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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Då har vi snart avverkat ett mycket annorlunda verksamhetsår 2020. Vi såg framför oss att få genomföra en 
mängd trevliga aktiviteter, verksamheter och projekt. När covid-19 slog till i början på mars fick vi en första 
aning om att detta var något annat än en vanlig influensa. Detta medförde att vi fick stryka eller flytta fram den 
ena verksamheten efter den andra. Hoppas ni alla har klarat er undan detta hemska virus och står starka inför 
kommande verksamhetsår.
 
Vårt viktigaste projekt under året var att fullfölja Flygarmonumentet Hufvudstadsjakten vilket fortsatte med 
hög intensitet. Våra kontakter utökades efterhand som projektet fortgick. Vi fick en mängd nya intresserade 
medlemmar. Vi delade ut flygblad om stöd till Flygarmonumentet Hufvudstadsjakten och bidragsgivarna blev 
många. Läs mer inne i tidningen.

Vi har också fått tid att göra sådant vi normalt inte hinner med i form av inventeringar, katalogiseringar samt  
beställning av diverse informations- och synlighetsprodukter. 

Vi har endast haft telefon och data-dialoger med Luftstridsskolan. Riksförbundet genomförde sitt 
representantskapsmöte digitalt med totalt 65 medlemsföreningar. Vi deltog från vår föreningslokal.

Nu laddar vi för att 2021 blir ett år då vi kan genomföra planerad verksamhet samt genomföra verksamhet 
som skulle ha genomförts 2020. 

Föreningens ekonomi är god vilket borgar för att vi under hösten skall kunna genomföra någon form av 
medlemsresa. Har du några idéer så hör gärna av dig till oss i styrelsen. 

Vi avslutade året trots allt med att genomföra vårt årsmöte för 2019 års verksamhet och ekonomi. 

Jag önskar er alla

En God Jul och Ett Gott Nytt År 2021

Svenskmöte i Adrigat, Eritrea i samband med insatsen i UNMEE 2001



LSS bistår även FM med tillhandahållande 
av corona-karantänförläggning i Ånn för 
personal som ska på utlandstjänst.

Som förband följer vi nu försvarsdebatten 
och den lagda proposition som finns för 
riksdagen att besluta om. Ett långsiktigt 
och tydligt försvarsbeslut är viktigt för att 
öka försvarsförmågan. Ett återupprättande 
av Upplands flygflottilj, F 16, är ett steg i 
helt rätt riktning och en kul samt spännan-
de utmaning för oss att ta tag i den dag be-
slutet fattas. Här får vi återkomma längre 
fram när beslut är tagna och vi ser vad som 
ska hända i Uppsala mer i detalj.  

Jag vill lyfta fram det otroligt fina jobb 
som F 18 Kamratförening gjort med det 
nya monumentet i Tullinge: Hufvudstads-
jakten, Mycket bra! 

Fortsätt att ta hand om varandra och ha en 
fin höst!

Överste Robert Nylén//Chef Luftstridssko-
lan.

Framtidens Uppsala flyg
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CHEFEN för
LUFTSTRIDSSKOLAN 

HAR ORDET

Överste Robert Nylén, foto Försvarsmakten

Luftstridsskolan är i full sving även om vi 
tar hänsyn till corona. Förbandet levererar 
operativ effekt på olika sätt åt Flygvapnet 
dygnet runt, nationellt och internationellt, 
med hög kvalitet. 
 
Våra nya värnpliktiga har ryckt in och 
vi hälsar dem välkomna in i försvaret. 
De kommer till LSS under särskilda om-
ständigheter, som ställer höga krav på de 
värnpliktiga, våra utbildare likväl som alla 
som bidrar med stöd, för att säkerställa att 
den utbildning som ges har hög kvalitet 
och genomförs på ett säkert sätt för alla in-
blandade.

LSS insats i Mali kommer allt närmare och 
snart kommer vi att ha vår första personal 
på plats i landet. Utbildning av berörd per-
sonal pågår för fullt i syfte att skapa goda 
förutsättningar för att lösa uppgiften. LSS 
kommer att vara insatt i Mali i nästan två 
år.

Andra exempel på verksamhet vid LSS 
är bland annat SÖB, krigsplanläggning, 
basväxling med F 7, övningen TEX20 och 
stöd till SkyddC fältövning EUBG med 
mera. 
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Projekt ”Flygarmonument 
Hufvudstadsjakten” 

av Gunnar Persson, 2020-10-12

Efter föreningens försök att sätta upp en fullskalig 
modell av en Acro Deltas J 35 B Draken har frågan 
om ett minnesmärke levt kvar på Tullinge. Det är 
många av de boende i området som undrar och ställer 
frågor till oss i kamratföreningen om varför det inte 
skulle kunna gå att göra något som minner om den 
gamla jaktflygflottiljen F 18.

35221 som den såg ut färdig för uppsättning

Under hösten 2017 påbörjades återigen diskussioner 
om möjligheten att låta bygga ett minnesmonument 
i mindre skala och att sätta upp detta inom eller nära 
bevarandeområdet. En bra plats skulle kunna vara i 
den rondell som ligger utanför kvarteret Vakten och 
ICA Riksten. Då F 18 Kamratförening inte har den 
ekonomi som erfordras för att låta tillverka och sätta 
upp ett monument krävdes det sponsorer som ställer 
upp och finansierar projektet. Idén till att göra ett 
monument med två drakar i roteflygning fick vi av 
att det skulle vara en start österut av incidentroten på 
bana 24, vilket inte var helt ovanligt. 

Under 2019 fick Kamratföreningen förfrågningar från 
boende i Riksten om ett minnesmärke fortfarande var 
aktuellt och om de i sådana fall skulle kunna hjälpa 
till att hitta sponsorer till detta. Vi gjorde snabbt en 
första undersökning med hjälp av facebook inom 
boendeområdet i Riksten, vilket gav en bra respons på 
vår idé, som vi då kom att arbeta vidare med i styrels-
en. Sedan tidigare hade vi en idé om hur ett mindre 
flygarmonument skulle kunna tillverkas. Kamratföre-
ningens styrelse fattade beslut om att vi skulle plane-
ra för ett nytt projekt. Tanken var att göra ett mindre 
monument och gå vidare med idén från 2017 med två 
flygplan (rote) J 35 Draken. 

Det fanns villiga lokala sponsorer som skulle kunna 

tänka sig att stödja ett projekt på Tullinge. De aktu-
ella sponsorerna var PEAB, SIGICOM, ICA Riksten 
och F 18 Kamratförening. Vi hade då ingen uppfat-
tning om totalkostnaden för projektet, men enligt vår 
bedömning så skulle vi kunna taga upp kontakter med 
tillverkare med flera. En viktig del i projektet var de 
markarbeten som skulle utföras. Vi behövde tillgång 
till någon som skulle kunna stödja och genomföra 
markarbetena.

