäkerhet. Vi börjar kunna påverka utvecklingen 
i tid, något som jag tycker är den del av vårt yrke!  
Utan att sticka ut hakan för långt så underhåller 
vi ju flygen med förebyggande insatser varje dag 
så att de håller sin livstid. Och utan det vardagliga 
underhållet så blir det större problem längre fram. 
Nog om detta. Nu lite information från AEI:

I juni deltog AEI i Flight Safety Foundation Mediter-
raneans konferens om flygsäkerhet och den eko-
nomiska krisen. AEI:s vice ordförande Ola Blom-
qvist representerade vår åsikt om besparingar och 
flygsäkerhet.  
Länk till konferensen  
http://www.flightsafety-cy.com/page.php?id=21 
 
I sommras deltog även AEI:s ordförande Robert 
Alway som talare i en konferens anordnad av Flight 
International och Flight Safety Foundation.

En av sakerna som var beslutat i Malta var att AEI 
ska skapa en informationsfilm om vilka AEI är och 

vad vi står för. Målsättningen är att den ska vara 
klar före kongressen i november.

Det har även jobbats på att översätta en yrkes-
förklaring gällande flygtekniker till flera språk. För 
stunden finns den på 8 olika språk. Denna förkla-
ring är en mediavänlig men korrekt förklaring av 
vad vi i yrket betyder för flygsäkerheten.
De flesta uttalandena i texten bygger på informa-
tion från nationella myndigheter så tanken är att 
den ska ses som en officiell förklaring av yrket.  
(Den ligger för närvarande på AEI hemsida:  
www.airengineers.org )

Vill även rekommendera er att besöka AEI:s 
hemsida. För att komma till medlemssidorna så är 
det bara att logga in med:  Username : Engineer  
Password: AirbusA380.
Tycker också att ni som har Facebook ska ansluta 
er till dessa två sidor.

* Flygteknikerna.
* Aircraft Engineers International. 

Frågor och svar om ansvar och regler kommer att 
publiceras på hemsidan inom en snar framtid. 

Med vänliga hälsningar 
Thomas Vlasak

SFF Teknisk kommitté 

På bilden från vänster:  
Ahamed Mohamed (Secretary Europé), Robert Alway (President), Ola Blomqvist (Vice President)
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Den 17 juni var branschfolk och utbildningsanordnare 
inbjudna till Yrkeshögskolemyndigheten i Västerås för 
en hearing om framtida flygteknikerutbildning. SFF 
deltog naturligtvis.

Vid mötet fick man uppfattningen att det lutar åt 
att utbildningen ska ge så kallad Basic Training. För 
att uppnå B1 och B2 krävs då två och ett halvt år. 
SFF anser att det är en självklarhet att man ska 
kunna gå en fullvärdig utbildning med möjlighet att 
söka från relevanta gymnasieprogram, och då inte 
bara från flygteknikprogrammet.

Flygteknikerutbildningen har sedan ett par år 
bedrivits som YH-utbildning. YH är eftergymnasial 
yrkesutbildning som infördes efter en särskild 
utredning och följande lagstiftning som infördes 
2009. YH-myndigheten som därefter byggdes upp 
analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar 
inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar 
som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbi-
drag till utbildningsanordnarna. Dom kontrollerar 
och granskar även utbildningarnas kvalitet och 
resultat.

Efter att ett antal problem uppdagats beslutade 
YH-myndigheten inför 2013 att inte bevilja nya 
utbildningsplatser utan att man först ska göra en 
utredning om hur framtida utbildning ska se ut. 
Man kanske kan titta på hur man gjorde med pilot-
utbildningen, vilken också ligger under YH numera. 
Där beslutades om 40 utbildningsplatser och idag 
har Västerås och TFHS på Ljungbyhed beviljats 
dessa platser.
  

Hearing om YH
 Man presenterade vid hearingen också resulta-
tet från de verksamhetskontroller man gjort hos 
utbildarna. Några saker värt att nämna är att man 
haft synpunkter på att det är så få som kommer ut 
med examen och att det dessutom är ännu färre 
som har part 66-modulerna klara. Man har också 
haft synpunkter på att ledningsgruppen för utbild-
ningarna varit gemensam för alla anordnare trots 
att det står i förordningen att varje utbildning ska 
ha en ledningsgrupp.

Ledningsgruppen ska bestå av branschföreträdare 
samt utbildaren och företrädare för eleverna. I led-
ningsgruppen beslutas om utbildningsplan, antag-
ning, examen mm.

På grund av att det tar så lång tid att bli flygtekni-
ker så har branschen svårt att beskriva sitt behov. 
Å andra sidan så vet knappt arbetsgivarna om de 
kommer att ha övertalighet eller anställningsbehov 
i nästa kvartal så där faller idén med YH-utbildning-
en lite grann. SFF har förordat ett färre ganska fast 
antal utbildningsplatser som kan justeras utifrån 
mer långsiktiga prognoser gällande pensioneringar 
och annat. Vi har, delvis på grund av detta förordat 
högskola som utbildningsform med någon slags 
koppling till andra flygrelaterade utbildningar.

Oavsett utbildningsform ser vi fram emot att det 
lilla Sverige, med de stora ambitionerna inom flyg-
industrin, samlar sina krafter och ser till att vi får 
en utbildning som bygger på kvalitet mer än kvan-
titet. Där borde även Försvarsmakten ha intresse 
att medverka. 

Ola Blomqvist

Något som inte hör hemma på den här bilden? Observera skadan på bränsleröret.
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So at last the long and protracted Greek legal case is 
now over for our fellow Licensed Engineer Alan Irwin. 
Alan was found guilty of 121 cases of manslaughter by 
a Greek court in Athens in May 2012 and was senten-
ced to 10 years in a Greek prison.
However he has recently won his appeal and 
was found ‘Not Guilty’ by the Greek Appeal 
Court on the basis that his alleged action of 
leaving a single cockpit switch in a certain po-
sition following maintenance should have been 
picked up by the Flight Crew and therefore he 
could not be blamed for the accident in which 
a Boeing 737-300 5B-DBY belonging to Helios 
Airlines of Cyprus crashed near the village of 
Grammatiko in Greece at 09:03am on the 14 
August 2005 killing all 121 people on board.
Alan was charged along with three other de-
fendants facing similar charges, however these 
other three defendants have recently lost their 
appeals and face long prison sentences unless 
their final appeal is successful. These other de-
fendants were senior employees of the airline: 
Managing Director Demetris Pantazis, Flight
Operations Manager Giorgos Kikkides, and 
Chief Pilot Ianko Stoimenov.
Most of you will be familiar in some way with 
this case. On the day of the Helios Airways 
Accident the Greek Accident Investigation 
Department (AAIASB) took control of the 
investigation as the aircraft had crashed in 
Greek territory. This was the largest major 
Aircraft Accident Investigation this department 
had conducted. From early on doubts were 
expressed by various parties about the quality 
of the investigation. The Greeks did not ask 
for any assistance from other Accident Investi-
gation Organisations such as the UK AIB or 
the US based NTSB contrary to what often 
happens when the responsible investigating 

