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Redaktören har ordet
HENRIK ZAAR
Henrik.Zaar@flygtekniker.se
070-6822141Sommaren är kort...

När detta skrivs är redan min semester slut, hade tidig semester detta år. Ganska skönt att kunna 
koppla av arbetet under ett par veckors tid. Tyvärr var ju inte vädret det allra bästa men det kom-
mer säkerligen senare, alla ni andra önskar jag en trevlig och välförtjänt ledighet.

Min semester tillbringades med sonen i bland annat Linköping samt på en del bilträffar. En hel 
del av min semester tid gick dock tyvärr åt till att försöka knåpa ihop ett nummer till av denna 
tidning, tyvärr blir det svårare och svårare för varje nummer att få i hop ett vettigt innehåll. Jag 
står nu och väger om jag ska orka fortsätta som redaktör eller om jag ska lämna in ansvaret till 
någon annan. Ingen av oss som är redaktörer klara av att göra tidningen utan ER hjälp, det är VI 
tillsammans som är ute i verkligheten som vet vad som händer på de olika företagen.  
Att vi i styrelsen skriver varje gång gör tyvärr att det blir enahanda med samma företag som 
informerar varje gång.

Till nästa nummer hoppas jag verkligen att även ni kan bidra med åtmindstone en rad eller två.

Glad sommar på er.

Henrik

Hur många går det åt för att byta en bromsfläkt?
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OLA BLOMQVIST
ola.blomqvist@flygtekniker.se
070-5744353

Ordförande har ordet

Rubriken är ett citat från en något pressad chef inför 
semesterplaneringen i ett företag. Flygteknikernas 
arbetssituation varierar kraftigt under sommaren. Vissa 
medlemmar har en någorlunda ”normal” situation, där 
verksamheten minimeras under sommaren, med möjlig-
heter till ordentlig semester mitt i sommaren. Men så är 
det verkligen inte för alla. 

Sommaren visar sig från sin bästa sida när jag skriver detta, den 3 
juni. 27 grader och strålande sol i huvudstaden. Men jag ger inga 
garantier för hur det ser ut hos er den dagen tidningen hamnar i er 
brevlåda.  

Semester
Många av er har kanske fått semester i juni eller augusti trots att 
ni, och er familj, kanske önskat något annat. I vissa fall kan det till 
och med ställas krav på att inte ta ut full ledighet under sommaren, 
även om lag och avtal säger annat. Visst är det verksamheten som 
styr, inom lagens råmärken, men vi borde fundera på andra möjlig-
heter när det blir för pressat. Kanske kan viss verksamhet planeras 
på ett annat sätt. Kanske kan man ge kompensation till de som kan 
tänkas ta semester under en annan del av året. Kanske måste man 
se över bemanningssituationen.

Arbetsbelastningen ökar för många medlemmar under sommaren i 
stället för att minska. Minimerad bemanning och högt flygtidsuttag 
är ofta anledningen. Då kan det vara nödvändigt att tänka sig för 
innan man fattar beslut i sitt arbete. Att stress påverkar omdöme 
och beslutsfattande är helt säkert. Till och med säkrare än dåligt 
väder på midsommarafton. 

*6F är fem LO-förbund som samverkar, Byggnads, Elektrikerna, Fastig-
hetsanställdas Förbund, Målarna och Seko
 
*Facken inom industrin är ett samarbete mellan GS Facket för skogs-, 
trä- och grafisk bransch, Industrifacket Metall, Livsmedelsarbetareförbun-
det, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Avtalsförhandlingar
Kollektivavtalet med Svenska Flygbranschen för flygtekniker löper 
ut den 31 oktober i år. I dagarna säger vi upp nuvarande avtal för 
omförhandling. Vi i SFF ser stora behov av förändringar i nuvarande 
avtal. Det har hittills visat sig vara svårt att modernisera vissa delar 
i det avtal vi har idag. Ett dilemma och en utmaning…

”Sommar! - so what!”

Fakta om semester
Reglerna om semester är reglerade i Semesterlagen (1977:480). 
Semesterlagens syfte är att garantera arbetstagarna tid för vila och 
rekreation. Alla anställda, med vissa undantag, har rätt till 25 semes-
terdagar varje semesterår. Med semesterår avses tiden från och med 
den 1 april till och med den 31 mars följande år. Intjänandeår utgörs 
av motsvarande 12-månadersperiod närmast före ett semesterår. 
Under semesterledigheten ska semesterlön utgå i den mån sådan 
förmån intjänats under intjänandeåret. Rätten till semesterledighet 
är alltså inte detsamma som rätten till lön under ledighetstiden. 
Semesterlagen utgår ifrån att det i sista hand är arbetsgivaren som 
har beslutanderätten vad gäller semesterns förläggning, men att 
samråd med den anställde ska äga rum. Arbetsgivaren ska under-
rätta arbetstagarna om semesterns förläggning senast två månader 
före semesterledighetens början. Den så kallade huvudsemestern 
ska förläggas så att arbetstagaren får en fyra veckors sammanhäng-
ande semesterledighet under perioden juni-augusti. Det är alltså fyra 
veckors sammanhängande ledighet som gäller. För skiftarbetande 
kan det betyda att ordinarie ledighetsperioder ligger med under tiden 
för semesterledighet. Enligt flygteknikeravtalet är dygnsgränsen för 
semesterledighet när ”eftermiddagspasset” slutar och nattpasset 
börjar. 

Kollektivavtal kan innehålla andra villkor, bland annat rätt till längre 
semester efter viss ålder eller anställningstid. Det förekommer även 
avtal om förlängd huvudsemesterperiod.  

Semesterlön är den ersättning den anställde får under sin betalda 
semester. Semesterlönen ska betalas ut i samband med semester-
ledigheten. De intjänade semesterdagar som den anställde inte har 
hunnit ta ut när anställningen avslutas skall betalas ut som semester-
ersättning senast en månad efter sista anställningsdagen. 
Förutom ordinarie månadslön betalas ett tillägg på 0,8 procent av 
månadslönen för varje semesterdag i samband med att dagarna 
tas ut. På rörliga lönedelar betalas 13 procent enligt flygteknikerav-
talet (lagen säger 12). Avtalet säger att detta ska betalas på varje 
månadslön medan andra avtal och semesterlagen säger att det kan 
betalas ut årligen.

För skiftarbetande på flygteknikeravtalets område är grundregeln att 
man räknar om semesterdagarna till arbetspass enligt en formel i 
avtalet. Det finns även andra avtalade lösningar som att semestern 
räknas om till timmar.
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Aviation safety is difficult to achieve if working alone, 
but it is much easier when working together as a team. 
For this reason, it is EASA’s strategic pursuit to work 
jointly and more closely with AEI.

