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Ordförande har ordet

”Vintern” är här.
Stormarna Simone och Sven såg till att vi i 
skåne fick det lite dragit om öronen.

Det blir ingen lång redaktören har ordet 
denna gång, inte heller kommer tidningen ut 
när det egentligen var tänkt. Tyvärr gick min 
far bort i början på december och orden 
finns inte riktigt att skriva nåt intelligent och 
kärnfullt. 

Dock vill jag ge er som inte tidigare gjort det 
uppmaningen att gå och kolla era PSA värden, 
det värdet är en indikation på om man är 
i riskzonen för prostatacancer. Det är en 
lömsk sjukdom som ibland inte märks förrän 
det kan vara försent.

Har ni inga ideer om vad ni ska ge i present 
till nån som fyller år eller till nästa jul så 
skänk en slant till cancerforskningen, det är 
väl investerade pengar.

Vi ses på linjen i kampen mot trasiga flygplan.

God fortsättning till er alla.

2013 - ett normalår eller?

Redaktören 
har ordet
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Konkursen i Priority Aero Maintenance i mars 
kom knappt ett år efter dråpslaget mot kol-
legorna i Skyways. Arbetslösheten är relativt 
hög, även om den minskat en hel del den 
senaste tiden. Ett betydande antal har också 
fått arbete utanför flygbranschen, vilket är 
positivt. Samtidigt är det ett nederlag för 
flyget att värdefull kompetens försvinner.

Antalet nyutfärdade certifikat ligger runt 40 på två 
år, det vill säga 20 per år i genomsnitt för 2012 
och 2013. Av dessa finns det några som arbetar 
utomlands, så behovet i Sverige verkar vara mycket 
begränsat.

Vår inkomstförsäkring har fått bekänna färg och 
har belastats hårt de senaste två åren. Den har 
medfört att många, trots arbetslöshet, kunnat klara 
ekonomin under en period av arbetslöshet. 
   Trots alla utmaningar så har SFF lyckats hålla an-
talet yrkesverksamma medlemmar på oförändrad 
nivå genom rekrytering av nya medlemmar.  

Vi har en stor utmaning med att försöka upprätt-
hålla anställningsvillkor och standard på branschen 
på grund av den extrema konkurrenssituation som 
råder. Det arbetet sliter vi med både på olika fron-
ter i Sverige, men även internationellt. Det är ju 
från utlandet den tuffaste konkurrensen kommer. 
Konkurrens genom försämrade anställningsvillkor 
och lägre säkerhetsmarginaler är inte acceptabelt, 
men likaväl en verklighet på många håll.

Föreningsmötet
Drygt 20 ombud samt ett antal andra intresse-
rade medlemmar deltog i Föreningsmötet den 13 
november. Det är glädjande att se nya engagerade 
styrelsemedlemmar. Jag vill också passa på att 
tacka de som inte längre är kvar i styrelsen för det 
arbete de lagt ned. I anslutning till att Förenings-
mötet hölls anordnades ”Flygteknikerns dag”. Mer 
om detta på annan plats i detta nummer.

Utbildning 
Runt årsskiftet kommer Yrkeshögskolemyndighe-
ten att lägga fram en rapport om framtida flygtek-
nikerutbildning. Det kommer att ske i nära anslut-
ning till, eller i samband med, att upphandlingen 
av utbildningsplatser presenteras. Det blir mycket 
spännande att se vad man kommit fram till. Kraven 
på kunskap och kompetens i yrket är höga. Inget 
annat än en tillräcklig, eftergymnasial, utbildning är 
acceptabelt. Om man fortsätter överutbilda i fråga 
om kvantitet och underutbilda i fråga om kvalitet 
så måste vi i kåren protestera på ett mycket synligt 
och ljudligt sätt.

Regionalflyget
I mindre omfattning, men något som ändå påverkat 
ett antal medlemmar, är konkurrensen inom regio-
nalflyget där flyglinjer läggs ned av en operatör och 
startas av en annan. I vissa fall betyder det ”bara” 
byte av arbetsgivare, men ibland drabbas medlem-
mar av längre arbetslöshet. Aktörer på den spel-
planen är, bland andra, Nextjet, Braathens Regional, 
Direktflyg och det estnisk-bördiga Avies. Hur dessa 
förändringar hanteras ur ett fackligt perspektiv 
varierar kraftigt på en skala från ”vilda västern” till 
”helt ok”...

För de som arbetar med de mindre luftfarkosterna 
har situationen också varit besvärlig. Bland annat 
har Helicraft Nordflyg genomfört flytt av verksam-
het och uppsägning av personal. 

När det gäller allmänflygets villkor så blir det allt 
kostsammare att bedriva ”klubbflyg”. Man har 
dessutom svårt att hitta flygfält och andra facilite-
ter. Ett slående exempel är att man nyligen blivit 
utslängd från Bromma. 

fortsättning på nästa sida.
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Räddningshelikopter 
(Search And Rescue)
Mycket tid har lagts på förhandlingar med Sjöfarts-
verket under 2013. Verksamheten på de 5 sjörädd-
ningsbaserna togs över av Sjöfartsverket från den 1 
januari 2014. Innan dess har verksamheten drivits 
av SMA Helicopter Rescue AB, vilket är helägt av 
Sjöfartsverket. Flygteknikerna på de fem sjörädd-
ningsbaserna, vilka också verkar som vinschopera-
törer ombord, erbjöds övergång till Sjöfartsverket. 
Nya Helikoptrar av typen AW 139 är under 
introduktion för att ersätta S-76. Planen är att 
teknikerna i SAR-tjänst endast ska fungera som 
vinschoperatörer på den nya helikoptern. Detta är 
något som SFF har kritiserat sig då vi ser det som 
ett slöseri med kompetens att inte ha en kombine-
rad tjänst.

Jag har deltagit i förhandlingarna tillsammans med 
de lokala företrädarna samt Saco-föreningen vid 
Sjöfartsverket. Ett nytt lokalt avtal är undertecknat, 
vilket ska gälla för alla i SAR-besättningen.

Tekniken då? Sjöfartsverket beslutade att separera 
underhållet (145-organisationen) och bedriva den 
i bolagsform. Man ska, förutom base-verksamheten 
på Säve, bemanna med två ”rena” flygteknikertjäns-
ter på baserna. Det år ju positivt att det skapas 
arbetstillfällen, men är det positivt för kostnaden 
och tillgängligheten av sjöräddningshelikoptrar? Ja, 
det får nog framtiden visa. 

SAS
Frid och fröjd efter krisen i november 2012, eller? 
Knappast! Besparingarna sätter sina spår.  
Att tillämpa nya avtal för piloter och kabin har inte 
varit enkelt och det har fått negativa effekter på 
sjukskrivningstal och annat. För vår del har arbets-
tider varit i fokus. Det har nog skruvats lite mer 
på scheman och raster än vad verksamheten och 
medlemmarna klarar i vissa lägen. 

SAS, liksom de flesta andra flygbolag, kämpar för 
att klara pressen på ”yielden”.  Varje tecken på 
en växande marknad tycks mötas med ytterligare 
ökad kapacitet och prispress.  

Facklig grundkurs
Hej alla flygtekniker i Sverige!
Vill bara presentera några av era förtroendevalda 
som genomgått en facklig grundkurs samt tacka 
våra duktiga lärare som har gnuggat in information.
Under fem kursdagar har vi kursdeltagare suttit i 
skolbänken och blivit trimmade av våra stenhårda 
lärare. 

Denna eminenta lärartrupp bestod av:
Ola Blomqvist Ombudsman SRAT samt Ordfö-
rande SFF. Ett proffs i sakfrågor och förhandlings-
strategi.  

Sophie Silverryd Förbundsjurist, ombudsman 
SRAT. Sätter med lätthet den mest kvicktänkte på 
plats med lagar, regler och lagpraxis.

Nils-Bertil Rosén Ombudsman SRAT. Denna 
pensionerade räv som alltid kan underhålla en hel 
klass med MBL-formaliteter samt pensionsfrågor 
med sina egna erfarenheter.

Vi elever skulle inte kunnat få bättre förutsättning-
ar för en lyckad kurs. Här kommer en kort presen-
tation av kursdagarna och dess innehåll. 

Dag 1. 
Var en intensiv dag som ägnades åt: Arbetsmark-
nadens parter och medlemskapet i SFF, förtroen-
demannalagen samt medbestämmandelagen MBL 
både som djupgenomgång och grupparbete.
Vi avslutade dagen med en gemensam välkomst-
middag.

Dag 2.
Grillades alla delegater i: Olika typer av lönesys-
tem, genomgång av gällande kollektivavtal och lo-
kala överenskommelser vid de olika bolagen. Även 
semesterlagen och arbetstidslagen gicks igenom.
Efter denna komprimerade information påbörjades 
förhandlingsteknik samt ett förhandlingsspel för 
löner.

Dag 3. 
Blev det stentuffa förhandlingar om löner.
Tre olika förhandlingsgrupper plågades av snåla, 
trötta och ointresserade arbetsgivare i ett klassiskt 
rollspel.  
Dagen avslutades med en genomgång av förhand-
lingsspelet, vad som var bra respektive mindre bra.