state is inexperienced in major Aircraft Acci-
dent Investigations.
The decision to prosecute was made by the 
Greek
authorities and Alan was charged with the 
manslaughter of all those who perished on the 
flight. At the same time the Cypriot authori-
ties laid similar criminal charges against Alan 
in the Cypriot courts. Alan then faced similar 
charges in two separate EU States to be tried 
simultaneously in their respective courts.
The Greek prosecution used the Greek Ac-
cident Investigation Report as the backbone 
of their case. The Chicago Convention of 1944 
states in Annex 13, Chapter 3.1 that ‘the sole 
objective of the investigation of an accident or 
incident shall be the prevention of accidents 
and incidents. It is not the purpose of this 
activity to apportion blame or liability.’ This 
provision is echoed in EU Regulation 996/2010 
which provides that: ‘The sole objective of 
safety investigations should be the prevention 
of future accidents and incidents without ap-
portioning blame or liability.’ However despite 
these two rulings virtually all of the Greek 
prosecution’s case was based on the accident 
report.
The Cypriot legal system eventually decided 
not to prosecute Alan on the grounds that 
they felt his alleged actions before the flight 
could not be seen as a criminal act and so 
dropped the case. Politics played its part in 
Cyprus though and the way in which the 
Cypriots acted was seen by some as more to 
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do with how the Greek system was dealing 
with the case rather than the actual facts of 
the case.
The defence team argued that the Accident 
Report itself was flawed; they were able to 
prove beyond doubt that the evidence that 
was in the report was contradictory, inaccura-
te and unsound. Many of the crucial compo-
nents used to prosecute the defendants are 
now missing, the Pressurization Mode Selector, 
P5-6 Press Mode Selector Panel, P5-10 Bleed 
Selector Panel, Outflow Valve Motors, Green 
Manual Mode Filaments, Quick Access Recor-
der. The FDR was only partially downloaded 
believed to be because of a pre-determined 
mindset of the investigators that thought they 
knew what had happened. The defence team 
employed many different professional people 
and organisations to assist in their efforts to 
prove the investigation contained grave er-
rors. They hired a highly reputable Canadian 
company specializing in Air Accident Investi-
gation that compiled a report which proved 
beyond doubt that the controller switch could 
not have been in Manual Mode at impact by 
microscopic examination of the Manual Mode 
Filaments and other techniques. This report 
was rejected by the AAIAB as they feared its 
inclusion would delay the publishing of the 
report! Imagine a
scenario whereby potentially pivotal new 
evidence in an accident investigation is ignored 
on the grounds of it turning up too late! The 
UK AIB has since asked the Greek Authorities 
to reopen the investigation due mainly to the 
new evidence uncovered by the defence team. 
This new evidence also convinced the two 
highly experienced retired NTSB investigators 
used by the Greek investigators as consultants 
to believe that the investigation should be 
reopened. The head of the Greek investiga-
tion team, also used by the prosecution as a 
key witness during the trial, was clearly a very 
elderly and sick man and was seen in court 
to struggle with the questions. He was clearly 
not up to the task asked of him due to his ill 
health and the defence felt he should not have 
been on the stand. Yet despite these concerns 
his evidence was obviously taken as highly 
important and substantial by the Greek judges.
The aircraft had a history of pressurization 
problems including a total pressurization fai-
lure some nine months prior to the accident 
but this seemed to be of little significance to 
the investigators.

The Aircraft had a history 
of pressurisation problems 
including a total pressuri-
zation failure some nine 
months prior to the ac-
cident but this seemed to 
be of little significance to 
the Investigators.

During the trial there was a Bar Council 
strike and during this period hearings were 
conducted in the absence of the defence legal 
team, depriving the defendants the right to 
a fair trial. Defence Council were repeatedly 
prevented from conducting full examinations 
of the prosecution witnesses and the order in 
which the witnesses were called was decided 
by the court at very short notice. This made it 
difficult for the defence lawyers to prepare for 
the cross examination and more importantly 
made it difficult to arrange for defence witnes-
ses to attend as most of them resided in other 
countries.
Helios Airlines was regularly audited by the 
UK CAA as the Cypriot Authority preferred 
to delegate this complex task to the highly ex-
perienced UK based Authority, the UK CAA 
had never found any level 1 findings against 
Helios Airlines, and its record was exemplary.
The defence team lobbied the UK Govern-
ment over the treatment of the defendants, 
including visits to the Minister of Justice, Jack 
Straw and more recently Kenneth Clarke’s of-
fice. The line the UK Government has taken all 
the way through this shambles is that they will 
not interfere with another EU Member State’s 
legal system until all avenues have been ex-
hausted in the state in question, so despite the 
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obvious fl aws in the Greek legal system, our 
Government would only take an interest when 
Alan had gone to prison in Greece. He would 
then have to join the 150,000 or so other 
cases queuing in the Court of Human Rights. 
He would not by the way have any UK legal 
protection from extradition, as under EU rules 
no extradition warrant would be required. In 
fact when Scotland Yard were questioned by 
Alan they informed him that they would assist 
the Greeks, if asked to, by fi nding him, arres-
ting him and then placing him on a direct fl ight 
to Athens, no questions asked.
Let us paint a scenario now that might make 
you start to think about your own role in all 
of this. It’s a normal day on the line at your 
workplace, one of your ‘G’ registered aircraft 
comes in with an Auto Speedbrake defect in 
the book, you talk to Maintrol and they ask 
you to troubleshoot the defect for a couple 
of hours as the aircraft is not due to fl y again 
that day. You go through the troubleshooting 
and cannot fault the system. After some more 
checks you decide to clear the entry detailing 
all you did and release the aircraft for service. 
The next day the aircraft departs, but on the 
way has to divert to Athens as one of the pas-
sengers is taken ill. The aircraft touches down 
late and runs out of runway skidding off the 
end and killing some Greek school children 
in a bus. The Greek Accident Investigators are 
on the case and guess what? Your name is in 
the Tech Log signing off the Auto Speedbrake 
defect the day before. Now let’s think who 
they will be coming after. The next question is 
who will pay your defence costs? The Helios 
defence team has spent in excess of three mil-
lion Euros so far. This has been paid for by the 
airline’s insurer but not without the defence
team having fi rst to threaten them with legal 

to Athens, no questions asked.

action if they did not fund the costs. Ask 
your company if you would be insured, more 
importantly ask your company’s insurer if you 
would be insured. Don’t hold your breath wai-
ting for the answer and if the answer is ‘yes’ 
then don’t believe them. Chances are you will 
be fobbed off with legal jargon and unwritten 
promises.
The lessons to be learned from this whole 
episode
are many and I think we are all old and bold 
enough to try and understand more of where 
we all fi t in this tragic story.
What should you do if you are involved in an 
accident investigation? How much information 
would you now feel comfortable giving to an 
accident investigator knowing that it could be 
used in a European Court to prosecute you? 
You would not have a legal representative with 
you as is your right when questioned under 
a criminal investigation so how do you know 
that what you say could not later be used to 
hang you.
There are some good things that have come 
out of this terrible accident, mainly the modi-
fi cation that is now fi tted on 737s to better 
alert the crew to high cabin altitude by the 
fi tting of a Red Master Warning caption easily 
seen by the crew. Due to this story, the avia-
tion community is now more aware of what 
can happen when we are just carrying out our 
normal duties.
There are others still to play out, the Spannair 
accident for one.
ALAE branch of Prospect would like to say 
that in no way should Alan’s story take away 
any of the tragic consequences of the Helios 
crash for the families and friends of the dead 
and our heartfelt sympathy goes to all of those 
innocent victims. However we must ensure 
that further judicial tragedies do not occur 
in Greece or anywhere else for that matter. 
Please let’s not forget the fi nal victims in all of 
this are Managing Director Demetris Pantazis, 
Flight Operations Manager Giorgos Kikkides, 
and Chief Pilot Ianko Stoimenov. They have 
been found guilty of causing the deaths of 121 
people and have to live with that judgment for 
the rest of their lives, is that right given all of 
the issues in this case?
ALAE branch of Prospect intend to publish 
various documents related to the trial and 
will keep you all informed of this in the near 
future.
The past seven years has been a very trauma-
tic time for Alan. We would like to thank him 
for allowing fellow Licensed Aircraft Engineers 
to gain an insight into this awful experience.

Artikeln kommer från ALAE’s tidning ’TECHLOG’
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STYRELSEN
styrelsen@flygtekniker.se

Kallelse till Föreningsmöte 
samt Flygteknikerns dag

 
Ombud kallas härmed till Föreningsmöte i 
Svensk Flygteknikerförening
 
Tid och plats:
13 november  
09.00-12.00 – Föreningsmöte
13.00-17.00 – Flygteknikerns dag   
(program via mail och hemsida)              
 
Citykonferensen
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
 
Anmälan sker till niclas.roos@flygtekniker.se
 
Föreningsmötet är föreningens högsta beslutan-
de organ (motsvarande stämma eller årsmöte) 
och hålls vart tredje år. På dagordningen finns, 
bland annat, val av styrelse, budget, propositioner 
och motioner.
 
Medlemmarna hos arbetsgivarna nedan har rätt 
att utse 1 ombud per påbörjat 25-tal medlem-
mar man hade den 31/12 2012. Det är ombuden 
som har rösträtt vid mötet. Förtroendevalda har 
tidigare fått mail om att utse ombud och nam-
nen skulle vara styrelsen tillhanda senast den 2 
september.
 