EASA strongly believes in this partnership, as the role of 
engineers in the aviation system cannot be overestima-
ted. They have an important role to play as they ensure 
that aircraft airworthiness is maintained. However, this 
is not their most critical role. Their crucial function is 
that of the ‘eyes and ears’ in the system; sensing what 
is actually taking place in aviation. Aircraft engineers are 
one of the largest and most robust safety barriers in 
the system, having first-hand information about possible 
safety risks in the maintenance environment.

We see opportunities to develop a constructive 
relationship with AEI and we are confident we will see 
more active participation from the association. The 
AEI and the Agency are on the same side, making all 
possible efforts to ensure that no misconduct activities 
are performed during the qualification of applicants for 
Part-66 licences. A robust safety reporting system can 
make a big difference towards achieving safety. However, 
for a reporting system to function, it is essential that 
organisations fully embrace a safety culture, not blaming 
but promoting the reporting of occurrences.
During the review of our regulations the Agency relies 
on the active input from all stakeholders to advise how 
rules can be best improved; making them more pragma-
tic and concurrent with operational reality. This is what 
we are currently seeking with the work on Part-66 and 
Part-147. As an outcome EASA and AEI want to see a 
strong Part-66 licensing system, supported by appro-
priate requirements for Part-147 maintenance training 
organisations. Adequate requirements are also needed 
for the assessment of the competence of certifying 
staff within maintenance organisations. The Agency 
recognises that work is still needed to better define the 
functions and responsibilities of these staff, for example 
in relation to the level of supervision and coordination 
expected before a certificate of ‘release to service’ 
can be issued. For this reason we have already started 
working towards bringing changei.

It is a fact that more regulations will not necessarily 
bring more safety. The more proportionate, well-
thought a rule is, the more effective it will be towards 
addressing the risks. To make a rule effective, one 
needs knowledge of the environment in which it will 
be applied and how it can be best targeted to achieve 
its intention. In this example the input from AEI will be 
invaluable.

During the October AEI conference in Reykjavik 
Iceland, the Agency will be there to provide an update 
on the latest activity and to listen to the input of AEI’s 
members. We see our participation in the conference as 
a springboard to move our partnership further, joining 
forces in the common effort of aviation safety.

In the last months the relationship between EASA and 
AEI has gone through considerable positive changes. Af-
ter our meeting, Robert Alway and myself are confident 
this cooperation will be further reinforced, becoming a 

synergy for safety. We have established quarterly meetings 
between EASA and AEI and we have welcomed the active 
contribution of AEI in our working groups. We believe 
that by joining forces in sharing information openly in a 
constructive manner we will work as an effective team, 
towards ensuring a high level of safety.

i This is being discussed within the existing rulemaking task RMT.0097 
(145.024), where an NPA 2014-11 has already being issued.

EASA and AEI: A partnership for Aviation Safety

The Executive Director - Patrick Ky
Patrick Ky became Executive Director of the European 
Aviation Safety Agency (EASA) on 1 September 2013. 
His mission will be to further consolidate the role and 
responsibilities of the Agency to become a worldwide 
reference in aviation and to make the European avia-
tion regulatory system a fully consistent, efficient and 
reliable framework.

Prior to leading EASA, Patrick Ky was in charge of 
the SESAR program, Europe’s ambitious ATM moder-
nisation program. He also held different managerial 
positions in the French Civil Aviation Authority, in a 
consulting company, and in Eurocontrol. In 2004, he 
joined the European Commission to work on SESAR.

In 2013 Patrick Ky was the recipient of the The Glen 
A. Gilbert Memorial Award of the Air Traffic Control-
lers Association as a recognition of his achievements 
in the field of aviation and for being an advocate of 
innovation and change in air traffic control. In 2015, 
he was designated “Industry Leader of the Year” by the 
German publication Fliegermagazin for his commit-
ment to develop simpler, better and lighter rules for 
General Aviation.

In total, Patrick Ky has more than 24 years of work 
experience in Civil Aviation. A graduate from Ecole 
Polytechnique and the Civil Aviation Engineering School 
in France, Patrick Ky also holds degrees in economics 
from the University of Toulouse and the Massachusetts 
Institute of Technology. Patrick is married and the 
proud father of 3 sons. In his leisure time, he plays 
tennis and enjoys all types of mountain sports (ski, 
mountain bike, trekking).
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AEI and many affiliated associations are working hard to 
maintain and to improve the professional status of the licen-
sed aircraft engineer. It is a never ending task for us. But it’s 
not only a mission for representatives of AEI or the national 
associations. It should also be a mission for every individual 
licensed engineer.           

At the AEI Annual Congress in Hamburg 2010 I made a pre-
sentation on the subject. I tried to tickle the delegates with 
some ideas about how to improve our status. Even though 
we have been under pressure for many years we can also see 
some improvements that need to be acknowledged. We’ve 
had big influence on the development of regulations in the 
EASA system and we are now taking the next step in the 
relationship with EASA as the major stakeholder for engine-
ering and maintenance professionals. We also know that our 
American, Australian friends and other national associations 
are doing a great job with their legislators. Never the less, I 
am confident that we all gain from being a part of an interna-
tional association. 

We have also witnessed a growing interest in our field from 
academics around the world, maybe because of our partici-
pation in different international conferences and meetings? 
Compared to the operational part of aviation, engineering 
and maintenance is still under-represented in academic re-
search but that will have to change.     

First of all we have to ask ourselves, are we really professio-
nals? To find out, I looked up different definitions of “profes-
sionals”. 
For instance, do we live up to the following labels?

• Extensive education, knowledge and skills
• Members of a professional association
• We are licensed (at least some professions   
 have a personal license)
• Autonomy
• Prestige
• High status

  I strongly believe we should be able to tick the boxes for all 
the above, even if we have more or less weak spots, depen-
ding on where we are located on the globe. We also know 
that all six areas have been under pressure for a long time. To 
maintain, or to improve the situation we have to start with 
ourselves as individuals. 

Professional status – the never ending struggle

How do we act and present ourselves? 

Are you “just a mechanic”? 

Is the impression people get when they meet you in coherence 
with the knowledge, skills and responsibility you have?

If not, we have to do what we can to change the situation. Some 
examples of areas you may have to consider: 

- Knowledge and awareness about your autho rity and   
 responsibility as a licensed engineer is paramount. 

 
- Make sure people, other than your fellow engineers, get  
 the right impression of your profession. Everything   
 counts, from your outfit to the way you act.  

- Be a member of a professional association for licensed  
 engineers. 

- Make sure your association is affiliated with AEI.

This struggle will continue and I will follow up this article with 
some ideas for the future of AEI. It is quite possible that this will 
be a topic when we meet at the AEI Annual Congress in Iceland in 
October! Not the first time this has been discussed but this time I 
hope we can make some progress in order to take AEI to the next 
step as an international and professional association.  

Ola Blomqvist
Vice President of Aircraft Engineers International (AEI)

Chairman of the Swedish Association of Licensed Aircraft Engineers 
(SFF)
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YrkesSM 2016

Caroline Söderqvist är Svensk Mästare i 
Flygteknik 2016.