Den 18 november 2019 inköptes två plastmodeller av 
J 35 Draken i skala 1:48. Dessa byggdes samman och 
placerades på pelare, som stod på ett stenfundament, 
enligt vår idéskiss. I december presenterades model-
len på styrelsemötet. 

Ovan modellerna i skala 1:48. Idé och design 
Gunnar Persson

I slutet av januari 2020 hade jag ett första möte med 
Anders Öttenius, samhällsbyggnadschef i Botkyrka 
kommun samt representanter från kulturförvaltnin-
gen. Jag hade med mig modellen för att bättre kunna 
beskriva flygarmonumentet. Efter mitt föredrag och 
en diskussion, så kunde jag konstatera att alla var pos-
itivt inställda till F 18 Kamratförenings förslag. Vik-
tigt för Botkyrka kommun var att de inte skulle behö-
va ge något ekonomiskt stöd. Därefter överlämnades 
projektförslaget till kommunstyrelsen för ett slutligt 
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beslut. Modellen lämnades kvar, så att den kunde vi-
sas upp hos kommunen i samband med diverse möten 
och träffar.

Strax efter detta började covid-19 att ställa till det på 
jorden. Det blev färre fysiska möten och en digital 
värld öppnade sig för många, med olika möteshjälp-
medel med mera. Det gjorde också att projektet stan-
nade upp och vi fick avvakta med diverse aktiviteter.

Under perioden februari till maj hölls möten och träf-
far med många intressenter. Vi hade viss koll på de 
kostnader som skulle bli aktuella. Frågorna gällde 
framförallt sådant som gjutning, el-arbeten, flygblad, 
och gåvor. Vi hade ett bra sponsorläge och ansåg oss 
veta att vi skulle kunna gå i land med projektet utan 
ekonomiskt stöd från kommunen. Det blev också klart 
att PEAB Anläggning kunde utföra de markarbeten 
som krävdes och att Villastadens Elektriska skulle dra 
den el-kabel som åtgår för belysning av monumentet.

Vi gav i december 2019 gett Kenneth Näslund 
klartecken att starta arbetet med den plugg, som an-
vändes för att gjuta de båda flygplanen. Vi hade även 
lämnat gjutningsuppdraget till Westermalms Metall-
gjuteri AB i Norsborg. Vi visste att de kunde utföra 
arbetet, då vi har anlitat dem i ett annat projekt kop-
plat till Koreaveteranerna. Kenneth Näslund lämnade 
efterhand över de färdiga delarna av planet till gjuter-
iet, som påbörjade arbetet med att gjuta planen. Med 
hänsyn till omständigheterna med covid-19 och an-
dra arbeten som gjuteriet hade så räknade vi med att 
en uppsättning skulle komma att ske tidigast början 
av oktober 2020. Kenneth Näslund höll regelbunden 
kontakt med gjuteriet.

Nedan och till höger ett antal bilder från gjuteriet

Måndagen den 6 april fattade så kommunstyrelsen 
beslutet att ge F 18 Kamratförening tillstånd att sätta 
upp minnesmonumentet i rondellen utanför kvarteret 
Vakten och ICA Riksten. Nu startar vi verksamheten 
till 150 procent. Beslutet var självklart enhälligt. 
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I slutet av maj fick Leif Ström en bra kontakt med 
Pär Lindkvist, PEAB Anläggning. Företaget skulle  
ha verksamhet i området fram till september och det 
innebar iordningställande av byggplatser och vägar 
med mera. Platsansvarig är Pär Lindkvist. Vi träffade 
honom och gick igenom våra idéer. Han blev omedel-
bart tänd på projektet och lovade att hjälpa oss med 
markarbetena. Genom detta fick vi projektet riktigt på 
gång. Vårt största problem var därmed löst.

Kontakt togs också med Villastadens Elektriska som 
kan avsätta tid för att dra den ledning som behövs för 
de två strålkastare som skall belysa planet underifrån.  
Vid träff med Peter Fehn, ICA handlaren, fick vi god-
känt att koppla elen till belysningen på hans fastighet. 
Grävning i vägen för nedläggning av kabelrör, som 
elkabeln dras igenom, utfördes av PEAB anläggning i 
mitten av augusti och det var nu klart för nästa etapp.

Under våren var Leif Ström och Claes Wase ute på 
området och letade efter någon bra och bastant sten-
bumling att ställa i rondellen och som planen skulle 
placeras på. Tanken var ju att finna en sten som var 
tillräckligt stor, platt och tung så att planen inte skulle 
orka lyfta ekipaget. De hittade en och Pär Lindkvist 
var också med men konstaterade att den var alldeles 
för stor och tung och skulle bli svår att flytta till ron-
dellen.

Leif Ström vid vårt första förslag

Vi fick fortsätta att leta och Pär Lindkvist hade en stor 
samling stenbumlingar, som vi kunde leta igenom, i 
slutet av bana 24.

Där fann vi två mycket fina exemplar som dessutom 
skulle gå att transportera till rondellen med befintliga 
maskiner. 

Efter visst övervägande kom vi överens om att an-
vända två mindre stenar som fundament. Vi fick nya 
förslag på stenar av Pär Lindkvist när vi åkte ut med 

honom och tittade på stenbumlingar i området och där 
fanns två fina alternativ. Dessa transporterades fram 
till rondellen och i slutet av juni började grävningsar-
betet i rondellen så att stenarna kom på plats. 

Här är Pär Lindkvist mitt uppe i stenhögen

I rondellen fanns ett mönster av stenar, vilket gjorde 
arbetet lite mer avancerat. Vi ville ju sätta tillbaka 
och få till mönstret vid återfyllningen

Under tiden som arbetet pågick funderade Leif och 
jag på hur själva pelarna och modellerna skulle plac-
eras genom att det nu var två stenar. Vi ägnade en hel 
del tankearbete kring detta. Viktigt var ju att vinklar, 
placering i roteformatet samt längder blev riktiga.



Nedan följer ett antal bilder från grävning och plan-
ering i rondellen

På bilderna ser vi Janne, Sesse och Micke i färd med 
att placera ut fundamentstenarna. Här gäller det att 
ta det vackert så att det gamla mönstret inte tas bort 
utan kan återskapas när de stora stenarna är på plats 
i rätt riktning med mera.

Det var trots allt ett par rejäla stenbumlingar på dryga 
4 ton som skulle klara av att hålla monumentet på plats 
även om det skulle bli rejäla vindar i området.Koll 
av belastning med mera gjordes av Sten Wiedling på 
KTH. Fundament och pelare är väl dimensionerade 
med hänsyn till hans beräkningar.