Dag 4.
Lagen om anställningsskydd LAS blev dagens heta 
ämne.
Nya förhandlingsspel men denna gång var det 
omorganisation som låg till grund, uppsägningar 
där arbetsgivaren hävdar sin rätt men inte dess 
skyldigheter enligt LAS.

Dag 5.
Blev en intressant informations och diskussionsdag 
där vi berörde pensioner, föräldraledighetslagen, 
studieledighetslagen, diskrimineringslagen.
Olika yrkesfrågor, policydiskussioner, kursutvärde-
ring och avslutning. På kvällen blev det en gemen-
sam avslutningsmiddag.

Ordförande har ordet
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Under dessa dagar tog jag möjligheten att bekanta 
mig med alla medarbetare och ställa några enklare 
frågor. 
Här kommer frågorna som jag ställt till respektive.

1. Namn och vilket företag jobbar du för?
2. Var gick du i skolan för din flygutbildning?
3. Vilket företag blev din första anställning?
4. Vilka flygplans typer har du i certifikatet/jobbar 
du med?
5. Är det något som du tycker är svårt?
6. Vad förväntar du dig av kursen?
7. Vad tycker du om att kursen förläggs utomlands?
8. Vad händer på din fritid?
9. Hur ser du på framtiden i flygbranschen?
 
Av utrymmesskäl är inte alla personers alla svar 
medtagna.

Anders Ek, Braathens Technical
2. Västerås Johannisberg / Märsta högre special
3. Svenska flygtjänst ( Pryo)
4. Cessna nästan alla, B737-300/500. B737-600/900, 
Avro RJ, DC-9, MD-80, MD-90, F28.
5. Det sorgligt och svårt att se så många jobb 
är utförda i hastverk för att passa operationella 
behov, ett exempel är nästan alla sealing jobb som 
täcks över med hi-speed tape för att kunna flyga 
tidigare, Det finns inte tid att låta saker bli bra.  
6. Ett ämne som jag personligen kunde för lite om, 
såg då en möjlighet att få en djupare kunskap på 
detta plan.
7. Glad överraskning, att alla är på samma plats och 
mer eller mindre samma pengar, med all respekt 
för medlemmarnas pengar.
8. Fritiden blir till att renovera gamla mopeder, 
nu ligger Puch mig varmt om hjärtat för framtida 
projekt.
9. Rent spontant så är det en olycklig utveckling i 
branschen med denna prisjakt hela tiden. Men jag  
ser en svag trend till förändring och vilja att lyfta 
branschen till det bättre.

Anders Brunström, SAS
2. Johannisberg Västerås
3. Flygvapnet F21 Luleå.
4. F28, SAAB 340, alla B737, A320 series, A330, 
B747-400
5. Lite stökigt på SAS det kan vara svårt.
6. Stora förväntningar med det nya för oss med 
kollektivavtal allt runtomkring.
7. Bra det lockar att vilja följa med.
8. Stugan tar mycket av min fritid. Förutom blir det 
en hel del spelande på diverse instrument.
9. Om vi kan behålla våran status så blir det bra. 
Men försvinner våra certifikat då är vi nog förlo-
rade.

Tomas Sarin, SAS
2. Flygvapnets flygskola i Halmstad
3. Flygvapnet som flygtekniker
4. F28, Q400, B737 Classic & NG, B747, B757, 
B767, A320series, A330, A340
5. Att få support under felsökningar med olika 
typer å bolag.
7. Ingen som kan ringa och störa för att komma 
till jobbet, en stor del är den sociala biten med 
kollegorna.
8. Vinter säsong blir livet på skidor med gulasch 
och under sommaren blir det glid på hojarna å en 
massa räkmackor.
9. Flyget kommer att bli som sjöfarten med mer 
utflaggning tuffa tider.

Niclas Roos, Braathens Technical
2. Hässlö sedan Stockholm Märsta högre special.
3. SAAB Linköping.
4. Metro 2/3, Fairchild SA226/227, SAAB 340, Avro 
RJ, Embraer 170/190.
6. Att få en bra grund på det fackliga planet och 
träffa nya kollegor.
7. Bra att ingen kan försvinna eller avvika från kur-
sen nu är alla samlade på en plats.
9. Tror att botten är nådd i branschen.

Mats Gomér, Braathens Regional
2. Hässlö i Västerås
3. Skyways
4. SAAB 340/2000. F50. Embraer 145.
5. Svårt att uttala Ekvatorial guinea.
7. Nästan en förutsättning om någon skulle orka 
delta, tänk er en kurs i Sverige i kylan och för 
mycket vardag.
8. Kaffe på balkongen med en riktigt god bok. Res-
ten av tiden ägnas åt att se skägget växa.
9. Men hoppas på det bästa men befarar det värsta.

Håkan Holmgren, Go2technics
2. Märsta högre special
3. B737 allt, MD-80, DC-8.
4. SAS-TS
5. Arbetsmarknaden är väldigt svår.
6. Uppfriskning av det gamla efter som jag har varit 
på grund kurs för tio år sedan.
7. Finns bara positiva saker med det vi blir mer 
samlade, å vädret är bra.
8. Hus och hem motorfordon, annars så blir det 
tre till fyra gånger på gymmet där jag även är se-
kreterare i styrelsen.
9. Inte något speciellt ljust för oss med fixwing.  

Geovanny Meija, West Air Sweden
2. Västerås Hässlö
3. West Air Sweden
4. BAe ATP, ATR 42/72
6. Mina förväntningar blev bara saklig bekräftelse 
på olika sätt att hantera sakfrågor på rätt sätt. Tidi-
gare har man bara tagit i frågor som kommit upp, 
nu vet jag att det finns ett lagligt stöd.
7. Perfekt, alla blir mer stöpta i en tajt form. 
Kursen var innehållsrik och saklig. Men nu är jag 
ganska trött.
9. Framtiden blir var vi gör den till. Stolthet och 
yrkesroll är otroligt viktigt.

Joakim Sjöberg, Braathens Technical
2. Västerås Hässlö
3. EMS
4. AVRO RJ
5. Bryta sitt slentrian beteende i företaget.
6. Vara mera aktiv i lokala frågor.
7. Ganska bra det är skönare väder, det blir en del 
sena kvällar.  
8. Fritiden spenderas med tjejen å vänner.
9. Ser ljust på framtiden.

Mikael Rindå, SAS
2. El/tele tekniskt gymnasium. Skolpraktik Linjeflygs 
radioverkstad.
3. Linjeflyg
4. B2:a på F-28, B737 Classic och NG, MD-80, 
A320 series
5. Ser inga större svårigheter i det jag gör.
6. Låga förväntningar efter som jag bara har varit 
passiv medlem, och inte några förkunskaper till det 
fackliga arbetet.
8. Familj och hund äter all min fritid, med långpro-
menader i skogen för lite svamp eller bärplockning.
9. Känns som det går rakt utför, man varit miss-
handlad länge i denna bransch men ändå är man 
kvar! Tror att fria scheman och arbetsuppgifterna 
är huvudsak till att man är kvar.

Stefan Berg, Bromma Air Maintenance
2. F13 civilanställd flygplansreparatör. Flygtekniskt 
Centrum Nyköping
3. Bråvalla F13
4. PA31, Beech 1900, Jetstream 31, HS125-700, 
(Sk60 RML.)
5. Det har blivit massa nya regler att följa, som 
skapar stor frustration, för att inte tala om all 
administration.
6. Att ruska liv i intresset av det fackliga och möta 
andra kollegor i branschen.
7. Bra, det sammanfattar en del av vårar yrke, att 
flyga både hit och dit.
8. Tränar mycket men faller tillbaka på min ögon-
sten, en Chevrolet Chevelle som står på bästa plat-
sen i garaget, å Garaget var den stora anledningen 
till att man köper hus 
9. Jag har svårt att förstå hur branschen klarar av 
att få ekonomi i att flyga med alla pålagor runt 
omkring.

Dan Nylén SAAB
2. Militärskolan /FMTS
3. Malmen helikopter flottilj AF 4
4. Eurocopter BO105, Augusta 109 som RML B1/
B2.
5. Ser inga svårigheter bara utmaningar.
6. Djupare förståelse och en aha upplevelse blev 
det allt. Nu har jag dessutom skaffat bättre verktyg 
i verktygslådan för att representera mina kollegor 
lokalt.
7. Spelar ingen roll var den skulle gå men det är kul 
att den är utomlands.
8. Segling är det som driver mig för stunden på 
min fritid men det blir även en hel del husrenove-
rin, andra aktiviteter som jag har varit stor utövare 
av är även dykning och MC körning.
9. Stabil kund med SAAB och försvarsmakten tror 
att det finns en ljus framtid här.