Caroline Söderqvist heter den nya svens-
ka mästaren i Flygteknik. Caroline och 
sju medtävlare gjorde upp om titeln i fem 
tävlingsgrenar, där Carolines noggrannhet 
och systematiska arbetssätt resulterade i 
att hon numera stolt kan presentera sig 
som Svensk Mästare i Flygteknik 2016. 

Detta var den andra SM-tävlingen i 
Flygteknik och den första där två tjejer 
tävlade mot fyra killar. 

– Innan tävlingen startade sa min tävlings-
kompis Malin Sjörand och jag att ”nu ska 
vi visa dom!”, säger Caroline. När hon 
blev tillfrågad att delta i tävlingen visste 
hon ingenting om vare sig tävlingen eller 
vad Yrkes-SM var. Hur var det att tävla i 
sitt yrke?

– Det kändes inte som en tävling direkt. 
Det var så god stämning och bra sam-
manhållning bland alla så man gjorde sina 
uppgifter, ungefär som på jobbet, frånsett 
att man bara hade en viss tid på sig. 

– Det var skönt att vinna över ”SAAB-
arna”, säger hon med illa dold stolthet 
och hänvisar till att hon jobbar på Patria 
Helicopters i Linköping. 

När tävlingen var avklarad stod det klart 
att Caroline hade bästa totala resultat 
över grenarna: plåtlagning, riggning av 
styrlinor, identifikation och lagning av elfel, 
boroskopsundersökning av jetmotor samt 
daglig tillsyn av helikopter. En minst sagt 
imponerande uppvisning av yrkesfärdig-
heter!

– Man kan klara allt! Jag har i alla fall bevisat 
för mig själv hur duktig jag är i det jag jobbar 
med. Nästa vecka fortsätter jobbet på Patria 
igen och på kvällarna fortsätter hon att leda 
sina stepp- och danspass på gymmet.

Kungligt besök
H.M. Konungen Carl XVI Gustaf besökte Yr-
kes-SM och grenen Flygteknik. Hans Majestät 
hade uttryckligen bett om att få se och lära sig 
mer om flygteknik vilket såklart uppskattades 
av tävlande, funktionärer och arrangören.

Medaljörerna i Yrkes-SM i Flygteknik 2016: 
Guld - Caroline Söderqvist Anders Ljungstedts 
Gymnasium, Linköping. Silver - Oskar Svens-
son Flygteknikcenter Ljungbyhed. Brons - Joel 
Eriksson Bolandgymnasiet-AAS, Uppsala.

Malin Sjörand i strukturreparationsmomentet..
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Yrkesmentor öppnar dörren till flyget 

Khaled Ibrahim, 51 år, Helsingborg
Elektroingenjör/flygtekniker
Skiftledare för underhåll, inspektion och felsökning, 
Damaskus International Airport, Syrian Airlines

Fakta om yrkesmentorsprogrammet.
Helsingborgs stad driver sedan flera år ett yrkesmen-
torsprogram. Den som har en utbildning eller yrkesbak-
grund från sitt hemland och vill veta hur det är att jobba 
i Sverige kan gå med i Yrkesmentorprogrammet. Adep-
ten får en yrkesmentor inom samma yrke eller bransch 
som man har jobbat inom och får på så vis nya erfaren-
heter och kan skapa ett kontaktnät inom sitt yrkesom-
råde i Sverige. De flesta är akademiker såsom ingenjörer, 
ekonomer, tandtekniker, sjuksköterskor etc men även en 
skräddare och en svetsare finns representerat i vårens 
yrkesmentorsgrupp. Den består av 32 adepter och lika 
många mentorer. Till hösten startar en ny grupp och 
rekrytering av såväl adepter som mentorer pågår. Fram-
gångsfaktorer är att adepten ska kunna konversera och 
förstå svenska, vara öppen, nyfiken, engagerad och ta 
egna initiativ.

Adept och mentor träffas minst en gång i månaden un-
der det halvår som yrkesmentorsprogrammet varar. Un-
der den tiden får adepten till exempel göra studiebesök 
på mentorns arbetsplats, får information om hur yrket 
fungerar i Sverige, lär sig oskrivna koder i det svenska 
arbetslivet, och får kontakter. Mentorn kan utifrån sin 
erfarenhet värdera den kunskap och kompetens som 
adepten har. 

I Syrien var Khaled Ibrahim en av de mest erfarna flygteknikerna i landet. Trots det har han haft svårt att få 
jobb inom sitt yrke i Sverige. Ända tills han fick kontakt med Helsingborgs stads yrkesmentorprogram och fick 
Tobias Albrekt från Braathens Regional Airlines (BRA) som mentor. Då öppnade sig nya möjligheter till kontak-
ter och praktik, som kan leda till jobb för Khaled inom flygbranschen i Sverige.

Khaled Ibrahim är född i Syrien och har bott där hela sitt liv, men är statslös palestinier. Han är gift med Khouloud. Tillsammans har 
de sonen Ahmad 25 år och döttrarna Lama 22 år och Raghad 18 år. Ahmad läser nu på Lunds universitet, där också Lama börjar till 
hösten. Raghad går andra året på Teknikprogrammet på gymnasiet. 

Med en gedigen femårig utbildning till elektroingenjör vid Damaskus universitet (examen 1988), och med många kurser både inom 
Syrian Civil Aviation samt hos tillverkare, maintenanceföretag och operatörer i Frankrike, Tyskland, Portugal, Kuwait, Saudiarabien 
och Egypten tillhörde Khaled de mest erfarna flygplansteknikerna i Syrien. 

Han var skiftledare för underhåll, inspektion och felsökning, avionic supervisor och har jobbat med line maintenance i många år. Han 
har jobbat mycket med Airbus 320 och Boeing 727 och har stor erfarenhet av felsökning inom avionik. I Syrien, liksom i Sverige, styr-
de dokument och direktiv ”Safety first”. Säkerhetspolisen var väldigt aktiv och hängde ständigt över dem som utförde olika under-
hållsjobb, även inne i de olika hangarerna, och frågade vad som gjordes och varför. Ingen frihet under ansvar utan allt kontrollerades.

År 2012 började situationen i landet att bli väldigt besvärlig. Familjen som hade haft det bra i Syrien med fast inkomst, bil och två 
lägenheter sålde hela bohaget för 60 000 dollar. Allt gick till smugglarna som tog familjen Ibrahim till tryggheten i Sverige. Efter att ha 
tillbringat det första halvåret i Skellefteå och det andra i Stockholm kom de till Helsingborg 1 maj 2013 där de fortfarande bor och 
trivs bra. Men för Khaled som är en man som är van att vara självständig och kunna försörja sin familj känns det dock väldigt fruste-
rande att inte kunna komma igång och jobba. Det är jobbigt att varje månad vara beroende av hjälp.

– Jag är tacksam mot Europa men jag vill vara självständig och börja jobba och börja livet här i Sverige!” säger Khaled. 