Alla medlemmar har rätt att delta vid förenings-
mötet men ej att rösta.
 
Efter föreningsmötet bjuds på lunch och därefter 
vidtar Flygteknikerns dag. Program kommer via 
mail och hemsida.                             
 
 
Styrelsen

Airline Support, 1 Amapola, 1 Braathens Technical, 3

Braathens Regional, 1 Bromma Air Maintenance, 2 EMS,1

Försvarsmakten/FMV, 1 Go2Tech, 1 Nextjet, 1

Norwegian, 1 Patria, 1 Saab AB, 1

SAS, 7 SMA, 1 Tui fly, 1

Täby Air Maintenance, 1 Westair Sweden, 2

Företag med ombud
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SFFs lokalavdelningar informerar

Henrik Zaar
henrik.zaar@fl ygtekniker.se
070-6822141

På Braathens Technical rullar det på som vanligt, 
våra fl ygplan gör precis som alla andra, de går sön-
der när det passar som sämst. Vi har iallafall hunnit 
med att ha årsmöte i lokalavdelningen där styrel-
sen valdes om, den enda förändringen är att Håkan 
Elmström lämnar styrelsen och Joakim Sjöberg 
träder in istället.
 
I detta nummer har jag bett vår Defect controller 
Anders Sundström att skriva några rader, han är en 
kille som har många strängar på sin lyra men just 
nu är även han iblandad i CSeries projektet. Som ni 
förstår tar implementeringen av en ny fl ygplanstyp 
även resurser från oss som pysslar med underhål-
let, även om det inte på långa vägar är lika mycket 
som vår största kund lägger ner i projektet. Har 
även fått med en kort rapport från kollegorna i 
Göteborg.

I övrigt är det full fart i hangaren i Malmö som van-
ligt håller RJ’n oss sysselsatta denna sommar med 
en hel del planerade landställs byten samt att delar 
av hangaren kommer att vara otillgänglig under 

sommaren på grund av att man ska göra iordning 
vårat hangargolv med ny färg och halkskydd. 
Utöver detta har vi även fått bjuda Norweigian 
(som är ny kund hos oss i hangaren i Malmö) på 
lite kaffe under 1 veckas tid då en av deras 737:or 
fi ck oväntat besök i sidan av en av fl ygplatsens ga-
ter. Resultatet av tävlingen gate vs. fl ygplan slutade 
1-0 till gaten medans fl ygplanet fi ck plåstras om 
med lite ny plåt samt en och annan nit.

För vår egen del har vi dragit igång charter sä-
songen och med det också fått en och annan SAFA 
anmärkning. Bäst hittils är iallafall anmärkningen 
”IDG oil fi lling point labels missing on both eng 2 
and 3” För er som inte kan er 146/RJ är det så att 
dessa motorer inte har någon IDG ens utan har 
Hydraulik pumparna monterade där istället. Skönt 
att bara kunna skriva av en anmärkning men tyvärr 
visar det på vissa kvalitets och kunskapsbrister hos 
SAFA inspektörerna i Europa.

Vi fi lar vidare och ser fram mot en skön höst med 
bara hela fl ygplan :)

 
//Henrik Zaar 

Bombardier Cserise FTV1
Foto: Bombardier Aerospace
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SFFs lokalavdelningar informerar

Hej alla!

Dags för en lägesrapport från Braathens Technical, 
GOT.

 Vi har precis fått en ny kund Norwegian som 
innebär att vi kunnat anställa 3 nya tekniker på vår 
station vilket är väldigt trevligt i dessa tider.

I början av juni fi ck vi komma till Norwegians loka-
ler på ARN och gå procedurträning under 2 dagar 
för att lära oss deras Amosrutiner för maintenance 
och förråd. Den 18 juni landade första nattstop-
pet vi hade hand om. En bra sak var att Norwegian 
skickat med en egen tekniker som kunde hjälpa 
oss med loggboks och Amos rutinerna de första 
nätterna.

Andra kunder som vi har sedan innan med natt-

stop här i Göteborg är Malmö Aviation (RJ), TuiFly 
GmbH(737NG),  Air Berlin (737NG /A320), Regio-
nal (EMB170/190) samt Brussels Airlines (RJ/A320). 
Som ni ser är det variation på jobben här hos oss. 
Utöver dessa kunder har vi ett antal till som är på 
ren oncall basis.

Tittade i min telefon efter bilder jag kunde skicka 
med o hittade en bild från en TS på bleed overheat 
detection systemet på en EMB170 och man kan ju 
konstatera att fl ygplanens hjälpmedel för att hitta 
fel blir bättre o bättre.

//Martin
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SFFs lokalavdelningar informerar

Kan man inte sänka grundlönerna under minimiav-
talet eller frysa centrala påslag så kan man ju alltid 
krama ur mer ur arbetstiderna!

Det har pågått schemaförhandlingar och diskus-
sioner under hela 2013. Man kan ju tycka att den 
höga medelåldern och de, relativt sett, låga löne-
nivåerna skulle kunna motivera rimliga arbetstider. 
Vi hoppas att ledningen också värderar medarbe-
tarnas prestationer och inte förstör arbetsklimatet 
mer.    
  
På koncernnivå har det spridits positiva budskap 
angående köp av nya Airbus 350 och uppfräschning 
av befi ntliga långdistansfl otta. Även bokningstal och 
ekonomi verkar gå enligt planen.  

Under sommaren har bemanningen varit minimal 
eftersom det pågått utbildning för ett antal kolle-
gor. Med kämpainsatser från de som tjänstgjort så 
har det ändå gått bra. 

På den fackliga fronten har det snurrat igång med 
möten och förhandlingar. Förändringarnas tider är 
INTE över!

Vid tangentbordet:

Thord Berglund
Vice Ordförande

SFF avd SAS   

Scandinavian Airlines Aribus A350-900. Bild från Airbus 
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SFFs lokalavdelningar informerar

Airline Support

På Airline Support har det sen april varit konstant 
hög belastning, huvudkunden har köpt fyra fl ygplan 
till sin växande CRJ fl otta. Detta samtidigt som den 
normala produktionen ska fortgå såklart.

De fyra individerna håller vi i skrivande stund på 
att införa ett antal service bulletiner på samt att vi 
gör en mindre check. 
För att komplicera planeringen så har det även va-
rit turbin- och/eller brännkammarbyte på samtliga, 
vilket har skötts av Iberia och Lufthansa. Efter lite 
fi ndings så blev de även några motorbyten... 
Då vi bara har två spår i vår hangar har vi hyrt in 
oss i en annan hangar på Arlanda, där vi kan ställa 
två maskiner åt gången.

Det var dåtid och nutid. Framtiden då?
Det är en svårare fråga, eller enklare om man 
vill se det så. Kontraktet på hangaren går ut sista 
augusti i år och vi har i dagsläget inte fått någon 
information från ägarna eller styrelsen om vad som 
händer efter det.
Slutligen så har vi fått in en ny kund. Ak Bars Aero 
heter dom och kommer från Tatarstan, Ryssland. 
Verkar vara en seriös kund både vad gäller det 
ekonomiska och skicket på fl ygmaskinerna.

Vid pennan denna gång

Mathias Ågren
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Världens 4:e största tävling har gått av stapeln i 
Leipzig! 

Sverige representerades på Yrkes-VM i grenen 
Aircraft Maintenance av Fredrik Glanrup som 
jobbar på Braathens Technical i Malmö, samt av sin 
mentor Berndt Kvist.

Vad är nu WorldSkills (Yrkes-VM) då?
WorldSkills är en yrkestävling, som hålls vartan-
nat år. Detta år var man i Leizpig,Tyskland och 54 
länder tävlade i 46 olika yrken.

I gren Aircraft maintenance, tävlade 12 deltagare 
från lika många länder, Finland, Frankrike, Kanada, 
Sverige, China, Förenade Arabemiraten, Saudiara-
bien, Irland, Brasilien, Storbritannien, Singapore och 
Nya Zeeland. 
Sverige deltar i denna gren för första gången men 
har sedan tidigare ett mycket gott facit från andra 
grenar i dessa tävlingar. Tävlingarna hålls på Leipzig 
messe och det är ingen liten yta man har till sitt 
förfogande utan det är hela 170000 kvadratmeter 
totalt.