Med kamera och penna.
Thomas Vlasak

Roger Skalman, SMA Rescue AB
2. Johannisberg Hässlö i Västerås
3. Fjällflyg/Norrlands flyg
4. Bell206 Eurocopter EC 120,  AS350/355, Sikor-
sky S76, Robinsson R22/44, å några pappstrutar.
5. Det svåra av förändringar är alltid jobbigt när 
man inte vet vad som kommer med omorganisa-
tioner som vi upplever nu.
6. Att lära sig något om facklig retorik.
7. Riktig bra med upplägget av kurs innehåll och 
schema, framför allt att alla umgås på den fria tiden.
9. Helikopter branschen ser trots förändringar 
väldigt ljus ut.

Mats Karlsson, Bromma Air Maintenance
2. Västerås Johannisberg
3. Swedair
4. F-28, SAAB 340, B727, Beech King Air series, 
DHC-8-400
6. Förväntar mig mycket om lagar och regler. Få 
några riktlinjer.
7. Borta från hemmet är viktig men om det i utlan-
det är inte så viktigt.
8. Massor sport, vinylsamlare, hifi ligger varmt om 
hjärtat.
9. Mer kontorsjobb och administration blir min 
melodi.

5 kursdagar och 1 ledig dag, som av vissa tillbirngades till havs.
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JAN IVARSSON 
Vice ordförande
jan.ivarsson@flygtekniker.se

Föreningsmöte 
samt Flygteknikerns dag

Så var det åter dags. Den 13 november 2013 sam-
lades ett 40 tal ombud, medlemmar och sittande 
styrelse på Citykonferensen i SRAT´s hus inne i 
Stockholm city för att gå igenom årsstämman och 
lägga grunden för SFF nästkommande tre år. Ett 
beslutande organ som förutom att välja ny styrelse 
också tar upp de frågor och motioner som kom-
mer utifrån medlemsleden. 

Ola Blomqvist inleder stämman med att summera 
de år som gått sen sist och man kan konstatera att 
det varit ganska turbulenta år med ett par kon-
kurser och en hel del uppsägningar och för första 
gången på länge så märker man en flykt ifrån bran-
schen där välutbildade tekniker lämnar flyget för 
att söka lyckan i andra branscher.  Avtalsmässigt så 
har man under de år som gått legat ganska status 
quo och arbetsgivarna har inte velat gå ett steg ut-
anför de så kallade ”märken” som övriga avtal har 
satt. Man kan ändå detta till trots inte märka någon 
avsevärd försämring vad gäller medlemsantalet. En 
liten nedgång på grund av de som byter bransch 
men annars ett ganska stabilt läge. 

Agendan för dagen avhandlades i rask takt och 
ekonomi och verksamhetsberättelsen godkändes 
av stämman.  Ola Blomqvist blev omvald som 
ordförande och en del nya namn kom till i styrel-
sen. En styrelse som tar på sig uppdraget att enligt 
stadgarna verka för att framåt bevaka Flygtekni-
kerns arbetssituation och arbetsmiljö och också 
verka för en positiv utveckling vad gäller avtal och 
löner samt se till att följa upp utbildning och regel-
verk för yrket. Både nationellt och internationellt. 

Därefter blev det lunch och styrelsen höll ett kort 
men intensivt konstituerande styrelsemöte där 
man fördelade en del av uppgifterna i styrelsen 
samt tog en del standardbeslut. 

Sen tog Flygteknikerns dag över och de flesta stan-
nade kvar för att delta även i denna sittning. Chris-
ter Jäleborg från Statens Haverikommission höll 
ett väldigt intressant föredrag om deras organisa-
tion och arbetsmetoder. En haverikommission som 
idag täcker alla typer av transportolyckor och där 
man har specialister inom varje enskilt område. 
Christer redovisade ett par utredningar inom flyg 
och tåg och en hel del frågeställningar togs upp.

Rast är obetald tid då man kan lämna arbets-
platsen. Om det är nödvändigt, utifrån ar-
betsförhållandena, så kan man byta rast mot 
betalt måltidsuppehåll. Därför är också det 
vanligaste i vår bransch att ha ett flexibelt, 
betalt måltidsuppehåll inom det trafikrelate-
rade arbetet. 

I kollektivavtalet med Svenska Flygbranschen anges 
att arbetstiden ska vara schemalagd, inklusive tiden 
för rast. Man kan dock överenskomma om måltids-
uppehåll i stället. 

Ordförande och förhandlingsansvarig i SFF, Ola 
Blomqvist är upprörd över vissa arbetsgivares 
hantering av arbetstidsfrågorna.

-Det är inte acceptabelt att schemalägga rast 
samtidigt som man förväntar sig att personalen 
återkommande ska arbeta på sin lunchrast. Det 
är inte syftet med lagstiftningen. 

Förutom rastproblematiken så är även andra ar-
betstidsfrågor högt uppe på dagordningen. 

-Ja, det tycks som om prispressen på underhållet 
gör att man, på sina håll, kräver allt ifrån ”split 
shift” till helt oreglerad arbetstid, säger Ola Blom-
qvist, och fortsätter. –Det är inte en bra utveckling 
att konkurrera genom att bryta mot lagar och 
regler.

Åter till det där med rast. 

I Arbetstidslagen står följande:
15 § Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga 
arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga 
att stanna kvar på arbetsstället.
Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd 
och förläggning så noga som omständigheterna med-
ger.
Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför 
arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, 
längd och förläggning skall vara tillfredsställande med 
hänsyn till arbetsförhållandena.   

16 § Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid 
arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till 
arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall 
eller annan händelse som inte har kunnat förutses 
av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i 
arbetstiden.
Med texten ”nödvändigt med hänsyn till arbetsförhål-
landena” kan man ju lätt dra följande slutsats: 
Vill man ha fungerande flygverksamhet vid lunchtid 
så får man allt tillämpa betalt måltidsuppehåll!

Om du är facklig förtroendeman i SFF 
så står du inte ensam. Kontakta gärna 
kansliet eller centrala SFF-styrelsen om 
du har problem med arbetstidsfrågor i 
ditt företag.

/ Henrik Zaar

Rast eller måltidsuppehåll?

Resten av dagen avsattes till Transportstyrelsen som 
med hjälp av Jukka Salo och Remi Vesvre redovisade 
organisationen samt gick igenom hur deras rapporte-
ringssystem fungerar. Mycket fokus blev det på frågan 
om man kan vara anonym vid rapportering till TS samt 
om vilka skyldigheter man har att rapportera avvi-
kande händelser.  

Kollektivavtal för flygtekniker

Avtalet med Svenska Flygbranschen 
gäller från den 1 november 2013 och 
omfattar 36 månader. Avtalet ger 6,8 
procent i löneökningar under perioden.

-Vi hade ett antal övriga krav på bordet men 
tyvärr så fanns det låsningar som gjorde att vi 
inte kom vidare, säger SFF:s ordförande, Ola 
Blomqvist. Han konstaterar ändå att det finns 
positiva delar i överenskommelsen.

-En ny försäkring som ger ett tillägg till föräld-
rapenningen är klar. Dessutom blev det tredje 
avtalsåret uppsägningsbart, vilket är en säkerhets-
ventil under en så pass lång avtalsperiod, avslutar 
Ola.

Kort om överenskommelsen

Utgående löner höjs enligt följande:
 
 • 2,2 % den 1 november 2013
 • 2,2 % den 1 november 2014
 • 2,4 % den 1 november 2015 

Det sista avtalsåret kan sägas upp av endera part.

En mycket intressant och givande dag. Flygteknikerns dag 
är numera ett årligt återkommande inslag och jag hoppas 
att uppslutningen till nästa håller minst samma klass. Vad 
gäller styrelsearbetet så är det bara att se till att vi kan 
hålla fanan högt vad gäller avtal och arbetssituation för de 
nästkommande tre åren. Ett givande och intressant arbete i 
en synnerligen dynamisk bransch.
Vi ses framöver.
Läs mer om Flygteknikerns dag på följande sidor.

Större delen av Svensk Flygteknikerförenings styrelse för mandatperio-
den 2013-2016 

Foto: Marie Norell (SRAT)
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 Ökat tryck på flygbolagen, oklara 
anställningsförhållanden och rädsla 
för att hamna i onåd hos arbetsgi-
varna skapar både stress och oro 
bland flygteknikerna. När Flygtek-
nikerns dag anordnades i november 
var frågor som rör deras roll i flygsä-
kerhetsarbetet därför ett givet dis-
kussionsämne. 
– Man måste ha skinn på näsan i det 
här yrket, säger Jan Ivarsson, vice 
ordförande i föreningen.