Flygteknikerns Värld nr 2 • 20168

Efter de obligatoriska SFI-kurserna har Khaled gått ett par 
flygteknikkurser här i Sverige. COR B1 i Ljungbyhed vårter-
minen 2014 och COR B2 i Nyköping höstterminen 2014. 
Arbetsförmedlingen hjälpte till med delar av kostnaden. 
Det är svårt för Khaled att förstå att alla de certifikat och 
kurser som han fått utomlands inte värdesätts här i Sverige, 
eller att de kurser han tagit här inte heller lett till steget in 
på arbetsmarknaden. 

Khaleds bror Ammar som också befinner sig i Helsingborg 
är arkitekt och deltog i Yrkesmentorsprogrammet under 
hösten 2015. Kontakten med en svensk arkitekt öppnade 
många dörrar för honom och Ammar tipsade Khaled om 
att också söka sig en yrkesmentor. 

Nu har Khaled fått Tobias Albrekt på BRA som mentor 
under våren 2016. De träffas regelbundet och alla de frågor 
som Khaled har bland annat om hur flygbranschen fungerar 
i Sverige kan han äntligen få svar på! Kontakter och nätverk 
är många gånger nyckeln, och Khaled berättar hur mycket 
ljusare livet blivit sedan han gått med i Yrkementorspro-
grammet och lärt känna Tobias. Inte bara få svar på frågor, 
utan möjligheten att få besöka flygarbetsplatsen eller att 
kunna sitta och diskutera yrkesspecifika termer, lagar/för-
ordningar, flygplanstyper etc. 

Några frågor till Tobias Albrekt; mentor för Khaled
Tobias Albrekt, Quality & Compliance Monitoring Manager 
på Braathens Regional Airlines (BRA), är mentor för Khaled 
under våren 2016.

Varför ställer du upp som mentor?

”Mentorskap är en bra grej. Jag blev väldigt nyfiken på att 
Khaled är flygtekniker från Syrien, jag ville veta mer om hur 
det var där före kriget, och hur är det att komma som ny 
till ett annat land. Tänk att komma hit med en kompetens 
som inte går att använda. Jag hoppas kunna hjälpa till så att 
det förhoppningsvis lossnar!

Det är intressant att lära sig mer om hur flygbranschen ser 
ut utanför EU. Det var ju väldigt överaskande att höra Kha-
led berätta om hur rekryteringen gick till efter hans grund-
utbildning i Syrien; att anställningsintervju inte existerar och 
att man inte väljer arbetsgivare eller bransch utan i stort 
sett blir tilldelad en plats av staten under utbildningen!”

Hur ser du på det faktum att Khaleds certifikat inte är 
giltiga i Sverige? Finns det något sätt att snabba på 
processen?

”Det är otroligt bra gjort av Khaled att ha läst in Teorin för 
Part-66 B1 och B2 på egen hand. Han vill verkligen jobba 
och man märker att han kan sina saker. Här i Sverige måste 
han göra ett par år som mekaniker innan han kan ansöka 
om sitt flygteknikercert. Transportstyrelsens regler gäller. 
Först grundcertifikat och därefter typcertifikat. 
Han har grundutbildningen både från Syrien och nu även 
från Sverige och kan söka jobb som mekaniker redan idag, 
men för att få ut sin Part-66 licens behöver Khaled arbeta 
som mekaniker i en Part 145 organisation och under tiden 
dokumentera detta i enlighet med kraven för Part-66 Prac-
tical Maintenance experiance. Men det är så klart svårt att 
få kontakt, att ringa till företag etc - det personliga mötet 
är väldigt viktigt. 
Jag är imponerad av hur snabbt han lärt sig svenska!”

Vad vinner flygbranschen på att ta tillvara på Khaleds 
och andra flygingenjörers kompetens?

”Jag bryr mig inte om nationalitet. Är man kompetent så är 
man och branschen bör inte bry sig om nationalitet, vilket 
jag egentligen inte tror att man gör. Branschen är interna-
tionell. Att mekaniker jobbar på olika ställen inom EU är ju 
inte ovanligt. Det handlar nog bara om att få första kontak-
ten, första jobbet.”
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”Av mina två mål i livet är det första nu uppfyllt” säger 
Khaled: ”Nummer ett: Att få leva säkert, att alla är trygga! 
Nummer två: att hela familjen är glad och får bli aktiv i 
samhället! Jag vill naturligtvis att kriget slutar men vi vill 
inte åka tillbaka, vi är ju statslösa. Här kan vi snart ansöka 
om svenskt medborgarskap. Vi är trygga och har frihet. 
Barnen har rotat sig, och de utbildar sig här. Men jag vill 
börja jobba!”

Arbetsförmedlingen (AF) kan hjälpa till
Arbetsförmedlingen kan erbjuda Yrkeskompetensbedöm-
ning Det innebär att AF överenskommer med en arbets-
givare som mot ersättning tar sig tid att bedöma Khaleds 
yrkeskunskaper inom flygunderhåll under max tre veckor. 
Därefter kan man skriva avtal om praktik under en längre 
tid så att Khaled kan få praktisk erfarenhet av att arbeta 
med flygunderhåll i Sverige. Eftersom underhåll av de flyg-
planstyper som Khaled jobbat med inte finns i nordvästra 
Skåne pågår diskussioner mellan Khaleds arbetsförmed-
lare Viveka Jerndorf på AF i Helsingborg och Leif Nyberg 
Samuelsson på GoTechnics på Arlanda. Då blir det natur-
ligtvis kostnader för både resor och dubbelt boende som 
AF delvis kan hjälpa till med. 

Arbetsförmedlingen är alltid intresserad av att få kontakt 
med företag inom alla branscher som kan tänka sig att ta 
emot en person för yrkeskompetensbedömning. Många, 
både akademiker och hantverkare, har omfattande kom-
petens och djupt yrkeskunnande – men saknar dokumen-
tation på det. Då kan en yrkeskompetensbedömning vara 
nyckeln till inträdet på arbetsmarknaden inom det egna 
yrket.

Text: Pia Zachrison
ansvarig för Yrkesmentorsprogrammet, Helsingborgs stad
www.helsingborg.se/yrkesmentor

Fotografering: Hans Jansson & Christoffer Herrstedt 
SIA Media, Helsingborgs stad

Tack till Ängelholm Airport för fotografering på flygplatsen 
Tack till BRA för fotografering i ATR
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Äventyret i Nepal fortsätter

Våra kontrakt blev inte förlängda mer och 
därför blir det här en avslutande rapport 
från vår tid i Nepal. Det kommer att bli en 
lång vandring för Nepal Airlines om man 
ska lycka med att bli ett flygbolag med 
acceptabel internationell nivå på säkerhet 
och service.  

Anders Brunström

Nepal Airlines
• • •

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

Nepal Airlines huvudbas 
är Kathmandu Tribhuvan 
International Airport 
(KTM)

Flygkontrollorganet he-
ter CAAN Civil Aviation 
Authority of Nepal.