Grenar: daily inspection på helikopter, blendning 
av kompressorblad, boroscopning av motor, sheet-
metal work, tillverkning av kablage och felsökning 
av detsamma, byte av komponent i simulator, rigg-
ning av roder.

Dennis Westin (Areamanager Braathens Techni-
cal MMX) följde tävlingarna på plats och lämnar 
följande berättelse.

Invigningen av World Skill 2013 i Leipzig hade ca 
8000 gäster och samtliga 54 länders tävlande lands-
lag.
Lagen var allt mellan 54 stycken aktiva till 2 stycken 
som tex Island.
World Skills går av stapeln för 42 gången och är värl-
dens 4 största evenemang alla kategorier.
Det är bara Sommar OS, vinter OS och Fotbolls VM 
som är större evenemang.
World Skill 2013 hålls i Leipzig Messe som innefattar 
enorma 170 000kvm och kan jämföras med ca 40 st 
Braathens Technical hangarer på Malmö Airport.

DAG 1: Efter ankomst till tävlingen genomfördes en 
lottning av vilka moment som deltagarna skulle börja 
med och i vilken ordning.
Fredrik fick Boroscopning av RR 250 motor på förmid-
dagspasset och blendning av skadat kompressorblad 
på samma typ av motor under eftermiddagen.
Tävlingsmoment 1 som var boroscope inspection star-
tade efter en kortare försening ca 0900 och var klart 
ca 13:00 . Efter detta hade vi ett kortare möte utom-
hus för att få lite ny kraft och Fredrik hade del mindre 
missar men var mycket nöjd med sin prestation.
Inför tävlingsmoment 2 som var blending av skadat 
kompressorblad sa Fredrik att han kände sig hur 
lugn som helst och när jag lämnade tävlingsområdet 
Aircraft Maintenance satt Fredrik koncentrerad och 
nynnade till en okänd melodi under tiden han utförde 
slutet av tävlings moment 2.
Efter första dagens tävlande sammanfattade Fredrik 
med fyra stycken ord ” fy f.n vad bra”.
Jag frågade hur han menade och svaret blev tävlingen, 
min insats och allt runt omkring.
Kort och gott en lyckligare och gladare person efter 
tävlingsdag ett får man leta efter.  
 
World Skill Dag 2:
Fredrik hade elektronik samt felsökning av elsystem på 
dagens program.
Elektronik innefattar att bygga ett komplett kablage 
med alla lampor, switchar och kontakter. Fredrik var 

Världsmästerskapen i Flygteknik 
(och 46 andra yrken)

optimistisk då detta enligt honom själv 
var hans favoritmoment i tävlingen.
Felsökning innefattar ca 10 stycken fel 
som är riggade i ett elsystem och skall 
mätas fram med hjälp av Multimeter.
Det är ingen av de aktiva som klarat 
av byggandet av harness/elsystem som 
verkar vara ett av de utslagsgivande mo-
menten under detta året av World Skill.
Fredrik hann inte heller han färdigt och 
visade en viss besvikelse över detta men 
satte alla fel under felsöknings momen-
tet.
Jag stannade kvar och spionerade på en 
av Fredriks största konkurrenter (UK), 
då han utförde dessa moment under 
eftermiddagen och jag måste säga att 
han inte ens var i närheten av Fredriks 
resultat.

Jag fick lugna Fredrik med att inte ens 
en av huvudkonkurrenterna var i när-
heten av hans resultat och detta gjorde 

Fredrik Glanrup, Boroscope av RR250
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att han släppte lite av sin besvikelse av att inte hinna 
färdigt och utföra momentet perfekt.

Det är några av deltagarländerna som jag redan 
räknat bort vad gäller medaljer och dessa är Kina, 
Förenade Arabemiraten och Singapore och då återstår 
endast 9 stycken länder att vara före för att erövra det 
efterlängtade guldet. 
 
World Skill Rapport Dag: 3
Fredrik startade dagen med sheetmetal momentet och 
sa innan start att han var sjukt taggad inför uppgiften.
Han hade hela 4 timmar på sig att utföra uppgiften 
och detta kan kanske tyckas som en lång tid men 
då skall man tänka på att de bedömer minsta repa i 
plåtbitarna som nitas samman.
Fredrik hann klart i god tid och städade hela arbets-
platsen som var skinande ren, allt för att få så höga 
poäng som möjligt.

Under den efterföljande sena lunchen meddelade 
Fredrik att bockningen av den ena biten slog på 5 
hundradelar men att han inte hade tid att göra en helt 
ny och med tanke på den bockningsmaskinen som 
användes under tävlingen måste jag säga att det är 
helt fantastiskt.

Det har varit Fredriks mediadag idag så SVT har följt 
honom nästan hela dagen och vi har alla fått ge långa 
intervjuer men det har som tur är inte stört Fredrik 
i hans tävlande. (Det kommer att sändas ett antal 
avsnitt om tävlingarna till runt årskiftet 2013/14)

På eftermiddagen var det en Gazelle helikopter som 
skulle inspekteras (DI) och det här tävlingsmomentet 
har Fredrik tränat minst på och har känt en oro inför 
detta innan tävlingen men han har ett sådant själv-
förtroende att han tog sig an uppgiften med ett stort 
leende och resultatet blev över förväntan Experterna 
fick kalla tillbaka Fredrik för att visa ett fel som inte 
ens de hade upptäckt och riggat i förväg. Detta mo-
ment är det stora publik dragplåstret i Aircraft Mainte-
nance delen på tävlingen/mässan.
 
Under en av SVT intervjuerna idag sa Fredrik rakt ut 
”jag skall ha en medalj”
Vi kan bara hoppas att det håller i sig under morgon-
dagen.
Going for medal!!

 
 
World Skill Rapport Dag: 4
 
Dagen började som alla andra dagar 
med ett tidigt uppvaknande och för vissa 
i ren panik.
På väg till spårvagnen mötte jag 4 
stycken stressade specialister från Japan 
(det skall förklaras att jag har bott på 
Japanska lagets hotell under veckan och 
de har tagit den rödhåriga långa svens-
ken under sina vingar som maskot) De 
hade just insett att spårvagnarna gick 
med 45min intervaller under helgen och 
inte 8min som normalt.
- I can drive!!
- What!! do you have a car?
- Yes a Toyota!

- A Toyota nice!
Sagt och gjort, in med 4 stycken nu glada Japaner i 
bilen och iväg till mässan.
Mer tacksamma människor får man leta efter de 
bugade, bockade och bjöd sin svenska maskot till att 
besöka Japan.

Anledningen till att det även för mig var bråttom till 
mässan var att alla supporters, sponsorer och övriga 
funktioner i laget skulle ta emot svenska laget inför 
sista tävlingsdagen.
Vilken uppslutning det blev.
Alla andra tävlande lag fick avsluta sina lagram-
sor i stora glashallen när det svenska laget med ca 
100 stycken supporters stöd i ryggen vrålade ut det 
svenska lagets kampsång.

Nu var Fredrik taggad till max och startade med täv-
lingsmomentet PFCU (Primary Flight Control Units) det 
går ut på att demontera och montera komponenter i 
en simulerad flygplansvinge. Det var bara Irländaren 
som utfört alla uppgifterna så Fredriks reaktion att 
sträcka armarna i skyn när han och Irländaren blev de 
ända i hela startfältet som klarade uppgiften.
Fredrik satte även press på Ben från UK då han hade 

Michael West, Daily inspection

Joseph Kelly, Roderriggning
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momentet efter lunchen och han använde till vår 
glädje fel saxpinnar i alla momenten på PFCU´n under 
eftermiddagen.
Sista och avslutande del i grenen var Roder riggning 
som inte var några större problem för Fredrik och han 
kostade på sig en segergest inför många supporters 
och resten av det svenska laget som hade slutit upp 
för att följa avslutningen på tävlingen för Fredrik.
Fredrik var totalt utmattad och kramade gråtande 
om sin mamma (Bitte) det går inte att förklara vilken 
press och hur mycket han kämpat under den mycket 
korta tiden han haft att förbereda sig.