Ovan några av de flertalet skisser jag och Leif 
gjorde i samband med arbetet

8



På bilden ser vi de masonitplattor Leif fick från 
gjuteriet och som skulle vara för de borrhål som 
skulle göras för kemlimning av skruvstavarna. Vi ser 
också dem som gjorde arbetet och från vänster har vi 
Janne, Sesse och Micke

Därefter återställdes rondellen. Håltagning och kem-
limning av skruvstavar gjordes i början av augusti 
med hjälp av den mall vi fick från gjuteriet. Nu var 
platsen för monumentet klar för montering av flyg-
planen. 

Resultatet med stenarna i rondellen med skru-
vstänger som pelarna skall fästas

Så här långt ser allt bra ut
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Jag och Leif Ström fick av gjuteriet två plattor i ma-
sonit med mått enligt dem som skall sättas på stenarna 
där stolparna skall fästas. Det är två plattor i alumin-
ium 50 gånger 50 centimeter och 2,5 cm tjocka med 
fyra hål för skruvarna. Vi mätte och placerade ut dem 
på stenarna. Leif Ström gjorde sedan en större plat-
ta som användes på gjuteriet för att mäta in planen 
i de rätta vinklarna. Modellerna svetsades på plats i 
gjuteriet och transporterades ut till Riksten i färdigt 
skick.

Nu återstod att göra en mall till gjuteriet hur och i 
vilken riktning som plattan till planen skall ha för att 
få den rätta riktningen att starta österut från bana 24. 
Nu fick Leif tillverka två masonitplattor en för skru-
var och en för hela monteringen, med rätta avstånd.

En koll med gjuteriet gjordes i början av augusti och 
de räknade med att vi skulle kunna punkta ihop delar-
na under slutet av augusti. Detta skulle innebära att 
vi kunde montera monumentet i rondellen i slutet av 
september eller första halvan av oktober. Invigning 
får ske när Folkhälsomyndigheten ger tillstånd till en 
större samling deltagare.

Då var det hög tid att kolla hur våra beräkningar har 
varit genom att ånyo besöka gjuterifirman. Det är 
Westermalms Metall och gjuterifirma i Norsborg som 
gör det fantastiska arbetet med modellerna.



Nu är planen lagda mot pelarna för koll av vinkel
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Bilderna på sidan visar våra resonemang kring de 
vinklar som är viktiga för att modellerna får rätt 

läge efter svetsning av pelarna. Våra beräkningar 
verkar vara bra så här långt. Vinklar och mått ver-

kar stämma, så arbetet kan fortsätta

Här är planet upphängt i traversen för kontroll av 
längd. Vi kortade pelarna en bit då vi tyckte att pro-
portionerna blev något felaktiga. Det fanns anledning 
att ha flygplanen något närmare marken

Måndagen den 10 augusti grävdes och lades rör för 
el-kabel under trottoar och väg fram till rondellen. 
Det är en hel del som måste planeras och göras för ett 
sådant arbete. Det åtgår mycket personal och maskin-
er. Bland annat fick fem trafikvakter hyras in vars up-
pgift var att dirigera trafiken till och från till Riksten. 
Det var också viktigt hur och vilka typer av lager det 
skulle vara av asfalt. Trafikdirigeringen fungerade bra 
och det hände inga olyckor i samband med arbetet. 
Även polisen fanns på plats och patrullerade med en 
gamal Volvo Amazon.



Vi påbörjade planering för invigning under oktober så 
att vi har beredskap att snabbt kunna samla deltagare 
och genomföra invigningen så snart tillfälle ges med 
hänsyn till restriktioner avseende coronan.

I gjuteriet kollar Leif mått, vinklar och längder och 
allt ser perfekt ut både vinklar och mått

Fredagen den 2 oktober klockan 1000 kom så änt-
ligen lastbilen med flygarmonumentet till Tullinge. 
Dags för uppsättning. Vi hade kontaktat både militär-
polis och civil polis om möjlighet att hjälpa till med 
trafiken. Vi fick uppgift att själva lösa detta, då vi har 
viss kunskap från det militära arbetet. 

Fyra medlemmar arbetade med dirigering under ar-
betets gång och allt gick utan några skador

Vi hade förberett allt inför lyftet och var beredda. För-
sta planet kom på plats precis som beräknat och det 
gjorde även det andra planet. Vi hade inga problem 

Grävning och asfaltering av kabelränna

Asfalterat och klart med kabelgrävningen

Alla som var med i arbetet var mycket positiva och 
tyckte detta var en häftig idé och verkligen kul att få 
vara med och förverkliga. I början av september var 
jag och Leif Ström på gjuteriet och hjälpte till med att 
passa in planen på de pelare som bär upp flygplanen. 
Det gällde att få rätta vinklar med mera så att det blev  
enkelt att lyfta dem på plats i rondellen. Ett precision-
sarbete, då pelarna skulle passas in på fyra skruvar. 

Den 11 september var vi återigen på gjuteriet och 
kollade vinklar och längder med mera. Arbetet var 
nu nästan klart och det kommer att bli ett kanonfint 
monument. 

Den 14 september var vi på gjuteriet och kollade de 
sista detaljerna inför svetsning av fundamentplatta 
med mera. Allt gick helt enligt plan. Ingenting läm-
nades åt slumpen. Allt blev noggrant kontrollerat!

Under mellanperioden införskaffades muttrar och 
brickor till bottenplattorna. Vi diskuterade hur våra 
sponsorer ska presenteras på plats invid monumentet. 
Vi planerar att hitta en relativt plan sten, där plattor 
med de namngivna sponsorernas plåtar limmas fast. 

11



och alla vinklar blev precis så som vi hade diskuterat 
inom styrelsen och med gjuteriet. Ett fantastiskt fint 
arbete och det var många ovationer från åskådarna 
när vi hade planen på plats. Nu återstår bara att dra 
och koppla el, placera strålkastarna och att föra in 
gjutmassa kring pelarfoten, för att stabilisera stödet.

Planen anländer

Även polisen hade ett finger med i projektet. Allt 
under kontroll vid inspektionen och de kunde lugnt 

fortsätta patrulleringen

 

Första planet på plats och det passade perfekt på 
skruvstängerna

Andra planet lyft och förs på plats. Det passade in 
precis som planerat
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Det gäller att vara försiktig då det är rostfritt vi 
arbetar med, så att muttrar inte skär på grund av 
för lite smörjpasta i gängorna. Från vänster ser vi 
Mikael Hesselgren, Christer Lindqvist och sittande 

Göran Hesselgren

På plats och allt ser bra ut. Lite efterarbete krävs för 
att ta bort oxiden kring svetsfogarna. Skruvstänger-

na skall kapas och kupolmutter tillföras 

Ser bra ut både vad avser höjden och samtliga vinklar

Detta kallas för precision

Här passar det perfekt i skruvstängerna

Leif Ström dirigerar inpassning av den andra model-
len tillsammans med Mikael Hesselgren
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Detta är nu Sveriges häftigaste rondell

Nu återstår det att dra elkabel till belysningen, spon-
sorsten samt informationstavla, så är projektet färdigt. 