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

oftast ”Backup Power” så turisterna märker 
inte så stor skillnad. Man håller fortfarande 
på med uppbyggnad och reparationer efter 
jordbävningen, men bara ofta fyller man bara 
igen sprickor och putsar fasader. Under våren 
började det komma in mer bränsle till fordon 
och försörjningen av mediciner började fung-
era. Taxipriserna började återgå tillbaka till 
vad det var före krisen, runt 350 rupies i hela 
staden. Under krisen kostade det 1000

rupies. Regeringen hade lovat att hjälpa alla 
jordbävningsdrabbade familjer och man fick 
stöd från andra länder för det. Men när vi 
lämnade så hade det nästan gått ett år och 
ingen hade fått någon ekonomisk hjälp. Ni ska 
veta att det är ett mycket korrupt land, så 
pengarna har väl hamnat i någon annans ficka. 

I Kathmandu finns det inte så mycket att 
göra. Man kan gå på lokala restauranger och 
klubbar och det finns det många av. Maten 
är det inga problem att äta, mycket besläk-
tad med indisk och annan asiatisk mat. I 
Kathmandu så stänger man alla ställen, och 

Pokhara Fewa Lake man kan se reflektionen i vattnet från Mount Machhapuchhre

Den sista tiden höll sig jordbävningarna i 
schack och dessutom öppnade man gränsen 
till Indien igen och blockaden av försörjnings-
vägen från Indien hävdes. Det har varit myck-
et lidande för befolkningen, utan värme och 
varmvatten under vinterperioden, så männ-
iskor har frusit ihjäl på landsbygden samtidigt 
som man har fått sina hus raserade efter 
jordbävningen. Istället har man varit hänvisa-
de till att bo i provisoriska skjul. Fortfarande 
under våren hade vi många strömavbrott, 
runt tio gånger per dag, men hotellen har 
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musiken slutar klockan tio på kvällen. Att förflytta 
sig i staden är lite rörigt ibland, speciellt om man ska 
gå över en gata. Man tycks inte ha några regler och 
allt är ett enda stort kaos med människor, hundar, 
kor, getter, bilar, lastbilar, morcyklar, mopeder och 
cyklar. Alla ska dela på vägbanan i en enda röra men 
tursamt nog så rör sig trafiken sakta och därför 
händer det inte så många trafikolyckor som man 
kan tro. Varje morgon när vår chaufför hämtar upp 
oss på hotellet så tar resan ungefär tio minuter, men 
när vi ska tillbaka från arbetet så tar det mellan 1,5 
och 2 timmar. Ska man se något fint så får man ta sig 
några mil utanför staden där man hittar många fina 
vandringsleder. Där kan ta del av den mycket fina 
naturen och allt djurliv runt Himalayas fantastiska 
bergslandskap.

Jobbet på Nepal Airlines

har ingen aning om av vad kommunikation är. Vi har 
försökt förklara men dom verkar inte förstå vad det 
är vi försöker hjälpa till med. Vi har ju inget MCC, så 
vi får informera Flight Ops när något händer eller 
när det blir någon ändring i trafikprogrammet. Men 
vi får aldrig någon information om Flight Ops ändrar 
avgångstider, stryker någon flight eller om det hänt 
något med kärran på den destination den har flugit 
till.

Jobbet är inte det tyngsta man har haft, men det 
som man blir mest trött på är den ”mentala biten”. 
Cheferna här har så svårt att förstå saker som är 
rent bondförnuft. Dom kan komma in på kontoret 
och fråga samma fråga 10-15 gånger. Det är som att 
dom inte vill förstå. Vi är ju där för att hjälpa, stödja 
och ge råd så att dom kommer in på rätt spår, men 
det verkar som att dom bestämt vilket svar dom vill 
ha. Ibland brukar jag och Micke säga att det känns 
som om dom jobbar emot oss. ”Teamwork”, det 
vet om inte ens vad det betyder. Ni kommer ju håg 
i förra numret av Ftv där vi hade en lista vi skulle 
jobba med. Förbättrar dom inte dessa punkter då 
kommer man inte bli struken ur den svarta lista som 
bolaget befinner sig på.
1. Flight Safety
2. Kommunikation
3. Planering
4. Kabin Standard
5. Reservdelar

[1] Så länge vi sköter denna bit och håller koll. Spe-
ciellt med A320 så är det inga problem. Men vi har 
en quality/safety-funktion i bolaget som också ska se 
till att man jobbar med hög säkerhet inom tekniska 
avdelningen. Den ansvarige har ingen aning om 
vilken funktion och ansvar han har. Det är som alla 
andra funktioner i bolaget, ingen vet vilket ansvar 
man har utan skyller på någon annan. 

 [2] Kommunikation förekommer inte alls mellan 
avdelningarna. Jag vet inte om det finns ens i deras 
ordbok och problemet genomsyrar hela Nepal 
Airlines. När man inte delar ut email-adresser till 
alla anställda så blir det ju svårt med kommunika-
tionen. Flight Ops, som ska vara en spindel i nätet 
och kommunicera i den operativa verksamheten, 

 [3] Planering förekommer det inte heller så mycket 
av. Det är oftast vi med A320-certifikat som säger 
till planeringen när något ska göras och då brukar vi 
säga till i god tid före så att dom kan planera beman-
ning, reservdelar och verktyg. Trots det så börjar 
de så sent att det oftast blir panik. Dom har ett 
3-skift system, ett gäng jobbar 0600-1200 och nästa 
1100-1700 och sista 1600-2300 Vi har försökt att 
få de som jobbar kvällspasset att göra ”Daily” eller 
”Weekly” och se om det är några anmärkningar som 
kan åtgärdas, så att vi, morgonen efter inte behöver 
ta i tu med och slippa få förseningar. Ingen
av cheferna lyssnar på det, säger bara att ”så har vi 
alltid gjort, det är för komplicerat att ändra på”. 

 [4] Kabinstandard är ett sorligt kapitel. Ändå har vi 
tryckt på vikten av reservdelar till stolar, nya stols-
dynor och andra saker som går sönder i den dagliga 
driften. Man får som svar att det inte är så viktigt. 
Vi har fått blocka en del säten och då har det bara 
kommit det som vi har behövt just då men
inget mer. Om tittar in i planen så ser båda två ut 
som dom har flugit i 25 år trots att den äldsta av 
320:na bara är ett år gammal! 

24 Februari på (9N-AKW) byte av broms

3 Januari på (9N-AKW) byte av huvudhjul, före Premiärminis-
terns flygning till New Delhi
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[5] Reservdelar beställer vi…. och sedan ändrar pla-
neringsavdelningen vår beställning, eller tar bort den 
helt om det blir för dyrt. Om nu inte flygplanet blir 
AOG, för då reagerar man, vilket kan vara i senaste 
laget. 