Jag har förhoppningar på medalj men det kommer att 
bli extremt jämt i toppen.

Jag kan bara hoppas att vi i inom flygbranschen får 
vara med och ställa upp med en kandidat till World 
Skill 2015 som går av stapeln i Sao Paolo Brasilien

Sista dagen började med att alla begav sig in till 
centrum och Marktplatz där det under hela veckan 
varit en stor Worldskill Festival, där skulle Svenska laget 
skulle visa upp sig och även kosta på sig en öl i de 
många öltälten.
 
Laget åkte tillbaka till hotellet för mat och förbere-
delser inför avslutnings ceremonin som skulle starta 
senare på kvällen.

Vi svenskar var ute i god tid för att kunna sitta sam-
lade och hylla våra deltagare,  Vi blev så många och 
förde sådant liv att programledarna kommenterade 
våra hyllningar under ceremonin.

Resultatet för Aircraft Maintenance un-
der World Skills 2013 blev till slut:
Guld:  
Joseph Kelly (Irland)
Silver:  
Fredrik Glanrup (Sverige)
Michael West (Nya Zealand)
Brons: 
Benjamin Tullett (United Kingdom)
Soila Korhonen (Finland)

Fredrik var överlycklig och vi fick många 
kommentarer om Fredriks seger dans på 
podiet som finns att se på
http://worldskills.se/yrkeslandslaget/

Jag lämnade en lycklig Fredrik med en 
silvermedalj om halsen vid ingången 
till deltagarnas bankett genom att ge 
honom en välförtjänt kram.

Tänk att vi på Braathens Technical har 
världens näst bäste flygmekaniker under 
22 år.

Jag vill avsluta med ett stort GRATTIS 
TILL SILVRET FREDRIK

Dennis Westin

På bilden till vänster syns de svenska 
medaljörerna. 

Fredrik Glanrup, Flygteknik, Silver
Lovisa Petri, Hudterapeut, Brons
Filip Ek, Industrielektriker, Guld
Emelie Dammare, Fordonslackering, Silver
Oscar Sjögren, Elinstallation, Brons

Bilder i denna artikel från:
WorldSkills international
och Yrkeslandslaget

Byte av komponent i PFCU.
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Flygteknikerns Världs framtid.
Tack för att ni deltog!
I maj skickade vi ut en webb-enkät med frågor om medlemstidningen, Flygteknikerns Värld. Vi har drygt sjuhundra 
mailadresser i vårt medlemsregister och av dessa fick vi 213 svar. Det som imponerade mest var att ganska många 
tog sig tid att skriva kommentarer och ge synpunkter vilket är mycket värdefullt för styrelsen och för redaktören. 
Vi kommer nu att nagelfara enkätsvaren och jobba med förbättringar. Kom också ihåg att berättelser och fotogra-
fier från din verklighet som flygtekniker är det som efterfrågas mest av allt av medlemmarna. Bli gärna vår lokalre-
daktör på arbetsplatsen eller på orten. Om du tvekar på din journalistiska förmåga så ska du veta att du är i gott 
sällskap. Vi hjälper varandra efter bästa förmåga och kan även ta in proffs vid speciella tillfällen.
Henrik Zaar (redaktör) och Ola Blomqvist (ansvarig utgivare)

En kort redovisning av frågor och svar:

Brukar du läsa SFF medlemstidning "Flygteknikerns Värld"?
  Svarsprocent Antal
Ja, varje nummer. 83,6%  178
Ja, oftast.  13,1%  28
Sällan.  3,3%  7
Aldrig.  0,0%  0
Antal svar   213

Om du läser medlemstidningen, vad uppskattar du med innehållet? (Flera alternativ möjliga)
       Svarsprocent  Antal
Information om yrket, regler och lagar.   79,6%   168
Information om medlemsförmåner.    43,1%   91
Artiklar om flygteknik och flygmaskiner.   72,5%   153
Artiklar från medlemmar och arbetsplatser.   91,9%   194
Information och artiklar från SFF:s styrelse/ordförande. 62,6%   132
Annat jag uppskattar att läsa om:       12
Antal svar         211

Vad saknar du i medlemstidningen?
   Response Count
Ange eget svar    40
Antal svar   40
Svaren varierade ganska mycket. Allt ifrån att det saknas teknikrelaterade artiklar till att vissa områden och företag inte omnämns så 
mycket, exempelvis den militära sidan. Även synpunkter på layout och kvaliteten på artiklarna förekom i mindre antal. 

Hur viktigt är det med en medlemstidning (papperstidning)?
 Mycket viktigt Viktigt Inte så viktigt Inte alls viktigt Antal
 50  105 48  10  213
Lämnat kommentar      46
Antal svar       213
Närmare tre fjärdedelar av respondenterna tycker alltså att det är viktigt eller mycket viktigt med en pappersutgåva. Kommentarerna 
är från både de som vill ha papperstidningen och några som kan tänka sig att endast ha digitala informationskanaler eller att tidningen 
sprids digitalt. Många tycker att tidningen skapar diskussion när den finns på arbetsplatserna. Något som kanske inte skulle ske på 
samma sätt om den inte fanns där i pausrummet.

Ange om och vilka andra källor för information från SFF du tar del av? (Flera alternativ möjliga)
    Svarsprocent Antal
Hemsidan ”www.flygtekniker.se” 61,4%  116
Facebook ”flygteknikerna”  21,7%  41
Twitter ”@flygteknikerna”  1,1%  2
Mailutskick   73,0%  138
Medlemsmöten   22,2%  42
Lämnat kommentar    8
Antal svar     189
En sak att notera är att alla inte känner till att SFF är på facebook och att man sällan besöker hemsidan. Uppdateringarna är inte alltid 
så frekventa men det finns ju alltid möjlighet att delta i diskussioner eller komma med kommentarer om man är på facebook.

Vill du att "Flygteknikerns Värld" ska fortsätta ges ut?
   Svarsprocent Antal
Ja   82,6%  176
Nej, det räcker med med  
övriga befintliga   6,1%  13  
informationskanaler
Nej, men jag skulle föredra 
ett annat alternativ än 11,3%  24 
medlemstidningen. 
Antal svar    213
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Här kommer svar på vanliga frågor från flyg-
tekniker. Det är tolkningar som SFF och AEI 
har gjort utifrån lagar, regler och utlåtanden 
från EASA och nationella myndigheter.

Fråga 1
"Mitt företag informerade mig om att min auktorisa-
tion gör att det juridiska ansvaret för det underhåll 
jag certifierar hamnar hos företaget och inte hos mig. 
Stämmer det?" 

Svar: Nej, ansvaret är delat men genom en CRS 
har man ansvar för att underhållet som omfattas 
är utfört i enlighet med Part 145, godkänd under-
hållsdata och övriga regelverk.

Fråga 2
"Det står i vår MOE att den person (ocertifierad) 
som utför ett arbete själv är ansvarig för det arbetet. 
Chefen säger att jag därmed endast tar ansvar för att 
personen är godkänd av bolaget som t.ex mekaniker, 
och att underlagen är korrekt ifyllda när jag signerar 
CRS eller "skriver av" ett "task card". Jag ansvarar 
alltså inte för att arbetet som mekanikern utfört är 
korrekt utfört?”

Svar: Det fråntar inte B1/B2 ansvaret för utfört arbete. 
Syftet med regelverket är att man ska ha tillräcklig 
kontroll över det arbete som utförts för att kunna 
bedöma om det är korrekt utfört. De tillfällen jurister 
får tag i en utredning efter en incident eller olycka 
så är det teknikern som signerat som hamnar ”inför 
skranket”. Möjligen tillsammans med någon chef/be-
fattningsinnehavare i organisationen.”

Fråga 3
Jag har en A320 (CFM 56) B2 type rating i mitt cer-
tifikat och mitt företag vill att jag skriver av en åtgärd 
efter en complaint (VHF 1 INOP) på en A320 med 
IAE V2500-motorer. VHF-systemet som finns installerat 
är exakt lika på båda flygplanstyperna och flygplanet 
är AOG. Inget motorrelaterat arbete är utfört, är detta 
acceptabelt?