Under oktober-november har Leif Ström och Claes 
Wase letat efter en passande sten för sponsorskyltar. 
Det var ett tidskrävande arbete att vandra runt i om-
rådet. Till slut hittade de en sten som transporterades 
fram till platsen och grävdes ner. Nu skall bara plåtar-
na på plats.

Sponsorsten på plats utmed fasaden på ICA Riksten
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Kupolmuttrar på plats och under plattan har mel-
lanrummet fyllts med tvåkomponentsmassa fär att ge 

stabilitet

Fått startordern “roten R 27-klart starta ost”



Lars Brandin och Mario kopplar drar el-kabel och 
kopplar in kraften

Nedan återställer Thomas Hillemar och Claes Wase 
stenen efter täckning av kablarna till LED strålkas-
tarna
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Lördagen den 5 december var det så tid för att dra 
el-kabel och installera beslysningen till flygarmonu-
mentet.

På plats var vi några tappra medlemmar samt två el-
ektriker från Villastadens elektriska. PEAN Anläög 
hade tidigare grävt ner kabelröret under vägen.

Lars Brandin och Leif Ström förbereder strålkastarna

Många sladdar och kopplingar blir det



NY CHEF FÖR FÖRSVARSMAKTENS 
VETERANCENTRUM

(text Gunnar Persson, foto Försvarsmakten)

Överste Torbjörn Larsson har varit chef sedan 
2017, då han tog över efter konteramiral Grenstad 
som påbörjade en treårs period i Sydkorea som 
chef för övervakningskommissionen. Larsson fick 
uppgiften att planera, forma och bemanna det nya 
Veterancentrum som finns i nya lokaler på Karlberg 
från den 1 juli 2017. Uppdraget gavs från regeringen 
och innebar bland annat att driva, utveckla och im-
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FOTO DANIEL KARLSSON

plementera myndighetens veteran och anhörigarbete. 

Från och med september 2020 tar nu kommendören 
Mats Fogelmark vid som ny chef för Veterancentrum. 
Kommendör Fogelmark kommer närmast från att ha 
varit försvarsattaché i Norge, Danmark och Island 
samt samt i Nordkorea och Kina.

Fogelmark har också tjänstgjort som FN-observatör    
i forna Jugoslavien och han var ställföreträdande  del-
egationschef på övervakningskommissionen (NNSC) 
i Sydkorea.

Mats Fogelmark kommer med mycken kompetens 
och erfarenhet in som ny chef för veterancentrum 
och det arbete som bland annat innebär en viktig länk 
mellan  Försvarsmakten och våra ideella organisation-
er i Sverige.

Vi önskar kommendör Mats Fogelmark lycka till 
i det nya arbetet.



Radarns hemlighet
(text och foto Gunnar Persson)

Under våren har aktiviteterna inte varit så många. Vi har under många år väntat på att det skulle göras något åt 
den konstnärliga utsmyckningen “Radarns hemlighet”, som tidigare fanns på F 18 Tullinge. Enligt min uppfa-
ttning är det markägaren som är ansvarig för att konstverk på dennes mark med mera är i god kondition och 
att de sköts på ett adekvat sätt. Föreningen har ständig kontakt med Rikstens Friluftstad och vi tar hand om de 
konstverk som finns inom området på ett bra sätt. En utmaning har varit var de skall placeras, med hänsyn till 
den pågående byggnationen. Genom de år som arbetet pågått, så tror vi nu att de flesta hamnat på en slutlig 
plats. Här har ju kommunen ett ansvar för att utsmyckningen omhändertas.

Vi har en utsmyckning som benämns ”Radarns hemlighet”, som skänktes av Nya Asfalt AB i samband med 
byggnationerna på Tullinge 1975. Vid överlämningen blev den placerad framför den före detta simulatorbygg-
naden, nuvarande Luna förskola. Den har flyttats vid ett par tillfällen under byggnationen i området. Numera 
står den invid trappan på övre plan vid kanslihuset och nu hoppas vi att det är den slutliga platsen för den 
utsmyckningen.

Vi har haft kontakt med konstnären Tommy Widing och han verkade väldigt nöjd med att vi fortfarande tar 
hand om hans verk. Vi fick lite information om hur vi skulle göra med de skador som monumentet har. Mon-
umentet har varit placerat direkt på jord, vilket medfört att det blivit fuktskadat och materialet har krackelerat.

Vi förde fram vårt bekymmer kring utsmyckningen vid samtal med PEAB Anläggning, som då erbjöd sig att 
göra en stensättning som den skall stå på, för att inte formligen ätas upp av jord och gräs. Detta arbete gjordes 
under juni 2020 och det blev riktigt bra. Vi tackar Pär Lindkvist och hans mannar för detta initiativ och det ge-
digna arbete de utförde. Föreningen kommer att slutföra renoveringen av utsmyckningen och ge den en slutlig 
finish. Arbetet påbörjades i maj med mossborttagning och fortsatte under hösten. Nu blir Radarns Hemlighet 
som ny. Vi har planer på att utse ”faddrar” bland barnen som bor på Riksten. De kommer att få till uppgift att 
se till att utsmyckningen ser bra ut och informera oss om det är något som behöver åtgärdas. 
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Medaljer, pins, statyetter, vimplar 
och mycket mer. Fråga oss, vi är experter! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Stolt leverantör till SMKR, 
Svenska Pistolskytteförbundet, 

KSSS, Gröna Lund 
och tusentals 
andra kunder. 



BYGGNATION ETAPP 4
I decembernumret av F18 Kamraten nummer 54 (2016) skrev jag senast om den då pågående byggverksam-
heten inom flottiljområdet.

  
Under sommaren 2018 genomfördes under cirka fyra månader en utgrävning av ett stort område där taxiba-
nan mot bana 33 startade och upp i området runt gamla pistolskyttebanan. För 7000 år sedan gick Östersjöns 
strandlinje här vid Riksten. Man fann nu en hel del föremål från stenåldersmänniskornas verkstäder och där 
yxor och mejslar av bland annat grönsten och flinta tillverkades. Det hittades stenåldersverktyg som använts 
för att bygga, laga mat och skrapa djurhudar under den äldre stenåldern, detr vill säga 6000– 9000 år gamla. 
(Se vidare http://www.sau.se/framat-rikstens-stenalder/)  

 

 
Bild 1: Bilden från år 2017 med några referenspunkter. 

 
Rikstens Friluftstad del 4 

Området (Se bild 2) börjar där 3:e divisionens flygtjänstbyggnad låg och ut till Pålamalmsvägen och bort till 
före detta pistolskjutbanan. På höjden mitt emot 3:e divisionens platta, fyllde man på med den sprängstenen 
som kom från arbetet med ”Nya berget” och som man nu måste forsla bort eller omhänderta på plats innan 

det får byggas där. 
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Bild 2: Bild över etapp 4 med orienteringstext. 
 