Avslutningsvis
Ett flygbolag som Nepal Airlines, som är så hårt knu-
tet och styrt av regeringen, har lång väg att vandra 
för att det ska bli bra. Det är omöjligt att ändra ett 
helt land och kultur men om man låter rätt männ-
iskor styra och arbeta i bolaget så finns det hopp. 
Tyvärr blir det inte vi. Åtminstone inte just nu. 

Hälsningar från Anders och Mikael 

Hälsningar från ett soligt och varmt Nepal, Anders och Mikael  BCT/KTM,

3 Januari A-check på (9N-AKX) byte av IDG oljefilter

18 Februari En vy över hangaren området med nepalesiska armen med sina helikoptrar  
på vänster sida och höger sida Nepal Airlines hangar
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Kallelse till föreningsmöte i 
Svensk Flygteknikerförening

Den 16 november hålls föreningsmöte i SFF. Det är föreningens högsta beslutande 
organ och hanterar frågor som ekonomi, stadgar val av styrelse etc. Föreningsmötet 
hålls vart tredje år. Vi kommer efter mötet som hålls 9-12 att erbjuda lunch och 
därefter fortsätter vi med Flygteknikerns dag 13-17 dit vi bjuder in ett antal förelä-
sare. I år är temat ”Flygteknikeryrket - Förr, nu och i framtiden”

Arbetsplatser som har utsedda SFF-representanter har rätt att utse ombud till för-
eningsmötet vilka är de som har rösträtt. Ett ombud per påbörjat 25-tal medlem-
mar vid föregående årsskifte. Alla medlemmar får delta men endast ombud har 
rösträtt och rätt att få resekostnader täckta av SFF. Det är upp till lokala SFF på 
din arbetsplats att utse ombud till mötet. SFF har meddelat representanterna hur 
många ombud man har rätt att utse. Namn på ombud skickas till sff@flygtekniker.
se

Medlem som vill delta utan att vara ombud mailar till sff@flygtekniker.se 

Plats:
Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Tider:
Föreningsmöte:   09:00 – 12:00 
Lunch:   12:00 – 13:00
Flygteknikerns dag 13:00 – 17:00 (avbrott för kaffe)

16
NOVEMBER

2016
Vibeke,Viveka

FÖRENINGSMÖTE
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SFFs lokalavdelningar informerar

Lennart Brunström
lennart.brunstrom@flygtekniker.se

Efter årsmötet i mars utsågs jag till ordförande i SFF Avd. 
SAS. Styrelsen i lokalavdelningen hade fått mandat av 
årsmötet att utse en ersättare när Mats Hansson gick på 
tjänstledighet. De flesta känner nog igen mig men det kan 
vara bra med en mindre presentation. Jag heter Lennart 
Brunström är 54 år, har arbetat i flygbranschen i snart 30 
år. Började på Linjeflyg 1986, med fortsättning i SAS från 
1993. Har också arbetat många år fackligt. Både lokalt och 
centralt i SFF och alltid gillat den fackliga rollen även om det 
varit tufft ibland. 

I SAS har situationen förändrats en hel del på senare år. 
Base Maintenance är borta, i alla fall som avdelning. Ibland 
så görs ju större arbeten och modifieringar i huset även 
idag. På Line så har vi påverkats ganska mycket av att nya 
långlinjer har tillkommit. Fyra A330 Enhanced huserar på 
Arlanda där även A-checkar och annat planerat underhåll 
utförs. SAS-flottan, med 36 B737 med Arlanda som bas, 
kräver också en hel del omvårdnad på nätterna och en hel 
del utryckningar på dagtid. Snart kommer nya A320 Neo att 
introduceras och typkurser har startat. A350 dyker inte upp 
förrän 2018, men tiden går ju fort när man har roligt….

Förutom SAS så har vi ett stort antal externa kunder där 
Thomas Cook utgör det största kontraktet. Vi gör A-checkar 
och annat planerat underhåll förutom transit, weekly och 
felrättning. Förutom det mer omfattande arbetet på Thomas 
Cook så har vi en egen avdelning som tar hand om ”Other 
Airlines”. Där är det en stor utmaning att, med få tekniker, 
klara alla kunders olika flygplanstyper. För att inte tala om 
bolagsrutiner… 

Vi kan också konstatera att det nyanställts ett antal tekniker, 
både på Arlanda och på Landvetter. Jag får passa på att 
önska alla välkomna till SFF avdelning SAS!   

Nu hoppas jag att vi i styrelsen kan göra ett bra fackligt 
arbete för SFF Avd. SAS medlemmar.

Presentation av styrelsen SFF Avd. SAS

Ordförande: Lennart Brunström    
Vice ordförande: Jan Björk           
Sekreterare: Tomas Sarin            
Kassör: Michael Illiminsky           

Ledamöter:
Henrik Berqvist Delin                  
Thord Berglund                            
Henrik Amrén                               
Mats Hansson, Tjänstledig f.o.m maj 2016  
Thomas Faulseit
Ola Blomqvist
Lennart Stenros
Ronald Vestman

Valberedningen:
Sven-Bertil Storm
Anders Brunström

M.v.h Lennart Brunström/ordförande

Foto: SAS AB  
All rights reserved.
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SFFs lokalavdelningar informerar

En uppdatering från oss. Mycket har hänt sedan vi skrev sist. Vi började året med den väldigt tragiska olyckan där vi väljer att inte fördjupa 
oss mer då utredning ännu inte är avslutad men att vi fortfarande sörjer för våra kollegor och familjer.

Sedan Januari månad flyger vi inte längre åt Svenska posten vilket har medfört en del förändringar både med personal och flygmaskiner,.
Vi har fortfarande produktion i Malmö där vi sköter om linjen BLL-MMX samt våran CPH linjer med 1st ATP och 1st 737, under dagtid 
jobbar vi för det mesta med att demontera ner ett antal flygmaskiner.  

Med det sagt så växer våran 737 flotta där vi nu har 10st 737or. Utöver det opererar vi med 3st 767or 24st ATPer och 2 CRJ-200. 

De kollegor som har valt att stanna hos får se sig om i våra Europa stationer. Där de jobbar med våra ATPer och 737or. Sedan har vi haft 
2 st typkurser för 737-CL och en tredje kommer att gå av stapeln nu till höst.

När det gäller den fackliga biten har vi nått en milstolpe där våran samarbete med företaget har fördjupats ytterligare genom att skriva 
ett avtal som vi tillsammans kommer se till att hålla den levande och relevant för oss. 

Glad sommar 
Geovanny Mejia
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SFFs lokalavdelningar informerar

Nu har vi blivit BRA på riktigt

... eller?

Vi är nu iallafall på pappret ett bolag och vi har en gemensam profil utåt. Mycket har iallafall blivit bättre, vissa saker är långt ifrån bra vi 
har samma problem som tidigare men vissa märks betydligt tydligare nu, speciellt på vårt LMC (Line Maintenance Control center). Vi fick 
tyvärr förseningar på vårt gemensamma maintenance data system, detta slår hårt mot Umeå, Bromma och LMC som servar både propeller 
och jetflottan.