Ökat tryck oroar flygteknikerna
”Man måste ha skinn på näsan”

och varje åtgärd i verkstäderna dokumenteras 
noga. Det är den certifierade flygteknikern 
som signerar för och intygar att allt arbete har 
utförts enligt gällande rutiner och föreskrifter 
– och som alltså har ansvar för kvalitén på det 
underhåll och de reparationer som utförs.
Jan Ivarsson, vice ordförande i föreningen 
säger att ”den ekonomiska snaran har dragits åt” 
och att det påverkar teknikernas arbetssitua-
tion.
– Många känner av pressen när jobbet inte mins-
kar i samma takt som nedskärningarna, säger 

Som visselblåsare
När ett plan tas in för underhåll och repara-
tion ska varje liten avvikelse och/eller händelse 
som kan påverka flygsäkerheten rapporteras, 
internt i bolagets interna rapporteringssystem. 
Om det är något som kan äventyra flygsäker-
heten ska det också rapporteras till Transport-
styrelsen, som en säkerhetsåtgärd inför fram-
tiden. Men här brister det en del, och enligt 
flera deltagare beror det till dels på rädsla 
för att orsaka merarbete och krångel och att 
kanske hamna i onåd hos arbetsgivaren. Det 
bekymrar föreningen och dess medlemmar.
– Jag vet att det förekommer att man låter bli 
att rapportera mindre avvikelser, säger Mattias 
Landerberg. Det gäller förstås inte sådant som 
rör säkerheten. 
Michael Löfquist, som också deltog i diskus-
sionerna under dagen, beskriver yrkesgruppen 
som ”lite av visselblåsare”.
– Vi är en liten grupp och det är lätt att bli utpe-
kad som besvärlig, säger han. Min bild är att det 
är värre ju mindre företaget är. Sedan beror det 
förstås på vad som hänt …

Viktigt att sprida kunskap
Varje år utreds i genomsnitt 24 ärenden som 
rör flyget av Statens haverikommission. Chris-
ter Jeleborg kom till Flygteknikerns dag för att 
beskriva det arbetet.
– Vår uppgift är att samla in fakta, inte att avgöra 
ansvarsfrågan. Det är viktigt för det rättsliga efter-
spelet, men också för att vi ska kunna bidra till att 
något liknande inte händer igen. 
Flera seminariedeltagare berättade att de 
någon gång har känt en oro för att något ska 
gå fel, och hur orden ”tänk om” kan dyka upp 
i huvudet.
– Det är klart att det skrämmer livet ur flygtekni-
ker när det händer allvarliga saker, säger Michael 
Löfquist. Som olyckan utanför Aten 2005, då 
121 människor omkom och en flygtekniker 
åtalades för att en ”switch” var felinställd. 
Teknikern frikändes så småningom, men vägen 
dit var inte rolig.

”När saker inte går som det är tänkt …”. 
Det var temat för årets Flygteknikerdag, den 
tredje i ordningen, som arrangerades av SRATs 
yrkesförening Svensk flygteknikerförening, SFF. 
Efter avklarat årsmöte följde en eftermiddag 
med information och diskussion om flygtek-
nikernas roll i flygsäkerhetsarbetet. Repre-
sentanter för Transportstyrelsen och Statens 
haverikommission var där för att berätta om 
myndigheternas arbete, både med att utveckla 
säkerheten, kontrollera flygbolag, underhålls-
verkstäder och utbildningsorganisationer
och med att utreda orsakerna när det har 
inträffat en olycka eller ett allvarligt tillbud. 
Men dagen handlade till stor del också om 
hur ökad arbetsbelastning, ojusta arbetsvillkor 
och oklara kontrakt bidrar till stress, oro och 
rädsla för att rapportera avvikelser och inci-
denter.
 
Underhåll och reparationer av flygplan och 
helikoptrar omfattas av ett rigoröst regelverk 

Nu kan man vara anonym när man skriver en 
rapport till oss, säger Remi Vesvre från Trans-
portstyrelsen, som fanns på plats under semi-
nariet tillsammans med kollegan Jukka Salo.
– Det viktiga är att vi får reda på vad som har 
hänt, inte vem som berättar det. Vi behöver ha en 
så tydlig bild som möjligt av olika problem när vi 
gör inspektioner, och för att kunna sprida erfaren-
heterna vidare på olika sätt.
På myndigheten har man noterat att antalet an-
mälningar trots allt ökar. 
– Men det finns fortfarande ett stort mörkertal, 
och det vill vi ha bort.

Gränslöst samarbete 
Flygsäkerhet bygger till stora delar på interna-
tionellt samarbete – på flera plan. Det gäller 
också flygtekniker emellan, både professionellt 
och fackligt. SFF är till exempel en av parterna 
i Aircraft Engineers International, AEI, där Ola 
Blomqvist är vice ordförande.
– Vi arbetar mycket för att få till standardiserade 
regelverk, säger han. Och så vill vi se starka 
myndigheter och en stark yrkeskår, som står i 
frontlinjen.
Ola Blomqvist beskriver också hur upphand-
lingar i flera steg och mellan bolag i olika 
länder kan skapa trassliga anställningsvillkor 
och kontrakt. 
– Jag har sett rena skräckexempel, där bolag från 
olika länder är inblandade, och där flygtekniker 
erbjuds jobb bara om de har eget företag. Det 
kan bli en knivig härva, både utifrån olika länders 
lagstiftningar och myndigheter och ur ett fack-
ligt perspektiv. Och inte blir det enklare om de 
kontrakt som ska skrivas på är formulerade på 
ett främmande språk och hänvisar till utländsk 
lagstiftning.
– Det är inget som direkt gynnar säkerhetskul-
turen, rapporteringsviljan och arbetssituationen, 
säger Ola Blomqvist.
Det var alltså stora och allvarliga frågor som 
diskuterades under de knappt fyra eftermid-
dagstimmarna denna dag, som föreningen 
utsett till flygteknikernas. Men det skrämde 
inte Viktor Nordquist, som gjort ett avbrott 
i höstens pappledighet för att delta i sitt livs 
första fackliga möte på förmiddagen och i 
seminariet på eftermiddagen.
– Det var intressant, säger han, och nyttigt att 
komma in i det arbete som föreningen gör. 
Och så är det förstås roligt att träffa alla kol-
legor.
Om ett år är det dags igen. Beskedet från 
föreningsordförande Ola Blomqvist var tydligt 
– Flygteknikerns dag är redan en tradition.

Text: Birgitta Jacobsson
Bild: Marie Norell, SRAT

han. Samtidigt har säkerhetsnivåerna dragits ned. 
Förr hade bolagen betydligt större marginaler. Idag 
följer man säkerhetskraven exakt, inte mer. 
Transportstyrelsen utfärdar det certifikat som 
krävs för varje flygplansmodell, och som kan 
liknas vid den legitimation som vissa grupper 
inom vården har.
– Certifikatet är hörnstenen i flygsäkerhetsarbetet 
och en viktig kvalitetsstämpel, säger Ola Blom-
qvist, föreningens ordförande. 
Men nu höjs röster, framför allt från flygindu-
strin, för att kravet på certifikat ska avskaffas. 
Det är ett orosmoln, och en högt prioriterad 
fråga i föreningen. 
– Flygbolagen ser en möjlighet att komma undan 
med lägre löner, kommenterar Mattias Lander-
berg, som var en av deltagarna. Men det är ett 
kortsiktigt ekonomiskt tänkande, som inte gynnar 
flygsäkerheten.

Remi Vesvre, Transportstyrelsen
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7. Har du varit involverad i arbete som  
resulterat i en incidentutredning?
Svarsalternativ Antal svar i procent 
Ja  21,7% 
Nej  78,3% 

8. Hur upplevde du utredningen? 
   Antal 
besvarade frågor  29
överhoppade frågor 145
    
1 Blame kultur 
2 Dålig 
3 Dåligt 
4 Inte roligt når jag var i början av karriären 
5 Saklig diskussion om fallet ca5år sedan 
6 Bra 
7 Rörig till en början men sedan tog det sig. 
8 Nervöst innan..oinformerad efter.. 
9 Bra och saklig 
10 Korrekt 
11 Bra 
12 Bra, konstruktiv. 
13 Relevant 
14 Bra 
15 Ibland acceptabel ibland inte 
16 Effektiv! 
17 Ok 
18 Ok 
19 Ok. Lärorikt och man fick lite mer insyn i vad som finns bakom. 
20 Bra trots att de var på 80 talet 
21 Allt blev fel 
22 Rimlig 
23 Saklig och grundlig 
24 Dålig 
25 Hela teknikerkåren i bolaget blev ifrågasatt. Dess attityd. 
26 Omfattande, nogrann och förbättrande underhåll 
27 Saklig 
28 Bra 
29 Jag kände mig anklagad. Bara en fråga om att hitta en syndabock. 

9. Har du någon gång rapporterat avvikelse till  
Transportstyrelsen? 
Svarsalternativ Antal svar i procent Antal svar
Ja  9,0%   14
Nej  91,0%   142 

10. Har du sett någon åtgärd från myndigheten  
gällande din rapport?
Svarsalternativ Antal svar i procent Antal svar
Ja  38,5%   5
Nej  61,5%   8
Andra kommentarer.
   
* Jag ringde upp angående ett företag som straffade sina anställda som rapporterade ärligt och råkat göra 
misstag. Har inte sett någon åtgärd.   

SFF skickade i oktober ut en enkät till medlemmarna med rubriken ”När det händer”. Syftet var att få en bild av 
hur flygtekniker ser på avvikelsrapportering och vilka egna erfarenheter man har. 695 mail till medlemmar skicka-
des (mailadresser som inte studsade), varav 470 öppnades (unik öppning). 174 svarade vilket motsvarar cirka 25 
procent av de som fått mailet och cirka 37 procent av de som öppnat länken till enkäten.
 