Efter att detaljplanen antogs av kommunen i mars 2018 och att utgrävningen var klar september 2018 var det 
dags att påbörja markarbetet utmed Hanveden allé. Det påbörjades i september 2019 både vad gäller vatten, 

avlopp som de kommunala vägarna i första delen av etapp 4. 

Den fjärde utbyggnadsetappen av Rikstens Friluftstad innebär cirka 350 nya bostäder med blandad bebyg-
gelse, en förskola med plats för 135 barn samt en ny kvarterspark. Hanvedens allé har nu byggts ut för att 
senare, efter byggperioden, bli en ny in- och utfart från Pålamalmsvägen. Under november 2020 har arbetet 
dragit igång med att bygga 54 bostadsrättslägenheter i Brf Kaptenen och räknar man med inflyttning i decem-
ber 2021. De byggs som flerbostadshus med radhuskänsla.

 
För att kunna hantera dagvattnet har man byggt ett fördröjningsmagasin i dagvattennätet utmed Han-
vedens allé. Det är sex stycken sammankopplade rör cirka 30 m långa med en diameter på 2 m. 
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Bilden visar Brf Kaptenen

Påbörjat bygge av fördröjningsmagasin

Under oktober i år blev man klar med vatten, avlopp 
och kommunala vägar i den första delen av etapp 4. 

Under arbetet har man även demolerat ett värn (Bild 
4 och 5) söder om banända 24 och även då påträffat 
en sprängbrunn (Bild 6) med rör under landnings-
banan som var en förberedelse för att kunna sprän-
ga landningsbanan vid reträtt. Efter att ”betonghat-
ten” tagits bort på värnet återstod det tre till fyra 
dagars arbete med kraftiga maskiner för att slutföra 
demoleringen av det kraftigt stålarmerade kulvärnet. 
 

Bilden visar ”betonghatten” 

 
 

Kulvärnet frilagt

 
Här ser vi locket med sin dragtråd

Efter att gatubeläggning, vatten och avlopp samt ga-
tubelysning nu är färdiga för denna del av etapp 4 kan 
mark och byggaktiviteter på flera av kvarteren Södra 
underhållet, Startbanan, Flygfältet, Landningsbanan, 
Inflygningen, Terminalen, Rullbanan och Flygplatsen 
gå igång.

Den betong och till delar asfaltbelagda  rul-
lbanan (3–5 dm tjock) bilar man nu upp och 
separerar innan betongen krossas till fylln-
ingsmaterial för att återanvändas i området. 
 
 

Rullbanans betong- och asfaltbeläggning var 3-5 dm 
tjock



Trafikledartornet 
År 2009 revs det nya TL-tornet, som byggdes 1969. 
Där har man under olika perioder inför byggnation 
av husen sprängt ner berget totalt cirka 10 meter. 

Där kommer man till våren att påbörja bygget av 29 
parhus, radhus och fristående hus och planen är att 
inflyttning skall kunna påbörjas sent hösten 2021.

 

 
Bostadsrättsföreningen Flygledartornet

KörC/Garage- och Flygmaterielförråd
 
På den yta bakom ICA Riksten där KörC/Garaget 
och flygmaterielförrådet tidigare låg har man under 
hösten genomfört röjning av tomtmarken och för-
beredelser för det sprängningsarbete som kommer 
att starta i mars 2021. Här kommer man att uppföra 
fem huskroppar (Bild 9) med totalt 84 bostäder 
och där inflyttning beräknas påbörjas våren 2023. 

Planerade hus i Brf Piloten
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”Comeback” för fält 57 /Strängnäs
 (text och foto Thomas Hillemar)

Hemvärnets stridsskola har genomfört en fältövning 
”försvar av flygbas” på Malmby/Strängnäs. I år föll 
valet på fält 57 beroende på begränsningar på grund 
av covid-19, men det fungerande utmärkt. Basen är 
i bra skick och det krävs relativt lite för att få den i 
drift. 

LSS har mätt upp fast samband som fungerar. Fältet 
används fortfarande som flygplats men med mycket 
låg flygverksamhet, Malmby/Strängnäs ägs av 
Strängnäs kommun och arrenderas av entreprenören 
Johan Grape (som även driver Mantorp). 
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KUNGL. HUFVUDSTADSJAKTEN
(text och foto ur F 18 Kf arkiv)

BAKGRUND

Avvecklingen av F 1 skulle ske etappvis, de två kvar-
varande divisionerna skulle avvecklas den 1 oktober 
1981 respektive 1982. Inför perspektivplanearbetet 
före försvarsbeslutet 1982 angav ÖB att en eller båda 
divisionerna vid F 1 måste kvarstå inom Flygvapnets 
organisation. Detta där att att hålla J 35 F kvar i orga-
nisationen till mitten av 1990-talet, för att då ersättas 
av de nya JAS-divisionerna. Chefen för Flygvapnet 
förordade, främst av ekonomiska skäl, en inriktning 
mot elva jaktflygdivisioner, åtta JA 37 och tre J 35F. 
Generallöjtnant Gunnar Eklund, Militärbefälhavare 
för Östra militärområdet, tillstyrkte ett bibehållande 
av en J 35 F-division så länge som möjligt, och peka-
de på Tullingebasen som möjlig basering av divisio-
nen. Dock var flottiljledningen vid F 1 tveksam till att 
sätta upp ett detachement, samtidigt som man höll på 
att avveckla flottiljen. I mars 1981 beslöt dåvarande 
Överbefälhavaren general Lennart Ljung, att Flyg-
vapnet skulle omfatta tolv jaktdivisioner. I och med 
att riksdagens beslut 1979 endast berört att en flottilj 
skulle avvecklas och inte någon reducering av antalet 
divisioner. Så medgav ÖB:s beslut, med regeringens 
godkännande, att de båda divisionerna Adam Blå och 
Adam Gul fick ledas och administreras av F 1, fram 
till den tidpunkt riksdagen hade beslutat om avveck-
ling av flottiljen.

ADAM GUL

I juni 1981 fick flottiljchefen vid F 1 (överste Knut 
Osmund) direktiv från Chefen för Flygvapnet, om 
att från och med mitten av augusti 1981 detache-
ra 13. jaktflygdivisionen (Adam Gul) till Tullinge. 
Divisionschef för Adam Gul blev major Björn Uggla. 
Divisionen skulle även vara beredd att kvarstanna i 
Tullinge efter den 1 juli 1982. I april 1982 fastställde 
regeringen, efter förslag från Chefen för Flygvapnet, 
att Adam Blå skulle upplösas den 31 december 1982. 
Adam Gul skulle kvarstå på Tullinge och från den 1 
januari 1983 underställas chefen för Upplands flyg-
flottilj (F 16). 