Svar: Nej, det är det inte. Typcertifikat utfärdas 
efter utbildning på en specifik typ för att uppfylla 
EASA-kraven. En certifikatsinnehavare får bara cer-
tifiera underhåll utfört på flygplanstypen som finns 
i certifikatet och med en godkänd företagsauktori-
sation. Godkända flygplanstypklasser finns listade i 
Appendix 1 i avsnitt 66 i AMC. Vissa kanske tycker 
att detta är löjligt, men frågan är var man annars 
drar gränsen för ett typcertifikat? Det är två olika 
typer i certet och då kan man naturligtvis bara 
utfärda CRS på de typer man har. 

Not. Man kan också notera att även kollektivavtalets 
certifikatstillägg ska utgå från typcertifikat. Om man 
då, exempelvis, har A320-serien med både CFM56 och 

V2500 så räknas det som två certifikat.

Fråga 4
”Under så kallat progressivt underhåll (arbeten tagna 
från en c-check som i stället utförs i line) upptäckte 
jag korrosion på ett flygplan som visade sig ligga 
utanför tillverkarens specificerade gränsvärden. För att 
undvika en AOG-situation utfärdade min ingenjörsav-
delning en intern arbetsorder för korrosionen så att 
åtgärder kunde vidtas vid ett mer lämpligt tillfälle. Jag 
stängde den öppna tech-loggen genom att referera till 
den interna arbetsordern. Är detta acceptabelt? ”

Svar: Nej, man får inte avvika från godkända 
underhållsdata förutom från en organisation med 
konstruktionsauktorisation (DOA) eller tillsam-
mans med tillverkaren. Alla Certifierade Flygtekni-
ker som ombeds att godkänna utanför de specifi-
cerade gränsvärdena i flygplanets underhållsmanual 
ska se till att den konstruktionsansvarige eller 
tillverkarens godkännande har erhållits. 

Fråga 5
”Mitt företag har informerat mig om att B1/B2 
Support Staff (certifierade flygtekniker) inte behövs 
eftersom personal godkänd enligt vår MOE kan utföra 
vissa uppgifter utan övervakning även om de inte har 
något certifikat. Detta har fått till följd att mitt företag 
minskat antalet B1/B2 Support Staff och de flesta 
uppgifter därmed utförs utan inblandning av B1/B2-
tekniker. Är detta acceptabelt? ”

Svar: Nej, det är inte acceptabelt. Reglerna är tydli-
ga och säger att underhållspersonal måste bestå av 
B1/B2 certifikatsinnehavare med rätt flygplanstyp 
och motorkombination som support till kategori 
C-personen som sedan utfärdar CRS efter Base 
Maintenance. B1/B2 Support Staff ska se till att alla 
arbetsuppgifter utförs i enlighet med flygplanets 
underhållsmanualer eller annan godkänd data och 
enligt korrekt standard. Följande gäller:
B1/B2 Support Staff måste inspektera en tillräck-
lig mängd arbeten som utförts av annan personal 
samt tillhörande dokumentation. B1/B2 Support 
Staff måste vara nöjd med kompetensen som 
personerna har som utför arbetet innan arbetet 
inleds. Alla personer involverade i flygplansunder-
håll måste också dokumentera sitt deltagande. 
Därför krävs alltid någon form av signaturer av 
både certifierad och icke certifierad personal.  
Det är en av uppgifterna för certifikatsinnehavare 
med kategori C att säkerställa att tillräckligt antal 
B1/B2-personal funnits tillgängliga så att ovanstå-
ende kunnat genomföras korrekt. 
Base maintenance-organisationen ska se till att 
klart definiera personalens ansvarsförhållanden. 
Ocertifierade mekaniker är ansvariga för kvali-
teten på arbetet de själva utför. B1/B2 Support 
Staff är ansvariga för att se till att mekanikern är 
kompetent nog att utföra sina uppgifter, att arbetet 
utförs i enlighet med godkänd data och att arbetet 
har slutförts korrekt. Detta kräver ett betydande 
inslag av övervakning av det arbete som utförs.
Den Flygteknikern med kategori C som certifierar 
underhållet är ansvarig för att se till att alla ovan-
stående punkter genomförs innan CRS utfärdas. 

FAQ – Ansvar och befogenheter
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Bilden visar FTV1 som nu även fått sin registrering C-FBCS. Det är som ni ser att ganska stort flygplan som väntas till Malmö Aviation under sommaren 
2014. Vid tiden av tryckningen hade ännu inte flygplanet kommit i luften men första flygningen väntas ske under sensommaren. Självklart kommer vi 
att bevaka när första flygningen sker.

Foto: Bombardier Aerospace

Bombardier Cseries 
”eller hur man beställer nåt som inte finns”

Första delen i en artikelserie om ett helt nytt flygplan 

Som ni alla vet håller man på Malmö Aviation på att 
byta ut sin gamla Avro flotta mot supermoderna 
maskiner,  

Jag har för att kunna få ihop denna artikel pratat med 
en del av de personer som är inblandade i projektet 
och detta är ett försök till att ge er alla en inblick i 
hur man handlar flygplan som inte finns mer än på 
pappret.

Malmö Aviation står inför ett flygplansbyte som skall 
ske 2014/2015. Vi skall byta våra AVRO RJ 85/100 till 
Bombardier Cserie,  CS100/CS300.
För Malmö Aviation är det inte ”normal business” 
att byta flygplanstyp, därför är det tillsatt ett CSerie 
projekt och i detta CSerie projekt är jag projektle-
dare för tekniska implementationen. Ett projekt som 
är väldigt intressant och engagerande.
2011 beslutade Braathens Aviation att köpa Bombar-
dier CSerie flygplan. 5 st CS100 och 5 st CS300 har 
köpts, CS100 skall leveraras under 2014, den första 
levereras i slutet av juni 2014. CS300 skall levereras 
under 2015, den första kommer  Q2 2015. 
CSeries är ett av de modernaste flygplanen på mark-
naden med den senaste teknologin ombord och 
tillverkat av de absolut senaste materialen bland annat 
Aluminium-Lithium samt Kolfiber komposit paneler.

I vår konfiguration kommer dessa preliminärt att ha 
125 stolar respektive 145 stolar. 

Storleken på flygplanen är:
CS100: L 35,0m B 35,1m
CS300: L 38,4m B 35,1m
Som ni ser är det en ganska rejäl pjäs som vi ska 
hantera hädanefter. Motorerna kommer från Pratt 
and Whitney och är av modellen PW1500 och det 
är ingen liten leksaksmotor heller fläktens diameter 
är hela 173 cm och den levererar mellan 19000 till 
24000 punds dragkraft beroende på vilken motor 
version man valt.

Sedan köpet har vi internt jobbat i projektform för 
att utvärdera vilken specifikation vi skall ha på våra 
Cserie flygplan. Vi är klara med CS100 specifikationen 
och vi har påbörjat specifikationen för CS300.

Hur går det då till att köpa ett flygplan? Ja det är ju 
inte som att gå in till bilhallen välja vad man vill ha och 
köra därifrån när man har betalat vad det kostar. 
 Visst finns det en viss likhet, men det man får presen-
terat för sig när det är ett så här nytt flygplan är två 
dokument en typspecifikation och en options katalog. 
Sen är det ”bara” att bestämma sig för man behöver 
och vad man önskar sig. 

Det är ju så att det inte bara är att kryssa i lite på 
en lista utan allt kostar ju, samt vissa saker utesluter 
andra saker.  
Sen är det ju så att de dokument man fick i början av 
processen har under tidens gång förändrat sig så vissa 
saker har inte varit möjliga när man väl kom så långt 
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som att man visste vad man ville ha, lika så är det den 
gamla devisen ”som man frågar får man svar” som 
gäller. Även layouten på galleyn, toaletter och kabinen 
ska ju bestämmas och där måste man ju involvera de 
som jobbar i den miljön och nu har det tagits beslut 
på CS100 modellens layout, det är tvunget att vara 
gjort ganska långt innan leveransdatum för vår del 
gjordes detta under tidig vår 2013.