Vi kommer att arbeta vidare med frågan om hur avvikelser hanteras men en sak som man kan reagera på redan nu 
är att så pass många anser att det inte finns något att rapportera. En annan sak är hur det nedprioriteras av de som 
ska utreda. Man kan tänka sig att rapportering hamnar långt ned på ”dagordningen” när man är pressad av mycket 
annat att göra. Detta kan gälla både de som borde rapportera och de som ska utreda.

SFF teknisk kommité

1. Har du skrivit någon avvikelserapport (OR eller 
dylikt) internt i ditt företag de senaste 12 måna-
derna? Ange ungefärligt antal.
Svarsalternativ Antal svar i procent 
Ingen  43,7% 
1-5  48,9% 
6-10  5,2% 
Fler än 10 2,3% 

2. Har du fått svar på din/dina rapporter? 
Svarsalternativ  Antal svar i procent 
Ja, på alla rapporter 56,6% 
Nej, inte på någon rapport 13,1% 
Ja, ibland   30,3% 

3. Hur upplever du att svaren varit på dina rapporter?     
Svarsalternativ        Betyg 
Aldrig relevanta svar 1 
Sällan relevanta svar 2
Ofta relevanta svar  3
Alltid relevanta svar 4
Genomsnittsbetyg  2,81
Ytterligare kommentarer?      
 * "När det handlar om ekonomi eller mellanchef som inte gör sitt jobb. Då för man oklara svar tillbaka."  
 * Man är inte direkt lyhörd då man kan spara pengar...      
 * Känns oftast som ett spel för gallerierna.     
 * Det händer att man får riktiga "goddag yxskaft"-svar.     
 * Våra ut redare kommer ner till oss tekniker och vill att vi ska åtgärda problemen. Så varför skriva när jag ändå blir 
    tvungen att åtgärda det jag har skrivit på. Brukar åtgärda det man har hittat i stället för att skriva.
 * Upplever att den som svarar vill "rädda sitt eget skinn".     

4. Har utredare kontaktat dig för ytterligare  
information och hjälp?
Svarsalternativ Antal svar i procent Antal svar
Ja  44,2%   42
Nej  55,8%   53

5. Har du avstått från att skriva rapport på  
avvikelser av någon anledning?
Svarsalternativ   Antal svar i procent 
Antal svar
Ja, det har hänt   69,5%  66
Nej, jag rapporterar alla avvikelser 30,5%  29

6. Av vilken anledning har du valt att inte rapportera avvikelse?  
Fler svarsalternativ möjliga. 
Svarsalternativ  Antal svar i procent
Rädd för represalier  12,5%
Ville inte hänga ut en kollega 18,0%
Ville inte hänga ut mig själv  3,1%
Man får aldrig några bra svar  32,8%
Tidsbrist, stress eller glömska 61,7%
Annan orsak, nämligen:  21,9%
      
 * Kollegan kan arbeta på flygbolaget som vi utför underhåll åt.   * Det känns meningslöst  
 * Ej haft någon orsak senaste tiden.      * Lättja  
 * Det tas inte på allvar!       * Visste inte hur det gick till
 * Oklart om vad som går under avvikelse     * Det är ej en del av företagskulturen.
 * Risken är stor att man själv måste åtgärda problemet och tiden saknas  * Har inte ansett det vara nödvändigt  
 * Blir bara mer jobb för mig själv. Utredarna bollar bara vidare till oss.   * Inget av tillräcklig betydelse har inträffat. 
 * Avvikelserna administreras av mig själv och jag tillräckligt av pappersarbete ändå  
 * När svar på många rapporter inte kom inom en rimlig tid, i några fall över ett år gamla  
 * Har inte sett någon avvikelse (avgivet som orsak ett flertal gånger men i olika ordalag) 
 * Ingen smidig procedur för ett sådant rapport, formuläret är för svår att hitta när man väl behöver den. inte alltid det finns internet och    
    tills man hittat en dator, har man glömt att skriva rapporten  
 * För komplicerat avikelseraport system.. Lösenord man oftast inte kommer ihåg och tar lång tid att skriva!  
 * En kombination av nästan samtliga ovanstående  valmöjligheter, dock inte represalier. Fortfaranade är det ”none blame culture” som gäller  
 * Svaren i sig, och utredningen kring dessa skulle medföra så stora förändringar att bolaget skulle inte vilja ta i dessa frågor. Det påtalas ofta om 
    aktuella problem, men då blir det väldigt tyst !  
 * Fruktansvärt krångligt system för att skriva OR. Inte värt mödan när svaren oftast är helt orelevanta.
 * Ingen ansträngning görs för att komma till root cause. Endast enklast lösning görs. (som ej belastar företaget) 

Avvikelserapportering
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Ändrad trafik, ny personal och hangarflytt. Som på 
de flesta produktionsbolag händer det mycket på 
BR. 

På Arlanda är vi nio tekniker och en förrådare som 
sedan september huserar i SAS hangarfack 1 Öst. 
Att det är närmare till ramp G och bättre akus-
tik i nya hangaren bidrar till att vi trivs rätt bra i 
lokalerna, men flytten från Lin-hangaren har inte 
varit bekymmersfri. Fokus låg nog på själva hangar-
platsen, vilket jag förstår då det är en stor ekono-
misk post. Dock behövs det mer än väggar och tak 
innan det blir en fungerande verksamhet när några 
gubbar ska jobba på ett gäng kärror. Men bitarna 
börjar falla på plats och vad det lider kommer det 
nog bli riktigt bra. Kom in på en kaffe om ni har 
vägarna förbi vettja!

När våra uppdragsgivare Sverigeflyg och SAS 
ändrade sin trafik under sensommaren tillkom ett 
par stationer och ett par andra lades ner. Det har 
inneburit några omstationeringar men framför allt 
positiva nyanställningar i Kalmar och Växsjö. Väl-
kommen Fredrik, Martin med flera! På Arlanda har 
vi med det nya trafikprogrammet fått övernattande 
flygmaskiner även i veckorna och diskussioner om 
nytt schema med nattskift har inletts. Förhopp-
ningsvis har vi hittat en fungerande lösning när du 
läser detta. 

Vet du vad som händer på huvudkontoret?  
Det gör inte jag, men jag skulle vilja. Vid arbets-
dagens slut ska vi på stationerna skriva en rap-
port om vad som hänt under dagen. Gott så, men 
jag i min tur skulle gärna få en uppdatering från 
huvudkontoret i Trollhättan då och då. Borde det 
inte vara intressant, även för oss medarbetare på 
stationerna, att höra vad som händer i företaget 
i allmänhet och på tekniska avdelningen i synner-
het? Jag skulle t.ex. tycka det var intressant med 
regularitetssiffror, hur vi ligger till mot budget eller 
om det planeras att lacka om en flygmaskin.

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla viktiga för-
ändringar i verksamheten enligt MBL §11 innan de 
fattar beslut. Till och från har det missats. En bidra-
gande orsak kan vara att vi inte har en lokalavdel-
ning på Braathens Regional. Med en lokalavdelning 
blir det tydligare för ledningen att vi är en part att 
räkna med. 
Vad säger du? 
Vi är ett 30-tal medlemmar, är det inte dags att vi 
tillsammans engagerar oss? Eller är vi nöjda?

Skriv gärna till mig om du har åsikter eller funde-
ringar: mats.gomer@bredband.net.

Hälsar
Mats Gomér

MATS GOMÉR
mats.gomer@flygtekniker.se

Braathens Regional  SE-LSB

MATHIAS ANDERSSON
Mathias.andersson@braathens.com

Här kommer en rapport från Braathens Techni-
cal. Hösten har, som ni alla märkt, varit väldigt 
mild och vintern verkar inte riktigt hittat hit än i 
skrivande stund, även om vår station i Umeå rap-
porterar temperaturer en bit ner på minussidan 
dagligen. Kanske är det just det milda vädret som 
gjort att vår största kund utsetts till världens mest 
punktliga bolag i två månader denna höst. Eller så 
beror det på de entusiastiska tekniker och mekani-
ker som, med en aldrig sinande glädje, tar hand om 
dessa högvingade, fyrmotoriga under av brittisk 
ingenjörskonst. 

Om man blickar framåt så är det med blandade 
känslor som jag ser att leveransen av Bombardier 
CSeries närmar sig för Malmö Aviation, vår största 
kund. Det känns så klart kul för att det är ett helt 
nytt flygplan med massor av ny teknik som tveklöst 
kommer att både imponera och utmana.
Samtidigt så innebär det en enorm utmaning för 
oss alla på Braathens Technical att bredda vår 
kundkrets för att hitta fler ben att stå på. Man 
behöver inte vara en raketforkare för att räkna ut 
att behovet av underhåll, och därmed behovet av 
personal i underhållsorganisationen, kommer att 
minska när man byter från ett flygplan som kräver 
mängder med underhåll till ett modernt flygplan 
som, på papperet, kommer kräva väldigt lite sche-
malagt underhåll. Detta har redan presenterats för 
oss i form av Malmö Aviations första beställning av 
underhåll för den nya flottan.
Detta gör att Braathens Technical måste hitta nya 
vägar att gå för att undvika nedskärningar.