PETTER RÖD

Den 31 augusti 1981 tog divisionen med tolv J 35 F2 
Draken och tredje kompaniet farväl av F 1 och Västerås. 
I Tullinge inhystes divisionen i byggnad 97, vilken 
tidigare innehafts av 183. jaktflygdivisionen (Rudolf 
Gul) vid Södertörns flygflottilj (F 18). Den bastropp 
som lämnats kvar vid Tullinge efter avvecklingen 
av Södertörns flygflottilj, utökades till att omfatta ett 
kompani. Divisionens sexton J 35 F Draken inhystes i 
berghangaren. Som en anpassning från Västmanland 
till Södermanland, antog divisionen det inofficiella 
tilläggsnamnet Kungliga Hufvudstadsjakten. 
Fenorna på flygplansindividerna märktes med 
Södermanlands landskapsvapen. 

Från att divisionen etablerats på Tullinge hösten 
1981, kom den att verka som ett detachement 
till F 1. Dock kvarstod avvecklingen av F 1 
som flottilj. Som en del i avvecklingsprocessen 
och tidigare beslut, överfördes divisionen den 1 
januari 1983 till F 16. Vid F 16 blev divisionen 
flottiljens 161. jaktflygdivisionen (Petter Röd). 
Med det ändrades även den färgen på halvmånen i 
divisionsemblemet i Adam Gul till rött. Divisionen 
bibehöll dock sin basering i Tullinge. Divisionschef 
för Petter röd blev major Alvar ”Nurre” Nyrén.

Alvar Nyrén i röda draken, foto Sune Janver

Divisionen kom under sin tid i Tullinge att bära flera 
inofficiella namn, Kungliga Hufvudstadsjakten och 
12. jaktflygdivisionen. Hufvudstadsjakten för att 
belysa att divisionen var den enda jaktflygdivisionen 
i huvudstadsområdet (Uppsala oräknat). 
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12. jaktflygdivisionen återspeglade att divisionen 
var Flygvapnets tolfte jaktdivision. Vidare gjorde 
divisionen stor PR för sig själv samt för Flygvapnet. 
Detta fick tidskriften Mach att utnämna divisionen år 
1983 till Flygvapnets PR-division nummer 1. Bakom 
denna utnämning låg bland annat de årliga julkort som 
divisionen gav ut. 1982 hade de anlitat Larry Hagman, 
som stående i förarsätet på en J 35 tillsammans 
med flygförarna önska God Jul. Samma år spelade 
divisionen in låten ”Balett i Mach 1” och medverkade 
även i nöjesprogrammet Nöjesmaskinen. Den individ 
som medverkade i musikvideon är en J 35 B Draken 
(S/N 35220). Detta flygplan kom närmast från F 16 
och hade tidigare varit i tjänst vid F 18. Flygplanet 
var målad i FOA-kamouflage, ibland också kallat 
Viggen kamouflage. Med tanke på den närhet som 
Tullinge hade till Norrköping, fick divisionen ofta 
agera fiende vid den taktiska utvärderingen av den 
första JA 37-divisionen vid F 13. 

Avvecklingen

Hösten 1982 beslutade Regeringen Palme i 
sitt budgetförslag att det endast skulle vara 11 
jaktdivisioner och att Petter Röd föreslogs för 
avveckling.  

Den 30 juni 1985 upplöstes divisionen. Divisionen 
anordnade en avslutningsceremoni den 27 juni 1985, 
med en formationsflygning som avsked med flygrutten 
Tullinge – Stockholms slott – Ärna – Stockholm 
– Tullinge. Divisionens flygplan överfördes till 
Uppsala där de förrådsställdes. Divisionschefens 
flygplan, som var målat helt i rött, ledde divisionen i 
avslutningsflygningen. Den röda Draken flögs ner till 
F 10 i Ängelholm och nyttjades vid brandövningar av 
räddningsgruppen.

Nedan ser vi förarna på Petter Röd
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IN MEMORIAM
Fredagen den 27 november var en sorgens dag. Vi fick ett chockartat besked om att vår kassör och klubb-
mästare Tommy Ribbelöv  (1931-2020) plötsligt hade avlidit. Våra tankar går till hustru Inga och familjen 
Ribbelöv.

Torsdagen den 26 november avhöll vi ett styrelsemöte och som vanligt hade Tommy ordnat med kaffe och 
mackor. När mötet var slut tog vi som vanligt ett tack och hej då vi ses. Det vi inte visste då var att det var sista 
gången vi såg vår vän och kollega i livet.

Tommy var alltid glad, positiv och bemötande. I alla sammanhang hade han bra svar på många frågor som 
ställdes. Han var också en av dem som ställde upp som mentor för våra unga majorer på luftstridsskolan. Han 
hade förmågan lyssna och ge goda råd som ingen annan.

Det är med stor saknad och mycket känns som ganska obetydligt just nu i sorgen efter Tommy. Tommy var 
otroligt intresserad, nyfiken och kunnig i de frågor vi hanterade i föreningen och han var också till stor hjälp 
för övriga kamrat- och veteranföreningar inom Riksförbundet. Han var därmed mycket uppskattad på centrala 
möten med mera.

Det var alltid Tommy som hälsade våra medlemmar välkomna när vi hade våra möten i biograf Sländan. 

Vi kommer alltid att minnas Tommy och det fina han stod för. Vi glömmer aldrig en kamrat/veteran. 

           TOMMY                                                         R.I.P. 
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Ny chef Insatsledningen
Den 25 juni utnämnde regeringen generalmajor Michael Claesson till ny chef för insatsledningen. Han till-
trädde befattningen från och med den första oktober och ersatte därmed viceamiral Jan Thörnqvist som gick 
i pension. Michael Claesson kommer senast från ledningsstabens inriktningsavdelning, där han varit chef. I 
samband med tillträdandet befordrades Michael Claesson till generallöjtnant.

        Chefen för insatsledningen är direkt underställd  
        överbefälhavaren och leder på uppdrag av ÖB  
        försvarsmaktens insatser både nationellt och in 
        ternationellt. Insatsledningen skall planera, leda,  
        följa upp och utvärdera insatser både inom Sver 
        ige och våra internationella insatser.

        Michael Claesson är smålänning uppvuxen i  
                 Bankeryd i närheten av Jönköping. Vid mönstring  
                  en blev han uttagen som kompanibefälselev med  
        placering på I 19 i Boden. Där fick han lära sig  
        allt om pansartruppslaget. Hans utlandsuppdrag  
        har varit som kontingentschef på FS 24 i Af-  
                   ghanistan. Han är ledamot av Kungliga Krigsvet 
        enskapsakademien. Han är också ledamot i Fol 
        ke Bernadotteakademien.