Cockpit då? Jo där finns det ju minst lika mycket kul 
att beställa det är bara att öppna plånboken, men det 
gäller ju att hitta den där tunna fina linjen som faktiskt 
tittar på vad som är absolut nödvändigt och vad som 
är sånt som är bra att ha. Exempelvis ADF, HUD, EFB 
integration, och en massa andra trevliga saker. Pilo-
ternas arbetsplats är toppmodern när det gäller sin 
utformning, och den har ett antal av Malmös piloter 
redan börjat få titta närmare på, dock bara i en mock-
up.

Vad händer på de andra avdelningarna inom Malmö 
Aviation då?
Ingenjörsavdelningen har sedan 2012 deltagit i föl-
jande working groups;
• ISC – Industry Steering Commitee
• EWG-Electrical Working Group
• SWG-Structural Working Group 
• PWG- Power Plant Working Group
Grupperna jobbar med MSG-3 metoden för att 
utveckla ett underhållsprogram till Cserie. Det är en 
stor förmån för oss att kunna delta i dessa grupper 
och vi kan påverka en hel del.
Vi har valt dessa grupper eftersom det är i dessa 
grupper man jobbar med den ny teknologi, EWG job-
bar med bl.a Fly by wire, Aircraft Health Monitoring 
System (flygplanets hjärta). Struktur gruppen jobbar 
mycket med komposit (hela vingen är tillverkad i 
komposit) och motorgruppen jobbar med den nya 
teknologi som bl.a. innehåller sk. Geared Turbo Fan 
GTF.

Underhållsprogrammen för CSerie är verkligen något 
nytt för oss t.ex. C-check efter 8500FH/36 månader 
jämfört med idag på AVRO som är 2000FH/12 måna-
der.

För att lyckas med vårt EIS projekt har vi skapat en 
projekt grupp som består av 6 personer ifrån olika 
områden och olika företag. Tex PART 145 drivs av 
Braathens Technical AB , utbildningsfrågor drivs Bra-
athens Training.

Följande Områden har var sin delprojektledare; 
• Utbildning  Braathens Training AB
• PART 145  Braathens Technical AB
• AMOS   Braathens Technical AB
• Kontrakt  Braathens Technical AB
• Maintenance planning/ 
  Technical Records Malmö Aviation AB
• PART M  Malmö Aviation AB

Vad händer just nu då? Jo vi på Braathens var med 
tillsammans med Malmö Aviations representanter hos 
Bombardier Aerospace i Montreal på ett möte ang 
MEL. 

Anders Sundstöm berättar: 
I början av maj åkte jag tillsammans med Malmö Avia-
tions CSeries chefspilot, Michael Visonj, till Montreal och 
Bombardier.

Bombardier hade bjudit in operatörer att delta i en arbets-
grupp som skulle gå igenom och komma med synpunkter 
på deras första utkast av MMEL till C-Series.

Bombardier inledde med att ge en lägesrapport från pro-
duktionen av de fem första testmaskinerna. FTV1 (FTV= 
Flight Test Veichle) var levererad till test gruppen och övriga 
fyra FTV’s var i olika faser utav slutmontering. Som jag för-
stod det så gick det över förväntan med både montering 
och tester. Första flygningen planeras till slutet av juni. 

Tyvärr fick vi inte se något av produktionslinan då vi hela 
tiden höll till på deras HK.

Michael Visonj har varit med i projektet från början och 
hade varit och träffat Bombardier tidigare. För egen del 
var detta min första kontakt med C-series. Innan avfärd 
hade jag försökt trycka mig igenom en Powerpoint famili-
razation på 879 bilder. Jag hann till lite drygt ATA 49 och 
då återstod ca 220 bilder. Men det gjorde inte så mycket 
för vi fick en snabb genomgång av respektive system 
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innan vi gick igenom dess punkter i MMEL.

Förutom Malmö Aviation så var ytterligare fl era av C-Se-
ries kunder såväl som andra intressenter representerade.

Vi höll på i tre dagar och det var ett högt tempo. När vi 
var klara hade gruppen jobbat fram ca 200 action punk-
ter. Med hjälp av dessa punkter kommer nu Bombardier 
att fortsätta slipa på sin MMEL. Det lär bli minst en till 
sittning innan alla är nöjda. Nu var det kraven från FAA 
och TC som låg i grunden, så det återstår också att gå 
igenom MMEL i förhållande till EASA.

Sista kvällen ordnade Bombardier biljetter till Montreal – 
Ottawa i Stanley Cup slutspelet. Det var en häftig upple-
velse. Vi hann dock bara se första perioden innan vi var 
tvungna att åka till fl ygplatsen för att hinna med planet 
hem.    

 
Michael berättar vidare:
Man har även haft det första mötet med Bombardiers 
EIS grupp (Entry into Service) där man har börjat lägga 
ut strukturen för en smärtfri driftsättning av den nya 
fl ygplanstypen. Internt fl yttas nu också de personer som 
jobbat i CSeries projektet ut i ”verkligheten” dvs man har 
tillsatt en Chefspilot samt en teknisk pilot för just denna 
modell med.

Anders Hansson tillägger:
Senaste veckorna har projektet blivit mer på “riktigt”, 
under en lång tid har vi inte haft speciellt mycket informa-
tion ifrån Bombardier som vi kunnat jobba med, men nu 
kommer det mer information i princip varje vecka.

Var 3:dje vecka håller vi interna möten på teknik avdel-
ningen och 1 gång i månaden har vi möten med Bombar-
dier, ju närmre vi kommer EIS desto oftare kommer vi att 
ha våra möten både internt och externt.
Just nu är vi inne i fasen då vi skall bestämma vilka re-
servdelar och verktyg som behövs till CSerie, MEL ligger till 
grund för mycket av reservdels investeringen.

Det är en stor utmaning att förberedda sig på driften för 
ett nytt fl ygplan, och ännu större blir det när ingen annan 
provat produkten i drift. Jag känner stort förtroende för 
dem som jobbar tillsammans med mig i detta projekt och 
även alla andra inom Braathens Aviation som jobbar med 
våra förberedelser.

Jag ställde även frågan till en av de inblandade vad 
denne ser mest fram mot?

Svaret var: 
Att få se planet i luften, för det gör att vi kan sätta vår 
tidslinje, för som det är nu är allt som ska hända inom 
företaget baserat på första fl ygningen.

Stort tack till: 
Michael Visonj Chefspilot Cseries (Mavia)
Anders Hansson Teknisk Chef (Mavia)
Anders Sundström, Defect controller (BT)
som tagit sig tid att svara på många frågor under våra 
samtal. Samtliga personer utfrågade av Henrik Zaar
Jag kommer att fortsätta följa implementeringen, kur-
ser, leverans och driftsättning i kommande nummer av 
Flygteknikerns Värld.
Bombardier Aerospace som ställt bilder till vårt för-
fogande.

Senaste Nytt...

Sedan artikeln skrevs har följande saker hänt.

18 Juli: Första motorstart på det kompletta fl ygplanet.

20 Juli: Systemtester inleds med motorer och APU 
gående.

24 Juli: Bombardier talar om att första fl ygning kom-
mer att ske så snart alla marktester är klara. 

16 Augusti: ACIL tester avslutas. (ACIL = AirCraft In 
the Loop tester, Flygplanet är uppkoppat till simula-
torerna och alla system fungerar som om fl ygplanet 
fl yger.)
Lågfartstaxitester har inletts.

22 Augusti: Flygplanet visas upp med komplett lack-
ering. 
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Ur SFF’s tidningsarkiv.
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Denna artikel var publicerad i Teknikerns Värld 
nummer 2-3 1978.  
Är det så att det känns igen även idag? 
Vi kommer att i mån av plats publicera artiklar ur 
våra arkiv även i kommande nummer.
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Varför accepterar vi att en gammal och 
felaktig bild av flygteknikerna får leva vidare 
i vissa kretsar?  
Attityder och agerande från oss själva och 
andra runt omkring oss påverkar definitivt 
yrkeskårens status.