Glada nyheter kommer från västkusten där det 
dyker upp nya kunder, de nyanställda börjar hitta 
rätt på stationen och nyligen så fick vi tillbaka två 
av gubbarna som varit på 737-kurs.

Ett annat roligt projekt som jag har varit mycket 
inblandad i är modifieringar av stolar i kabinen på 
Norwegians Dreamliner. Vi har blivit anlitade av 
stolstillverkaren TIMCO för att införa en hel del  
Service Letters för att åtgärda svagheter på sto-
larna som snabbt har visat sig efter att flygplanen 
togs i drift.
Då det är ganska mycket som behövs åtgärdas 
efter en ganska kort tid i drift så ställde jag frågan 
till TIMCO’s representant om och hur man tes-
tade nya stolar innan leverans. Svaret blev att det 
självklart utförs en hel del tester av stolarna innan 
leverans, men att det inte finns någon utrustning i 
världen som kan simulera slitaget av en (över-) för-
friskad, semesterrusig skandinav på väg till Thailand 
för välbehövlig semester. Om man tänker efter lite 
så ligger det säkert en hel del sanning i det.
Hur som helst så har det genererat en hel del jobb 
för oss i form av ren ”manpower” då vi inte har 
någon CRS-behörighet på typen.

När jag skriver detta så är det mindre än en må-
nad kvar till jul. Snart vänder det och blir ljusare. 
Trots att det är ganska skönt med barmark på 
jobbet så hoppas jag att snön kommer snart så 
att vi alla hinner träna ordentligt på snö inför det 
stundande Vasaloppet!
När det är avklarat så dröjer det inte förrän det är 
dags att lägga segelbåten i sjön igen och sommaren 
är tillbaka!

Vid pennan,

Mathias Andersson
Avlösare

Braathens Technical BMA
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Airline Support
Tiden går fort ibland, speciellt mellan FTV’s 
deadlines, så redaktören har fått påminna igen.
 
Sen förra numret trycktes har vi flyttat om i 
den hangar vi huserar i på Arlanda. Två spår 
har blivit ett och vi delar numera hangar med 
Nextjet och Scandinavian Air Ambulance. 
 
För det mesta rullar verksamheten på i 
samma hjulspår, det vill säga tungt underhåll på 
CRJ200.

Några roliga case sen sist,
Bell Geospace ville ha lite nitrogen samt lite 
andra småsaker till sin Basler BT-67, d.v.s. en 
DC3a med turboprop. Inte alla som skruvat på 
en sån!
Sen har två killar varit i Grekland på en AOG 
och fixat en motor som inte ville starta och i 
skrivande stund har vi två man i Madrid på Ibe-
rias motorverkstad för jobb åt kunds räkning.

Hälsningar,
 

Mathias Ågren

MATHIAS ÅGREN
mathias.agren@flygtekniker.se

Sommaren och hösten har 
rullat över ganska smärt-
fritt, mycket tack vare lite 
inhyrd personal. Vi ser fram 
emot en vinter med en del 
produktionförändringar och 
eventuellt skiftförändringar i 
samband med det.
 
Två av våra medarbetare 
har på begäran av Norwe-
gian Longhaul, varit i Seattle 
för medverka vid leveransen 
av den tredje B787 som 
skall levererades i slutet av 
November.

 
Årets bränbollsturnering, 
fick på grund av ändrad 
stuktur hos Priority bli 
Kubbspel där även Airline 
Support och Advantage 
Aviation medverkade.
Detta skedde på initiativ-
tagande av hotelldirektö-
ren på Land-Inn i Rosers-
berg, där spelen hölls och 
efterkommande grillkalas. 

Saab AB ambulans helikopter/flygplan
Här rullar det på som vanligt med diverse problem 
som skall lösas.
Vi har haft förhandlingar med SAAB om löner, 
scheman, övertid mm.
På vissa helikopter stationer vill man införa från 
dagtid till kvällsskift.
Där var vi inte överrens. De som blir drabbade 
kommer inte att se sin familj den veckan man job-
bar.

Norwegian

Man blir ganska asocial men det tar man inte 
någon hänsyn till!!!!
Löneförhandling baseras på det centrala kollek-
tiv avtalet mellan Teknikarbetsgivarna och
IF/Metall.  Det är i princip klart.
Övertidsersättning var vi inte heller överens om.
Så det finns saker att jobba på framöver.

Kent Holma 
Umeå
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2013-10-23 AOG Växjö..

Vintern är på intåg men jag är tacksam att just 
denna dag är en varm regnig höst dag.
Onsdags morgonen börjar med en ATP som har 
landat i Växjö med en defekt som lyder ”Air Frame 
de-ice slutar kicka efter en cykel men funkar dock 
i normal och manual mode”. Jag blir tillfrågad om 
jag kan åka för att lösa problemet. 

Som vanligt vill jag ju inte vara en del av problemet 
utan en del av lösningen, därför tackar jag ja till att 
åka, och det är just den mentaliteten som många 
av mina kollegor på WAS har, så det är inte svårt 
att få tag på en annan av mina kollegor att följa 
med på detta lilla äventyr.
Vi packar ihop delarna som skulle kunna behövas 
för denna AOG och beger oss mot Växjö. 
Väl på Växjö flygplats går det ovanligt smidigt att 
ta sig in på flygplatsen, då flygplatsen redan var 
förvarnade att vi skulle komma, tar vi oss in utan 
massa väntan.

Vi börjar med att gå en runda för att se att 
bootsen inte har några skador, inga visuella skador 
hittas. 

Vi motorkör för att se om vi kan reproducera den 
rapporterade felet, efter att ha kört systemet ca 
20 min kan vi inte konstatera något fel med ATPn. 

Känns alltid lika lustigt att inte kunna reproducera 
ett fel, men inte mycket att göra åt saken än pre-
ventiv maintenance. Då defekten tycks peka på att 
det skulle kunna vara timern, bestämmer vi oss att 
byta ut den ändå för att vara på den säkra sidan.
Vi testar systemet återigen ca 20 min med samma 
resultat, systemet funkar normalt.
Jag skriver av defekten och påbörjar en daily 
inspection (DI), halvvägs runt DI hittar vi det som 
man inte vill hitta vid denna tid på dygnet, ett 
gigantiskt hål på ett av bootsen, vi ringer LMC och 
meddelar att katastrofen är ett faktum, då vi inte 
kommer att lyckas få upp en leading edge innan 
avgång.

Som tur är hittar vi en lösning även på detta, då vi 
även har avgång ifrån Malmö till Jönköping, frå-
gar vi om det finns möjlighet för den kärran att 
ta en sväng förbi Växjö för att lämna av en leading 
edge till oss. Då avgång för den kärran från Malmö 
är om en timme har vi 1h20min att få ner den 
skadade Leadingedgen. Timingen kan inte ha varit 
bättre, precis när vi får ner den trasiga, ser vi vår 
andra ATP landa. Vi rusar över till den nyanlända 
ATPn lastar av reservdelarna och sätter dit dem.
Trötta men glada att vi får dit den nya leadinged-
gen, testar vi systemet med ännu en motorkörning 
och så fort vi skjuter ner motorn, börjar Posten 
att lasta. Jag skyndar mig till vår linebuss för att 
skriva av den defekten i flightloggen.
Nästan samtidigt som lastdörren stängs, lämnar jag 
över loggen till piloterna och kärran kommer iväg 
som den ska.

Stort tack till Växjö flygplats för smidigheten och 
alla inblandade. 

/Geovanny Mejia 
Flygtekniker Westair Sweden      

Westair Sweden
GEOVANNY MEJIA
geovanny.mejia@flygtekniker.se

Varannan vecka är det halv dött hangaren, sedan 
är det full rulle i 7 dagar. Inga uppsägningar och 
inga nyanställningar.  Vi bygger om i kontors delen 
för att få plats med en ny hyresgäst. Det är hand-
ling bolaget ACE som skall börja ta hand om sina 
kunder här på Bromma. Om flygplanen går sönder 
finns vi på plats med tekniker och kan hjälpa till. 

BAM äger två flygplan som används till kalibrering 
utav inflygnings utrustning på flygplatser.  Vi har fått 
förnyat och utökat uppdrag. Det innebär att vi skall 
sätta på nya starkare motorer och modern avio-
nik. Det är två Beech 200 som skall få ett så kallat 
Black Hawk kit. För oss ett stort jobb, som ger 
nya erfarenheter. BAM är Europa dealer för Black 
Hawk och vi har tidigare gjort en installation nere 
på kontinenten. När Beech 200 motorerna är due 
for OH, tar Black Hawk dem i pant och levererar 
en kraftfullare modell plus lite andra förändringar. 
Om jag har förstått det hela rätt så blir kostnaden 
nästan samma som att bara göra en OH på original 
motorerna. Underhållet på dessa maskiner sker 
i Norrköping. Där är flygbolaget Waltair baserat, 
som flyger Cessna Citation och Beech Kingair. 
Vi har ett samarbete som ledde till att 4 tekniker 
gick typkurs i September på C560 XLS. Waltair hyr 
plats hos oss i Bromma hangaren, så vi har under-
håll åt dom på båda baserna.