 Generallöjtnant Michael Claesson   Familjen består av hustru Åsa och deras tre barn.    
          (foto Försvarmsmakten)

Försvarsmakten leds av ÖB som till stöd har en grupp av försvarsmaktens högsta chefer som ger råd i frågor 
rörande försvarsmaktens verksamhetsområden. Generaldirektören tillkom 2005 för att stärka den ekonomiska 
styrningen och ge ÖB råd inom främst den verksamheten. Cheferna skall ge ÖB råd och stöd i frågor som rör 
både nationell och internationell verksamhet. Nedan redovisas försvarsmaktsledningen:

        

FÖRSVARSMAKTSLEDNINGEN
ÖVERBEFÄLHAVAREN

GENERALDIREKTÖREN

LEDNINGSSTABEN
PRODUKTIONSLEDNINGEN INSATSLEDNINGEN

C MUST

EKONOMIDIR
CHEFSJURIST

LEDNINGSSTABENS
INRIKTNINGSAVD

KOMMUNIKATIONSDIR

PERSONALDIR
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Protokoll fört vid årsmötet torsdagen den 3 december 2020

Året 2020 blev ett mycket ovanligt år med ett coronavirus som starkt påverkat hela landet och världen. Vi 
har inte kunnat genomföra aktiviteter och samlingar som tidigare år. Detta har också medfört att vi nödgats 
genomföra årsmötet på ett annorlunda sätt. Vi har sänt ut (digitalt) allt nödvändigt underlag för årsmötet samt 
låtit göra en digital enkät som gått ut till våra medlemmar för svar på de väsentligaste frågorna kopplat till 
verksamhet och ekonomi. Det har genomförts på detta sätt av många föreningar och organisationer. Vi hoppas 
på ett mer normalt årsmöte och verksamhet under 2021.

Före årsmötet hölls det en tyst minut för att hedra de kamrater som inte längre finns ibland oss. 

§1. Årsmötet öppnas
Plats: Vår lokal i kanslihuset.
Deltagare: På plats i kanslihuset var vi tre deltagare samt deltagare på det digitala verktyget MS Teams samt 
de 36 medlemmar som svarat och sänt in svar på enkäten.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Gunnar Persson och till sekreterare Leif Ström.

§3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
I F18 Kamratförenings stadgar, paragraf 9.1, står att kallelsen ska utfärdas senast 30 dagar före årsmötet. 
Kallelsen skickades ut den 28 februari vid första tillfället. Därefter har mötet flyttats fram med hänsyn till 
rådande pandemi ett antal gånger för att till slut bli ett möte med en utsänd enkät till medlemmarna. I samband 
med denna enkät bifogades också alla de aktuella handlingar som ligger till grund för beslut på årsmötet. 
Mötet beslutade att årsmötet blivit utlyst jämlikt stadgarna.

§4. Fastställande av dagordningen
Den framlagda dagordningen godkändes av mötet.

§5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet och vara rösträknare 
på årsmötet
Till justeringsmän och rösträknare på årsmötet valdes Claes Wase och Thomas Hillemar                 

§6. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Ordföranden Gunnar Persson gick igenom verksamhetsberättelsen 2019 samt kommenterade delar av denna. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§7. Föredragning av förvaltningsberättelsen
Ordföranden gick igenom förvaltningen (då vår kassör avled strax före årsmötet) och redogjorde för det som 
genomförts under verksamhetsåret.  Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§8. Föredragning av revisionsberättelsen 
Ordföranden Gunnar Persson läste upp revisionsberättelsen och föreslog, på inrådan av revisorn Göran 
Sjöholm, att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§10. Fastställande av/beslut om
a) Verksamhet och budget för verksamhetsåret 2020 
Ordföranden Gunnar Persson redogjorde för planerad verksamhet 2020 samt redovisade den planerade budget 
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för samma budgetår. Verksamhet och budget för 2020 godkändes av årsmötet.
b) Medlemsavgift för verksamhetsåret 2021
Årsmötet beslutade enhälligt medlemsavgiften till 100 kr.

§11. Beslut angående ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Styrelsen föreslår att utse förre Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson till ny hedersmedlem nummer 
6. Årsmötet beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

§12. Val av styrelseledamöter:     
Valberedningens förslag presenterades och efterföljande val fick följande resultat: 

a) Ordförande
          Ett år kvar av mandattiden

b) Till styrelseledamöter för 2 år
- Ledamot      Vakant till nästa årsmöte 2021
- Sten Wiedling     Omval 2020-2022
- Thomas Lagman                Omval 2020-2022

     (styrelseledamöterna Thomas Hillemar, Claes Wase och Leif Ström har ett år kvar av mandatperioden) 

c) Revisor för 2 år  
     -    Jan-Olaw Persson                Omval 2020-2022
(Göran Sjöholm har ett år kvar av mandatperioden)

d) Valberedning för 2020 
   - Rolf Larsén (sammankallande)  Nyval

     - Stig Thurén       Nyval

§13. Fråga om omedelbar justering av punkterna 10 och 12
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 10 och 12

§14. Motioner inlämnade till styrelsen jämlikt stadgarna paragraf 11, jämte styrelsens yttrande över 
dessa.
Inga motioner hade inkommit.

§15. Årsmötet avslutas
Förläning av F18 Kamratförenings förtjänstmedalj 2020. Generalmajor och förre 
flygvapenchefen Mats Helgesson tilldelas kamratföreningens förtjänstmedalj och diplom.

Ordförande Gunnar Persson tackade alla de som svarat på utsänd enkät samt de närvarande i lokalen och på 
MS Teams som deltagit på årsmötet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Leif Ström                                      Gunnar Persson
Leif Ström                                                    Gunnar Persson
Sekreterare                                                                     Ordförande

Claes Wase                                      Thomas Hillemar
Claes Wase                                                    Thomas Hillemar
Justeringsman                                          Justeringsman 
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Tack till bidragsgivare Flygarmonumentet 
Hufvudstadsjakten

Förutom dem som redovisats som nya medlemmar 
på sidan 30 har också följande medlemmar sponsrat 
projektet. Vi är glada och tacksamma för alla er som 
bidragit till att vi kunde genomföra detta projekt.

Armandsson Torbjörn
Arve Sten
Asp Benny
Bergman Dick
Bergman Inger
Bjurevi Egil 
Bruno Hans
Bråkenhielm Jens
Brändström Age
Eneroth Jan
Eriksson John
Hammargren Göran
Linde Paul
Linder Ove
Lyhagen Ulf
Moré Peter
Nilsson Börje
Nyrén Alvar
Ribbelöv Inga
Salomonsson Hans
Sjöholm Göran
SverigeKoreaVeteranerna
Thurén Stig
Wahlund Erik Anders
Willberg Åke

Medaljutdelning i Uppsala
(text Gunnar Persson, foto LSS)

I samband med Chefen för Luftstridsskolan (C LSS) 
julavslutning den 9 december medaljerades C LSS, 
överste Robert Nylén, med följande förtjänstmedal-
jer:

•	 Sveriges Militära Kamratföreningars Riks-
förbund förtjänstmedalj i GULD

•	 F 18 Kamratförenings förtjänstmedalj

•	 SverigeKoreaVeteranernas förtjänstmedalj

Överste Robert Nylén tilldelas dessa för det synnerligt 
goda arbete han gör och har gjort som värdförband-
schef för de kamrat-och veteranföreningar som är till-
delade LSS som värdförband. Han har på ett mycket 
bra och hedrande sätt bemött föreningarna i samband 
med de dialoger som genomförts under åren. Han var 
också snabb att ta tag i den mentorskapsverksamhet 
som Riksförbundet startade upp och som fortgår.