Det här är ett kontroversiellt område att disku-
tera eftersom vissa kan tolka det som om man 
vill ”göra sig märkvärdig”. Samtidigt är de flesta 
överens om att det är ett yrke med omfattande 
utbildning och stort ansvar, så varför inte accep-
tera detta fullt ut och utveckla bilden av oss på ett 
positivt sätt?  
Allt är dock inte nattsvart på det området. Vi del-
tar allt mer i forum som påverkar yrkets framtid. 
Det är nödvändigt eftersom det finns intressen 
som verkar i motsatt riktning. Både i Sverige och 
internationellt. Utan en stark yrkesorganisation har 
en liten, specialiserad yrkesgrupp svårt att hävda 
sin ställning.

Jag skulle vilja dela upp och problematisera fråge-
ställningen:

Ansvar och befogenhet
Att vi har ett stort ansvar framkommer, om inte 
annars, när något gått snett. Ur ett juridiskt per-
spektiv framgår det tydligt att ett Certificate of 
Release to Service, CRS, är ett legalt ”statement”. 
Det är viktigt att flygtekniker är väl insatta i sitt 
ansvar och det regelverk som beskriver detta. 
Jag anser att detta ansvar innebär att vi har en 
särställning i flygsäkerhetsarbetet och att vi ska 
vara rädda om det ansvaret. Däremot ska vi inte 
behöva vara rädda för det ansvaret. Att känna till 
sina rättigheter och skyldigheter är mycket viktigt. 
Kåren skulle tjäna på om fler visade mer intresse 
för yrkesfrågorna. Medlemsmöten, branschdagar 
och andra sammanhang är tillfällen för oss alla att 
visa att vi har fog för att kalla oss yrkeskår. Det är 
ingen stor uppoffring. 

Självbild
Det ligger en del sanning i att man blir betraktad 
som man ser sig själv. Man kan tycka vad man vill 
om det men allt ifrån klädsel till uppförande påver-

kar hur man själv blir bemött. Jag har hört ett antal 
omnämna sig själva som ”mecken” eller ”arbetare”. 
Det betyder i sig inte något nedvärderande om 
varken mekaniker eller arbetare i övrigt, men det 
medverkar helt klart till att man betraktas på ett 
sätt som inte påverkar statusen positivt. 
Vi är flygtekniker, punkt, slut. Avtalstillhörigheten är 
bara en praktisk lösning, om än med gammalmo-
diga gränsdragningar.  

Utbildningen
Regelverket säger att det krävs tretusen timmars 
utbildning för att uppfylla kraven på Basic Training 
för kombinationen B1 och B2. Det är inte accep-
tabelt att hantera den utbildningen på ett sämre 
sätt en andra kvalificerade yrkesutbildningar inom 
högskolan.  För att klara modulerna som ingår 
krävs 2,5 års utbildning. Det räcker under förut-
sättning att man har 90 procents närvaro och att 
man inte lägger till något annat än Del 66-modu-
lerna. Utbildningen ska genomföras på eftergym-
nasial nivå så att det finns möjlighet att söka från 
olika relevanta gymnasieprogram. Det kommer 
också finnas ett fortsatt behov av uppdragsutbild-
ning, distansutbildning och examination utan att 
gå igenom en hel utbildning, men vi måste ha en 
grundläggande utbildning på rätt nivå och med ett 
lagom antal platser.    

Utsidan räknas….också
Som om inte frågan om självbild vore tillräcklig 
kontroversiell så väljer jag att ta upp frågan om 
klädsel och andra yttre markörer.
Det ligger en del i påståendet att första intrycket 
är viktigt. Ingen skulle vara gladare än jag om jag 
kunde hasa omkring i tofflor och mjukiskläder i 
alla sammanhang. Eller varför inte de där avklippta 
jeansen med hål i som är så sköna? Nej, det känns 
inte rätt! Praktiska och ”enkla” kläder ska det vara, 
men på en nivå som fungerar i sammanhanget. Vi 
får se om jag får styrelsen med mig när jag hävdar 
att det ska vara en viss nivå på den uniforma kläd-
seln. Ett avtalskrav kanske? Den granskande blicken 
från passagerare eller andra yrkeskategorier ska 
inte behöva innehålla avsmak eller frågor om vad 
det är som katten släpat in…  

Ola Blomqvist

Självinsikt och status
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Länktips

Fackligt
• SFF 
www.fl ygtekniker.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.fl ightinternational.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  fi nns 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

Bli medlem i fl ygteknikernas 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.fl ygtekniker.se

Jag vill bli medlem i SFF. Vad vänlig skicka ansökningshandlingar

Namn:

Adress:

Postnr:    Ort:

Tfn bostad:   Tfn arbete:

Anställd vid:

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

Adress:

Flyg
• Transportstyrelsen
www.transportstyrelsen.se 

• Flygtorget 
www.fl ygtorget.se

• Svenska Flygbolag 
www.svenskafl ygbolag.com

• Flygvapnet 
www.mil.se/fl yg/

• EASA 
www.easa.eu

• Flight 
www.fl ightinternational.com

• Airliners (bilder och forum) 
www.airliners.net 

• Flygskvaller 
www.pprune.com

Nostalgi 
• Linjefl yg 
www.linjefl yg.com 

• Transair 
 www.transairsweden.com 

• Scanair  
www.fl ygscanair.com 

• Swedair 
www.swedair.nu
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Svensk � ygteknikerförening, SFF, 
är en politiskt obunden medlems-
förening i Saco-förbundet SRAT. 
För att få bli medlem krävs att 
man har ett giltigt certi� kat för 
luftfartygsunderhåll. Med certi-
� kat menas EASA del 66 Aircraft 
Maintenance License (AML) eller 
motsvarande.

SFF har ungefär åttahundra med-
lemmar.

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

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

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

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 fl ygsä-
kerhetsfrågor och regelverk bland 
annat inom European Aviation 
Safety Agency, EASA. 

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

Detta ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem 
Avgift SFF 2013: 350 kr/mån för fullbetalande.
Avgift första 12 månaderna efter utfärdande av certifi kat: 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 fi nns ett antal frivilliga medlemsförmåner som gruppförsäkringar, medlemslån med mera. 
Se www.srat.se/formaner:
(SFF reserverar sig för eventuella förändringar av villkor och avgifter)

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

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

Loss of License
Utbetalning ur SFF L.o.L-
fond kan göras till medlem 
som av hälsoskäl mist sin 
behörighet till yrket. 

Upp till 5 prisbasbelopp 
(2013: 222.500 kr) utbetalas 
som ett engångsbelopp 
beroende på bland annat 
ålder.

A-kassan
Genom medlemskap i SFF/
SRAT kan du ansöka om 
medlemskap i Akademiker-
nas Erkända Arbetslöshets-
kassa, AEA. För närvarande 
är avgiften till AEA 
90 kronor per månad.
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Webbansvarig
Styrelsen: ola.blomqvist@fl ygtekniker.se
Webmaster: marie.norell@srat.se

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

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

www.srat.se

POSTADRESS
SRAT
Box 1419
111 84 Stockholm

BESÖKSADRESS
Malmskillnadsgatan 48, 5 tr, 
Stockholm city

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

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

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

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

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

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

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

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

Mats Åberg  
Telefon 070-5558570
mats.aaberg@fl ygtekniker.se

Cristofer Höggren 
Telefon 073-5309615
cristofer.hoggren@fl ygtekniker.se

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

SUPPLEANTER
Mathias Ågren
Mathias.agren@fl ygtekniker.se

Tomas Vlasak
vlasak_jtv@hotmail.com

Martin Eén
martin.een@braathens.com

Lokala kontakter
SAS
Ola Blomqvist
Telefon 070-5744353
ola.blomqvist@fl ygtekniker.se

KONTAKT
Svensk Flygteknikerförening

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

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

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

BRAATHENS REGIONAL
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

TUIfl y Nordic
Peter Holm
peter.holm@bredband.net
Henrik Lindfeldt
henrik.lindfelt@mac.com

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

AIRLINE SUPPORT
Mathias Ågren
Mathias.agren@fl ygtekniker.se

WESTAIR
Anders Davidsson
anders.davidsson@westair.se
Geovanny Mejia
Geovanny.mejia@westair.se

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

    Svensk Flygteknikerförening
Bankgiro

489 - 3152
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DIN SÄKERHET

www.flygtekniker.se
Svensk flygteknikerförening på internet

Avsändare:
Flygteknikerns Värld
c/o Henrik Zaar
Storgatan 12f
241 62 Löberöd
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