BAM har sedan tidigare ett väldigt brett Scope 
Of Work, men på senare tid har vi breddat oss 
ytterligare och gett oss in i Helikopterbranschen. 
Vissa veckor har det kryllat med små Robinson 
helikoptrar. En utav dessa gick dock olyckligt vis 
ner i vattnet nyligen. Det var under tagning utav 
vattenprover som helikoptern kom för lågt. Vi var 
med och bärgade, och det ser inte ut som om den 
kan flyga igen.

I Oktober hade vi den årliga hangarfesten. Det var 
maskerad i vilda western stil. Kunder och BAM 

personal minglade och åt TexMex mat. I hangaren 
stod Daisy från Flygande veteraner, ny putsad med 
spotlights riktade på sig. Mycket effektfullt. I övrigt 
var det Bull ride på en mekanisk tjur och ölhävning 
som gällde. BAM har väldigt få kvinnor anställda, 
men våra kunder har desto fler så det blev lite fart 
på dansgolvet framför live bandet.

Vi har kommit överens med företaget att vi skall 

försöka införa I-lön på BAM. Som det 
har varit hitintills så har det varit lite 
både och allt eftersom det har passat.
Tariff lön för en del och I-lön för andra. 
Detta blir en svår nöt att knäcka. Gapet 
mellan sista steget i tariffen och den 
högsta grundlönen på BAM är väldigt 
stor.  Vi vill att alla på sikt skall kunna få 
en lön bortom tariffen. Så det gäller att 
öka lönsamheten om man vill få in mer 
pengar i lönesystemet.  Att få alla att 
bli kostnadsmedvetna och produktiva 
är inte lätt, dessutom har vi konjunktu-
rerna emot oss.  Vi måste fylla hangaren 
varje vecka och göra kunden nöjd, an-
nars går de någon annanstans.  Vi får se 
vart det här slutar.

Stefan Berg

STEFAN BERG
stefan.berg@bam.aero



Flygteknikerns Värld nr 4 • 2013 21Flygteknikerns Värld nr 4 • 201320

SFFs lokalavdelningar informerar

Den flyger
Foto: Bombardier Aerospace

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

andra delen i en artikelserie om ett helt nytt flygplan 

16  september 2013 är en historisk dag, Cserie CS100 
( FTV 1)  flög för första gången!
Jag och min kollega Leif Ohlsson hade sedan länge 
planerat vår resa till Montreal för vårt deltagande på 
ISC # 9 (Industrial  Steering Commity) som började 
den 17 september. 
16 september hade vi ett planerat möte mellan 
operatörerna och Bombardier Commercial Aircraft 
(BCA).
Sent på em fredagen den 13:e kom det ett mail som 
sa att det möjligen kunde bli flygning den 16 septem-
ber, söndagen den 15 september runt 1900 skulle 
BCA bekräfta om det skulle bli flygning eller inte och 
om det blev flygning så var vi inbjudna! 

Vi flög via Chicago och när vi mellan landande där 
kollade vi mailen och yes det var GO!
Kl 0600 den 16 september blev vi hämtade vid hotel-
let, det regnade, vi skulle åka till Mirabel ligger ca 45 
min bilväg norr om Montreal. Man kände spänningen i 
luften, riktigt häftigt.
På väg till Mirabel sprack vädret upp och det var näs-
tan klarblå himmel och bra vind, på något sätt kändes 
den som nu är det dags.  BCA’s personal var ute vid 
banan på stora läktare, det var ca 3500 personer 
närvarande.
Bussen körde förbi FTV 1 och vi kunde se hur pilo-
terna var i full gång med checklistorna och sista för-

beredelserna, ca 0930 taxade FTV 1 ut till startbanan, 
vi tittade på varandra- är motorerna igång?
Den är så tyst!

Runt kl 1000 så såg vi FTV 1 starta, och ja ordet är 
såg, för vi kunde knappt höra något ljud ifrån den!
När FTV1 lyfte så kunde man se hur flygplanet riktigt 
längtade att bli Airborne. Ca 2,5 timme senare lan-
dande FTV 1, BCA med underleverantörer och dess 
personal hade lyckats! 

Till dags datum (21 DEC 2013) har flygplanet flugit 17 
ggr, rapporterna vi får säger att det gått bra, de har 
haft färre anmärkningar än på tidigare program.
Vi följer programmet noggrant och internt är vi 
fortsatt i full gång med vårt projekt, vilka delar skall 
vi välja? Vilken support skall vi välja? Många frågeställ-
ningar som är oerhört inspirerande, det är en förmån 
att få jobba så nära en ny produkt.
Den 08 december åkte vi till Montreal igen för ISC 
#10 som är det sista innan MRB:n skall skickas in till 
TCCA (Transport Canada) för godkännande, målet 
är därefter att vi får en godkänd MRB för CS100 31 
mars 2014.

Anders Hansson (Malmö Aviation)

Ej KLART

SAS Boeing 737-600 på Malmö Airport  
Foto: Henrik Zaar

Förhandlingarna om arbetsscheman på Line var 
klara i oktober. Det blev en segdragen process från 
december förra året till i oktober i år.
För Line 2-skift, 38 timmar i veckan, blev resulta-
tet schemalagda, obetalda lunchraster, trots SFF:s 
kritik om att det inte kommer att fungera i trafik-
relaterade situationer. 
För s.k ”Ständig natt” blev resultatet att vecko-
arbetstiden ökade och att man därmed fick ökat 
antal flexpass vilka kan schemaläggas så sent som 2 
veckor före flexperioden. 

Från SFF har man gått ut till medlemmarna och in-
formerat vad som står i krisavtalet från november, 
där man med kniven mot strupen förbundit sig att 
öka veckoarbetstiden. Men hade arbetsgivaren fått 
som man velat så skulle vi ha olika inställelsetider, 
kortare återhämtningsperioder, mer helgarbete, 
fler flexpass m.m. Därför tog också förhandling-
arna så lång tid. 

Men arbetsscheman kan alltid omförhandlas om 
någon kommer med något bättre förslag, förut-
sättningen är att det ska innehålla 32,7 timmar 
per vecka. Trots hårt arbete från fackliga represen-
tanter och schemagrupp, där medlemmarna hade 
representanter från dom olika skiften, så var det 
svårt att komma fram till bättre förslag än vad som 
blev resultatet. Nu ska bara parterna bli eniga i hur 
schemareglerna ska tolkas….

Kontrakten
Sedan har SFF varit på en förhandling om en ny or-
ganisation OAL/STO (Främmande bolags-gruppen).

SFF framförde synpunkter på den nya organisatio-
nen gällande ledartjänster och ersättningar. Nu har 
man skjutit upp processen för genomförandet.

Base 
Där har man gått ut med att söka internt 3st flyg-
tekniker till på nattskiftet som finns igen, efter att 
man lade ned det för inte så länge sedan. 
Man ska börja förhandla om nya arbetstider och 
arbetsscheman på Base för produktionen 2014. 
Stora utmaningar med varierande arbetsmängd 
över året.

Till sist var det en stor sak som hände i SAS den 
26 oktober då satte man punkt för en gamla tro-
tjänares 28-åriga historia. MD80, Rest In Peace! 

Vid tangentbordet:

Lennart Brunström
Adjungerad Styrelseledamot 

SFF avd SAS   
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Någon har påstått att syftet med den första flygningen av en ny flygplanstyp är att ta bra 
bilder. Andra menar att det är att starta och göra en bra landning. Under mina 27 år på Saab i 
Linköping har jag fått vara med om alla möjliga typer av flygningar, en var lite extra speciell.

Via mätsystemet och telemetriöverföring av data 
kunde kollegorna i provledarcentralen ”Houston” 
övervaka alla system och höra all vår kommunika-
tion i flygplanet i realtid. Punkt efter punkt pricka-
des av i provprogrammet och vi var snart redo 
att taxa ut till banan. Under taxningen kunde vi se 
hur allt fler åskådare samlades på ”Radarkullen”, 
en traditionsenlig plats på Saab för förstaflygningar. 
Vi började med en högfartslöpa på bana 29. Allt 
kändes bra och mätdata visade O.K  för flygning. 
Eric frågade om vi alla var klara. Med lite darr på 
rösten svarade jag naturligtvis ja. Att säga nej och 
kliva av var inte rätt läge just då. Jag reflekterade 
över att jag inte var speciellt nervös. Alla förbe-
redelser, repetitioner och tester gjorde att det 
nästan kändes som att vi hade gjort det här förut.