Överste Robert Nylén är intresserad och kunnig. Han 
har ledaregenskaper som gör att han får bra, intresse-
rade och kunniga medarbetare, vilket lyfter hela or-
ganisationen.

Tack Robert för det goda samarbetet.

Vi ser fram emot kommande års verksamheter
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Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till F 18 Kamrat-
förening. Vi hoppas ni skall trivas med oss övriga och delta på 
våra aktiviteter med mera. Vi tackar också för ert bidrag till 
Flygarmonumentet Hufvudstadsjakten. 

Algesten Simon
Andre Tomm
Avér Teo  
Bengtsson Anders
von Berens Johan 
Bergh Per 
Bergqvist Sofia
Bernmar Carl-Fredrik
Björkström Dan
Boberg Thomas
Boström Solveig
Brandfors Björn
Börjel Per-Erik
Calen Jonas 
Cornelius Bo-Gunnar
Conradsson Jan-Erik
Edman Mats 
Ekenstedt Maria
Elfsö Hans Tommy 
Fehn Peter
Fjellstedt Esbjörn
Fridh Per 
Fuchs Collin Lena
Geiding Robert
Gejbandt Björn
Gerstel Paul Heins
Gustafsson Sten Erik
Hammarlöf Bengt-Olov
Holmberg Niclas
Jacobson Silveryd Magnus 
Jalkegård Conny
Jarl Cesilia Kristin
Jarl Jacob 
Johansson Örjan
Johnni Pernilla
Kjellström Claes
Kjellström Åsa
Klaesson Stig
Laaksonen Jarmo
Lejon Michael
Lennartsdotter Petra
Lindberg Mats
Linder Louise
Lindholm Anneli
Lindkvist Pär
Lundgren Robert
Lundström Ted

Löfgren Anita
Lövgren Anita
Magnusson Mikael
Mellergård Ulrica Ander
Meruk Anders
Nilsson Jonas
Norberg Jan-Olof
Norberg Petri
Nordlund Jenny
Oxelstam Lars-Ove
Persson Björn Olof
Pettersson Peter
Rask Sven-Olof
Sundberg Göran
Sundh Anders
Sundquist Daniel 
Svedenås Kent
Svensson Marie-Louise
Söderqvist Arne
Tegström Lennart
Tod Amren Eric
Tullingepartiet
Urbäck Jan
Utterström Lars
Widengren Peter
Wildén Mats 
Willig Fabian Kling
Wistedt Nilssen Frida
Zbigniew Tylmad
Åberg Jan-Christer
Öhman John 

Vi vill också rikta ett stort tack till 
PEAB Anlägg med Pär Lindkvist, 
Stefan Åkerblom och alla medarbetare 
för deras arbetsinsats i projektet och deras 
positiva inställning till projektet.

Craig Sutton
Sesse Eriksson
Jan Pettersson
Mikael Simonsson
Nedzad Muratovic
Kauko Mäkinen
Johan Kåre
Stefan Götesson
Olavi Pienimöki



70 år
Pär Lennartsson Sorunda 10 maj  
Hans Göran Hyll Årsta    10 maj
Tommy André  Tullinge 19 maj  
                          65 år  
Mats Hanqvist  Stockholm 9 feb  
Gunnar Månsson Nyköping 5 mar  
Michael Lejon  Tullinge 8 jun 
Lena F Postelius Tumba  9 jul   
Ola Axelsson  Rönninge 1 nov 
       
                          60 år   
Jörgen Öberg  Stockholm 10 apr  
Conny Jalkegård Tullinge 12 apr
M-L Svensson  Tullinge 29 aug 
Ulla Persson  Uttran  3 sep  
Sten Wiedling  Nyköping 26 sep  
Hans Groby  Farsta  26 sep  
Maria Ekenstedt Tullinge 1 dec 
Bengt Kjellström Stockholm 16 dec   
     
                          55 år   
John Öhman   Tullinge       4 feb
Mikael Holmberg Tumba  5 jul  
Robert Nylén  Uppsala 8-Jul 
      

In Memoriam
      
Bertil Persson   Älvsjö   
Sune Janver   Huddinge  
Jan-Henrik Thorselius   Uppsala  
Tom Olson     Sollentuna
Tommy Ribbelöv  Rönninge   
Lars Brobäck     Stockholm
Lennart Nilsson-Sönne Saltjö-Boo 

        R.I.P.     
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Födelsedagar 2021
Vi gratullerar alla som celebrerar under 2021 och önskar 
er en trevlig födelsedag.

                        95 år 

Sven-Olof Olson Sollentuna 26 nov 

         90 år   
Boris Bjuremalm Uppsala 15 mar  
Kjell Helmersson Flen  4 maj   
      
                        85 år     
John Eriksson  Tumba  6 feb   
Björn Ekberg  Järfälla  25 apr  
Hans Andersson  Nynäshamn 16 jun  
Inge Andersson Vellinge 20 okt   
Kerstin Svensson Hägersten 16 dec   
      
                        80 år     
Staffan Köhlmark Abbekås 28 mar  
Ingvar Nordstedt Lund  7 maj   
Roger Wikholm Tumba  29 maj  
Göran Haweé  Harbo  6 okt   
Bertil Andersson Kolmården 30 okt   
Pär Harald Wolff Halmstad 14 nov   
      
                        75 år   
Gösta Hermansson Nordingrå 21 jan   
Dick Bergman  Tullinge 2 feb   
Ove Linder  Ösmo  16 mar  
Yngve  Persson Vingåker 19 mar  
Carl Gustaf Nilsson Stockholm 13 jun   
Hans Bruno  Upp-Väsby 28 sep  
Paul Linde  Ösmo  3 nov   
     
                        70 år  
Lars-Göran Berglund Nykvarn 27 jan   
Roger Gloudemans Nacka  5 feb 
Björn Brandfors Tullinge 11 feb 
Mikael Sjöström Örebro  25 mar  
Thomas Kreij  Sundbyberg 5 apr  
Alvar Nyrén  Östhammar 10 apr 
B-O Hammarlöf   Skärhamn 2 maj
Hans Salomonson Handen 7 maj  