När det gäller det fackliga arbetet pågår sammanslagingen för fullt och kommer att vara klart till vårt årsmöte som hålls den 16:enovem-
ber. Till mina kollegor säger vi håll utkik i er privata mail., har ni nyligen bytt privat mail så meddela den till antingen Mats Gomér, Niclas 
Roos eller undertecknad så uppdaterar vi maillistan.

För er som inte hört det så har vi även avslutat en epok i vår verksamhet, den sista C-checken lämnade vår bas i Trollhättan precis innan 
midsommar. Stationen blir nu en linestation och många kollegor har fått flytta på sig.

Vi jobbar iallafall vidare med vår förnyelse. Vi har tagit emot 4 nya ATR72-600 som ersätter både Saab 2000 och gamla ATR72-500 och 
kommer att att ta emot ytterligare 5 under hösten. Det har gjort att våren har varit en arbetsam tid för många tekniker, vissa har suttit 
på typkurs andra har fått jobba desto mer för att hålla våra plan i luften. Vi hoppas nu att de nybakade ATR teknikerna snart får ut sina 
certifikat så vi får mer utbildad personal att tillgå.

Glad sommar från ett just nu regnigt Skåne
//Henrik Zaar
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SFFs lokalavdelningar informerar

Johan Moberg Bengtsson
johan.m.bengtsson@flygtekniker.se

Update SMA Maintenance  AB

Här har det hänt lite smått och gott sen senast vi skrev.
Visby basen har åter öppnat efter att flygbesättningarna 
blivit färdigutbildade. Så från den 1 april har vi har 2 
man stationerade där.

SMA Maintenance AB är nu även ISO certifierad enligt 
9001 & 14001 efter en hel del utbildning och arbete. 
Mycket handlar om att vara miljömedvetna när vi hante-
rar vårat avfall.

Vi har även ändrat om i konceptet line maintenance 
där man sedan runt slutet på mars har fokuserat större 
workpackar, line block, där ”allt” görs på 48 timmar var 
26:e dag för att resten av tiden kunna ha helikoptetern 
mer tillgänglig för SAR beredskap. Det innebär att delar 
av manskapet också får rycka ut för dessa workpackar 
där 2 st är mer eller mindre dedikerade för detta som 
SAR support engineers.

Man har även beslutat sig för att lämna underhållsdatasystemet 
SaSims och man har valt/köpt GANNET som precis börjat gå 
live i systemet sen 25 april, en inkörningsperiod har börjat men 
vi hoppas väl på enklare överblick och slutligen effektivare infor-
mation när vi väl börjar bli varma i kläderna med det.

Det börjar närma sig lokala avtalsförhandlingar då nuvarande 
lokala avtal löper ut i slutet på oktober 2016, vi har sedan en tid 
tillbaka tittat på punkter i avtalet som kan ändras/förbättras.

Vi på SMA maintenance fortsätter också med att ta in prakti-
kanter från skolorna runt om i landet där eleverna som kommer 
till oss får pröva yrket ”live” under överseende av våra tekni-
ker/mekaniker.  Detta ger oss möjlighet att lära känna de unga 
människor som vill in på arbetsmarknaden i dessa tider då ar-
betstillfällena inte är många även om det har ökat med annonser 
där företag i Sverige söker folk. 

Mattias O & Johan MB
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Ett besök till Evergreen Aviation & Space museum 
för att se världens största flygplan byggt i trä. Helt 
klart en imponerande syn och ett måste för alla 
flygintresserade entusiaster. 

I centrum av Evergeens museet står Spruce Goose i 
fullt flygdugligt skick. En bjässe som byggdes under 
andra världskriget för att transportera material och 
trupper över Atlanten.

1942 var alla transporter mellan USA och Europa 
ett riskfyllt moment för all båttrafik när tredje rikets 
ubåtsflotta vakade i mörka vatten och var ytterst 
framgångsrika att sänka skepp. Då skapades idéer-
na om att bygga det största transportflygplanet som 
någonsin har byggts med en vingspann på 97.5m är 
den större än AN-225, A380 och B747.
   
Howard Hughes tog på sig uppgiften att designa och 
bygga flygplanet efter förfrågan från Henry Kaiser 
som kläckte idén om flygande transporter efter att 
flertalet båtar aldrig återvände efter sina resor över 
Atlanten. 

The Spruce Goose

Men den stora utmaningen var att USAs regering hade lag-
trestriktioner på all metall som stål och aluminium och Howard 
Hughes var tvungen att designa vingar och flygkropp helt i trä. 

Flygplanet eller den så kallade ”flying boat” var sex gånger 
större än något annat flygplan som byggts tidigare. Original-
designen HK-1 byggdes tillsammans Hughes och Kaiser men 
blev omkonstruerat till H-4 när Henry Kaiser övergav projektet 
1944. Namnet The Spruce Goose (Gran gåsen) uppkom av 
press som hånade projektet i tidningar och media, trots det 
enbart byggt av björkträ. 

Howard Hughes slutade aldrig att tvivla på projektet 
och fortsatte att bygga det på egen hand med sina 
egna pengar. För att bevisa att H-4 kan flyga men 
även att upprätta sin heder och trovärdighet inför 
allmänheten.   
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Jungfruflygningen ägde rum den 2 november 1947 
och varade bara i 1minut,  flögs på en höjd av 
20meter över vattenytan. Under ett taxi test med 
Howard Hughes i kapten stolen och David Grant 
som andre pilot och total besättnings styrka 14 
personer bar det av. 

Ett oannonserat försök men lyckat resultat där man 
fick tyst på alla kritiska röster att bjässen inte kan 
flyga.

För att flyga över atlanten skulle normala besätt-
ningsstyrkan bestå av 28 man fördelade på två 
team som skulle kunna lösa av varandra under flyg-
ning. Med tanke på att det står åtta flygtekniker, en 
bakom respektive motor i vingbalkens framkant för 
beredskap vid eventuell motorbrand i någon av de 
8 motorerna, då kan man förstå att det behövs lite 
manskap. Du kan fundera själv om du har det rätta 
sinnet för att vakta en motor i full gas omringad av 
torr björkved under en resa över Atlanten. 

Mr Hughes var nämligen livrädd för att få brand 
ombord efter att han nästan omkommit vid en 
tidigare flygolycka där han nästan brann inne. Det 
skapade en rädsla till brand ombord. Som återspeg-
lar sig i hans design där han var tidig med backup 
system på all elektronik med upptill fem gånger. 

Spruce Goose har efter sin enda flygningen varit 
parkerad i perfekt flygbart skick under 30 års tid. 
Under hela Mr Hughes tid bevarade han flygplanet i 
en klimatkontrollerad hangar med full besättning för 
att en dag kunna flyga bjässen en gång till. En dröm 
som släcktes 1976 då denna legend inom flyget 
försvann från jordelivet.  