Som sagt, allt var noga repeterat, utom en sak. 
Halvvägs under starten fick vi syn på en person 
som stod mitt på banan! Detta var inget som vi i 
besättningen visste något om. Att avbryta starten 
var för sent så det var bara att fortsätta. På video-
filmen från kameran monterad i nosen kunde man 
efteråt se en fotograf som satte nytt världsrekord 
på 100 meter springandes med ett flygplan acce-
lererande mot sig. Bilden blev i alla fall bra. (Bilden 
finns på sidan intill)

Väl uppe i luften kunde vi snabbt konstatera att 
Saab 2000 hade en stigförmåga som vida över-
skred de repetitionsflygningar vi hade gjort med 
Saab 340. 

Första flygningen med Saab 2000, 
svensk flyghistoria.

 Vårt följeflygplan, en SK60, hakade på och 
tog plats bakom oss för att se så att allt såg 
rätt ut. Det följeflygplanet tittar efter är t.ex. 
läckage av vätska, att luckor är stängda och 
en allmän koll av att allt är som det skall. Vi 
flög hela tiden med landställen utfällda, en 
praxis för förstaflygningar på den tiden. Det 
fanns ingen anledning att komplicera prov-
programmet med ytterligare systemprov när 
syftet är att starta, ta bra bilder och landa 
säkert (eller hur var det nu?)

Väl uppe i luften kontrollerade vi så att allt 
kändes bra vad gäller styrsystemet. Lite lätta 
svängar, nos upp, nos ned, kursändringar och 
kontroll av fartmätare mot följeflygplanet. 
Motorerna kontrolleras genom olika gaspå-
drag och övriga systems grundfunktioner 
prickades av i provprogrammet.

Bland de sista provpunkterna ingår att man 
gör en simulerad ”landning” på säker höjd. 
Vi fällde ut klaffarna och kände på flygegen-
skaperna. Farten minskades och vi ”landade” 
med en svag noshöjning. Allt kändes bra och 
så var det dags för att komma ner på riktigt. 
Själv hade jag haft en lugn flygning där bak i 

Interiör: 2000-001 var fullt mätutrustad med tre operatörsplatser 
ombord. Bilden visar mätingengörens plats ombord.

Torsdagen den 26/3 1992 är nog den dag som har 
fastnat mest i minnet, dagen då vi flög med Saab 
2000 för första gången. Efter flera år av konstruk-
tion, markprovning, dokumentation och förbere-
delser var det så dags att dra på sig overallen, fall-
skärmen och hjälmen. Detaljförberedelserna inför 
dagen F hade pågått några veckor och hela teamet 
kände att nu var det dags. Flera markprov med 
tester av avionik, bränslesystem, motorer, hydraulik, 
provutrustning mm var avrapporterade med ett ” 
O.K för flygning” från respektive systemansvarig.  
Vi hade repeterat flygningen i detalj, både på mar-
ken och i luften med en Saab 340. Om något skulle 
gå snett i starten var flygfältet på Malmen alldeles i 
närheten beredda på att ta emot oss. 
De sista dagarna gjorde vi markrullningar i allt hö-
gre farter. För dessa prov var flygplanet tvunget att 
vara helt klart för flygning eftersom det eventuellt 
kunde resultera i en flygning om något oförutsett 
inträffade. Den sista markrullningen i hög fart med 
noshjulslyft minns jag särskilt väl. Vi hade provle-
dare utplacerade utmed banan som observatörer. 
När nosen lyftes kunde man höra det karakteris-
tiska ljudet av hjulen som släpper banan och på 
radion hördes ”Airborne” från observatörerna. 
Nosen sänktes, farten minskade och vi höll oss 
kvar på banan, men vi ”flög” alltså redan dagarna 
innan den officiella förstaflygningen.

Så satt jag där fastspänd på Mätingenjörsplatsen i 
Saab 2000-001. Framför mig som provledare satt 
Sture Rodling och i cockpit Eric Sjöberg till vänster 
och Lennart Nordh till höger. Med denna besätt-
ning kunde det inte bli annat än succé.

kabinen. Det enda, förutom övervakning av mätsys-
temet, som behövde göras var att byta bandrulle i 
mätbandspelaren. Jo, man hade en-timmas band på 
den tiden. Numera spelas allt in digitalt på minnes-
kretsar.
 
Inflygningen gick bra och hela tiden följde 
man oss från Houston nere på marken. 
Eric och Lennart satt till och med 
och gnolade lite gemytligt
varvid provledaren 
på marken med
myndig 

stämma över radion bad om lite mer koncentra-
tion tack. Den första landningen med en Saab 2000 
gjordes kl 16.49 efter en timma och tjugosju mi-
nuters flygning. Publiken på åskådarplats hurrade, 
personalen i provledarcentralen applåderade via 
radion och vad vi sa i besättningen minns jag inte 
riktigt, men förmodligen något i stil med  ”-Jaha, 
det var det, nu är det bara resten kvar”. Det var en 
rätt skön känsla att få ta av sig hjälmen och koppla 
bort fallskärmen när vi till slut hade taxat in. Väl 
utanför flygplanet möttes vi av välkomstkommittén 
bestående av pressen och Saab-personal. Vi hade 
gjort vad vi skulle. Vi kom upp i luften, fick bra 
bilder och landade säkert.

Anders Bergstrand

En unik bild av när Saab 2000 lättar för ”första” gången 
Foto: Nils-Göran Widh, Saab AB

Den första flygningen var naturligtvis 
en  stor händelse i flygstaden Linköping. 
Notera även att flygplanet har olika 
målning på varje sida. Saabs Husfär-
ger på höger sida och första kunden 
Crossair’s på den vänstra.. 

En blick  

tillb
aka
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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

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. Vad vänlig skicka ansökningshandlingar

Namn:

Adress:

Postnr:    Ort:

Tfn bostad:   Tfn arbete:

Anställd vid:

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

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

Vill börja med att tacka för förtroendet från för-
eningsmötet och nya styrelsen att kunna fortsätta 
styrelsearbetet och kassör i SFF under ytterligare 
en period!

Medlemsavgifter 2014

Vid föreningsmötet 13/11 beslutades det att nuva-
rande medlemsavgifter behålls under 2014.

Vill passa på att försöka få så många som möjligt 
att använda autogiro inbetalning.
Läs gärna och ansök genom att knappa in länken 
nedan i valfri dator:
http://srat.se/Flygteknikerna/Medlemskapet/Medlems-
avgifter/Betalsatt/

Kassören har ordet!

Betalningssätt
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  
    

Medlemsregistret
Har du nyligen flyttat, bytt jobb/företag, blivit arbetslös, blivit pensionär eller börjat/slutat studera ?

Anmälde du detta till oss?

Om du glömt detta är det nog dags att anmäla detta till oss, så vi kan upprätthålla ett aktuellt med-
lemsregister med var ni arbetar och var ni bor. 
Det är många som inte har uppdaterat sina uppgifter sedan de blev medlemmar för många år sedan.

Maila till era uppgifter till kansli@srat.se

NICLAS ROOS
niclas.roos@flygtekniker.se

http://www.bwz.se/srat/b.aspx?l=70AFB587-B902-4079-9555-936DE4C44DFC&r=5563&rcrc=A41F7751
mailto:kansli@srat.se
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7ÖVRIGA
Ola Blomqvist
Telefon 070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

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

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

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

www.srat.se

POSTADRESS
SRAT
Box 1419
111 84 Stockholm

BESÖKSADRESS
Malmskillnadsgatan 48, 5 tr,  
Stockholm city

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

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

Styrelse 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 Gomer
Telefon 070-2609397
mats.gomer@flygtekniker.se

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

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

SUPPLEANTER
Dan Nylén
dan.nylen@flygtekniker.se

Roger Skalman
roger.skalman@sjofartsverket.se

Geovanny Mejia
geovanny.mejia@westair.se

Joakim Törnqvist
joakim.tornqvist@flygtekniker.se

KONTAKT
Svensk Flygteknikerförening

Lokala kontakter

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

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

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

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

BRAATHENS REGIONAL
Cristian Arcos
cristian83_arcos@hotmail.com

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

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

EMS
Fredrik Martinsson
fredrik.martinsson@emsmaintenance.se

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

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

AIRLINE SUPPORT
Mathias Ågren
Mathias.agren@flygtekniker.se

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

    Svensk Flygteknikerförening
Bankgiro

489 - 3152

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

SFF har ungefär åttahundra med-
lemmar.

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

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

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

Medlemskap i Svensk 
Flygteknikerförening, SFF

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

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

Detta ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem 
Avgift SFF 2014: 350 kr/mån för fullbetalande.
Avgift första 12 månaderna efter utfärdande av certifikat: 135kr/mån.  
A-kassa tillkommer med 90 kr/mån. 

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

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

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

Loss of License
Utbetalning ur SFF L.o.L-
fond kan göras till medlem 
som av hälsoskäl mist sin 
behörighet till yrket. 
 
Upp till 5 prisbasbelopp 
(2014: 222.000 kr) utbetalas 
som ett engångsbelopp 
beroende på bland annat 
ålder. Kontakta styrelsen för 
mer information.

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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