Mr Hughes företag donerade H4 till Aero Club of 
Southern California efter hans död, som i sin tur 
leasade till Wrather Corporation för att flytta den till 
Long Beach, California. Efter att Wrather Corporation 
togs över av The Disney Company följde kontraktet 
med Spruse Goose med. Och i slutändan så köpte 
Evergreen Aviation & Space Museum flygplanet till 
sin samling. 

Evergreen Aviation & Space Museum är ett fantas-
tiskt trevligt resmål för hela familjen. Där är mycket 
fint organiserat och guider som består av veteraner 
som har flygfotogen i blodet. Dessa guider älskar att 
dela med sig av sina personliga historier om de har 
upplevt under deras yrkeskarriär med respektive 
flygplan.
Men glöm inte badkläder för bredvid finns ett bad-
hus som erbjuder vattenrutschkana från en B747 
som monterats på badhustaket.

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

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

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

Vi vill uppdatera medlemsregistret med era aktuella mailadresser.
Då vi mer och mer ser en ökad kontakt med medlemmarna i elektronisk form önskar vi att alla med-
lemmar loggar in på medlemsidorna och uppdaterar era mailadresser och ev. andra felaktiga uppgifter.
Detta gör ni på www.flygteknikerna.se

Era inloggningsuppgifter är ert medlemsnummer samt ert lösenord.

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

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

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

Jag vill bli medlem i SFF. 
Var vänlig skicka ansökningshandlingar

Namn:

Adress:

Post nr:    Ort:

Tfn bostad:   Tfn arbete:

Anställd vid:

Skicka talongen till:
SFF, c/o SRAT, Box 1419, 111 84 Stockholm
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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 kommuni-
kationen med dig – att vi nu har korrekta uppgifter i vårt 
medlemsregister. Vi kommer att kommunicera i första 
hand via e-post och eventuellt även via sms.  
 
• din aktuella arbetsplats 
• e-post och mobilnummer – både arbete och hem 
 
Gör så är: 
1) Kontrollera de uppgfter vi har och ändra uppgifterna 
själv genom att gå till MIN SIDA på SRATs webbplats. 
Fliken dyker upp när du loggar in. Är det första gången 
gäller följande.  
Användarnamn: xxxxx (ditt medlemsnummer) 
Lösenord: De fyra sista siffrorna i ditt personnummer 
 
2) Funkar inte detta: skicka e-post till kansli@srat.se 
med aktuella uppgifter!

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

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

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

Flyg
•	 Transportstyrelsen 
www.transportstyrelsen.se 
•	 Flygtorget  
www.flygtorget.se
•	 Svenska Flygbolag  
www.svenskaflygbolag.com
•	 Flygvapnet  
www.flygvapnet.se
•	 EASA  
www.easa.eu
•	 Airliners (bilder och forum)  
www.airliners.net 
•	 Flygskvaller  
www.pprune.com

Nostalgi 
•	 Linjeflyg  
www.linjeflyg.info 
•	 Transair  
 www.transairsweden.com 

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

SFF har ungefär åttahundra med-
lemmar.

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

Förhandling och arbetsrättslig hjälp
SFF är en av parterna i kollektivav-
talet för flygtekniker med Svenska 
Flygbranschen inom svenskt Nä-
ringsliv. 

SFF har även ett antal lokala kollek-
tivavtal med enskilda arbetsgivare. 
Vi företräder dig även i olika situa-
tioner som kan uppstå med 
din arbetsgivare, exempelvis vid 
rättstvister eller om du blir varslad 
om uppsägning.

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

Medlemskap i Svensk 
Flygteknikerförening, SFF

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

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

Detta ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem 
Avgift SFF 2016: 350 kr/mån för fullbetalande.
Avgift första 12 månaderna efter utfärdande av certifikat: 140 kr/mån.  
A-kassa tillkommer med 100 kr/mån. 

Förutom förhandlingar och arbetsrättslig hjälp och de mycket viktiga yrkesfrågorna ingår även nedanstående förmåner i medlems-
avgiften. Dessutom finns ett antal frivilliga medlemsförmåner som gruppförsäkringar, medlemslån med mera.  
Se www.srat.se/formaner

(SFF reserverar sig för eventuella förändringar av villkor och avgifter)

SRAT Inkomstförsäkring
Utgör ett komplement till 
den ersättning som betalas 
ut från a-kassan.  
A-kassan ger som mest 910 
kronor per dag i max 100 
dagar.  Dag 101-300 är den 
760 kronor per dag.

SRAT Inkomstförsäkring be-
talas ut i maximalt 120 dagar 
(ca 6 månader) och täcker 
80 procent av inkomsten upp 
till 80 000 kr/månad. Tilläggs-
försäkring kan tecknas för 
ytterligare skydd i 180 dagar.

SRAT Hälsoskydd
Försäkringen består av 
hälsoombud samt sjukin-
komstersättning upp till 90 
procent av inkomsten i upp 
till nio månader. Karenstiden 
varierar beroende på vilket 
kollektivavtal och övriga för-
säkringar du omfattas av. 
Om du blir sjuk är det viktigt 
att kontakta hälsoombudet 
i god tid för att få hjälp och 
för att anmäla skadan,  
telefon 0770-78 20 60.

Loss of License
Utbetalning ur SFF’s L.o.L-
fond kan göras till medlem 
som av hälsoskäl mist sin 
behörighet till yrket. 
 
Upp till 5 prisbasbelopp 
(2016: 221.500 kr)  
utbetalas som ett engångs-
belopp beroende på bland 
annat ålder.

A-kassan
Genom medlemskap i SFF/
SRAT kan du ansöka om 
medlemskap i Akademiker-
nas Erkända Arbetslöshets-
kassa, AEA. För närvarande 
är avgiften till AEA 
100 kronor per månad.

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

Webbansvarig
Styrelsen: ola.blomqvist@flygtekniker.se

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

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

www.srat.se

POSTADRESS
SRAT
Box 1419
111 84 Stockholm

BESÖKSADRESS
Malmskillnadsgatan 48, 5 tr,  
Stockholm city

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

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

Styrelse 2014-2016
ORDFÖRANDE
Ola Blomqvist 
Telefon 070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

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

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

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

SEKRETERARE
REDAKTÖR FTV
Henrik Zaar
Telefon 070-6822141
henrik.zaar@flygtekniker.se

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

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

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

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

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

Geovanny Mejia
geovanny.mejia@flygtekniker.se

KONTAKT
Svensk Flygteknikerförening

Lokala kontakter

SAS
Lennart Brunström
Telefon 070-9974102
lennart.brunstrom@flygtekniker.se

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

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

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

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

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

PATRIA Linköping
Johan Eriksson
Petri Mäkinen
sff.phab.lpi@gmail.com

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

EMS
Fredrik Martinsson
fredrik.martinsson@emsmaintenance.se

TUIfly Nordic
Mario Dodik
mario.dodik@tuifly.se
Lars Nyremo
lars.nyremo@tuifly.se

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

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

    Svensk Flygteknikerförening
Bankgiro

489 - 3152
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