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VAD FÖRVÄNTAR DU dig
AV FLYGDAGen?
Mats Helgesson, flygvapenchef:
– Bra flyguppvisningar, många
besökare samt att vi kan
sprida budskapet om vår
verksamhet och att Försvarsmakten är en bra
arbetsgivare.

Yvonne Stålnacke, kommunalråd
Luleå kommun:
– Vackert väder, träffa
många människor och
kanske få en pratstund
med Kalle Moreus.

– Dessutom vore det
trevligt att få åka i en
stor vackert flygvapenblå glänsande veteranbil.

– Som kommunalråd
är jag väldigt stolt
över vår flygplats och
över det fina samarbete som vi har med
Försvarsmakten.

Mikael Frisell, chef Norrbottens
regemente och militärregion nord:

Eva Lindbäck, gymnasiechef
i Luleå:

Flygledartornet på Luleå-Kallax flygplats.

– Som chef för den norra militärregionen vill jag
självklart vara med vid ett så här stort
arrangemang i vårt område. Jag
ser särskilt fram emot att
besöka det rekryterings- och
informationscenter som vi
bygger upp tillsammans.
Jag brukar säga att ett
jobb i Försvarsmakten
erbjuder oändliga möjligheter till utveckling och
under flygdagen kommer
vi att visa upp ca 100 olika
yrken i Försvarsmakten.

– Att mina gymnasieelever tar chansen att
informera sig om vad samhällsreformen ”nya plikten” innebär.

Innanför grindarna

F 21 hälsar dig
välkommen
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

– Att dagen blir en uppstart att utveckla vårt
samarbete med försvaret, kanske hittar
vi en arbetsform som
gör att vi får en årligt
återkommande ”skolornas dag”.

Hej, mitt namn är Carl-Johan Edström och jag är flottiljchef
på Norrbottens flygflottilj, F 21. I egenskap av chef vill jag
hälsa er, ni som läser detta, varmt välkomna till vår flottilj
den 26 augusti.
Försvarsmaktens huvudflygdag
anordnas årligen, men på olika verksamhetsorter. Senast huvudflygdagen
arrangerades i Luleå, år 2011, var drygt
40 000 på plats. Jag är helt övertygad
om att vi kommer att komma upp i
liknande siffror i år.
Hela poängen med huvudflygdagen är
att bjuda in just er, gammal som ung,
till att ta del av vår verksamhet. För det
är just för er vår verksamhet finns.
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Tillsammans med övriga förband i
Försvarsmakten försvarar vi Sverige,
landets intressen, vår frihet och rätt att
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• Kontroll av det svenska luftrummet
• Bekämpning av mark- och sjömål
• Underrättelseinhämtning
• Undsättningsoperationer
• Luftburen transport
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt
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Försvarsmakten och F 21:s uppgift är
tydlig, men ändå så komplex. Och det
är bara vi i vårt avlånga land, ingen annan, som klarar av den.
Det kanske låter skrytsamt, men jag
pratar inte bara om oss som i dag
jobbar i Försvarsmakten. Jag pratar

om alla som någon gång varit en del
av vårt kollektiv, på ett eller annat sätt.
Vare sig det är via värnplikt, frivilligorganisationer eller något annat. Jag
pratar kanske om dig, din mamma eller
din farbror.
Tidigare i år fattade våra folkvalda politiker beslutet – värnplikten väcks åter
till liv. Därför är den här typen av dagar
kanske extra viktig för dig som är ung
och kommer beröras av beslutet.
Du kommer få möjligheten att samla
lite kött på benen, och få en inblick i
alla de valmöjligheter och yrken som
finns inom Försvarsmakten. Du kommer att få bekanta dig med vår verksamhet, men även med våra kollegors
verksamheter i Boden, Arvidsjaur och
Umeå.
Du kommer även få se flera flyguppvisningar från extremt duktiga piloter.
Något jag som flygvapenofficer givetvis
ser lite extra fram emot.
Huvudflygdagen är bara en del av det
arbete vi bedriver för att göra Försvarsmakten mer öppen och förankrad
i det vi faktiskt ska försvara – er, det
svenska folket.
Varmt välkomna till Försvarsmaktens
huvudflygdag.
Carl-Johan Edström

Inte bara F 21 innanför
staketet – vi är cirka
1 000 personer med
olika arbetsgivare, här
investeras cirka en halv
miljard de närmaste
fem åren.
Norrbottens flygflottilj, Luftstridsskolan, Helikopterflottiljen,
Skaraborg flygflottilj, Norrbottens regemente, Försvarsmaktens telekommunikations- och
informationssystemförband,
Försvarsmaktens logistik,
Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, Bromma Air
Maintenance, SAAB, Securitas,
Luftfartsverket, Samhall och
Fazer

Militär flygplats

Visste du att Luleå-Kallax flygplats är en militär krigsbas där
det finns flera verksamhetsutövare, både militära och civila?
Försvarsmakten har, genom
Fortifikationsverket, tillstånd
enligt miljöskyddslagen till all
flygverksamhet vid F 21 och
Luleå-Kallax flygplats. Flygflottiljen är av riksintresse för
totalförsvaret av Sverige och
den civila kommunikationen.
Flygplatschef är en militär
befattning vid Norrbottens flygflottilj. Det är F 21 som driftar

och svarar för fälthållning/snöröjning och räddningstjänsten
vid flygplatsen.
Flygfältet började byggas i september 1939 som krigsflygfält
och stod klart att användas i
augusti 1940 för att stärka landets krigsberedskap. Norrbottens flygbaskår, som bildades
1941, övertog krigsflygfältet. I
dag utgör Luleå-Kallax flygplats huvudbas för Norrbottens
flygflottilj.
Flygplatsen uppläts för civil
flygtrafik 1944 genom avtal
mellan flygvapnet och Luftfartsverket. Den civila verksamheten, som benämns Luleå
Airport, svarar Swedavia för.
Inom deras operativa verksamhet ingår passagerarservice,
safety och securitytjänster,
ramptjänst, flygplanstankning,
avisning och lokalvård. Bland
övriga uppgifter som ingår i
Swedavias verksamhet kan
nämnas lokalförvaltning och
parkeringsservice.
Som flygplatshållare och
verksamhetsutövare har Försvarsmakten ett ansvar att ta
hänsyn till miljön och bidra till
en hållbar utveckling. Det gör vi
bland annat genom att årligen,
tillsammans med Swedavia och
Transportstyrelsen, kontrollera all flygtrafik mot gällande
flygvägar.
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Ta bussen till flygdagen
Det enklaste, billgaste sättet att ta sig till flygdagen.
Under flygdagen går gratis bussar mellan Loet
och F 21. Bussarna går ungefär var 10:e minut
vilket innebär att när du än vill åka behöver du
inte vänta länge.

busstider
08:45 Första avgång från Loet
16:00	Sista avgång från Loet
09:30 Första avgång från F 21
17:30	Sista avgång från F 21

överseende om det skulle vara mycket trafik på
grund av flygdagen.

bussar hela dagen med cirka 10 minuters
mellanrum.

Gratisbussarna är märkta med ”FLYGDAG”.

MOPED, MC eller cykel

Ta Bussen till bussen
Under flygdagen har LLT utökat antalet bussar
från ditt område, för att alla som vill ska kunna ta
sig till flygdagsbussarna vid Loet.
Observera att det är normal taxa på LLT:s bussar.

SAMÅK
Du som kommer med bil, försök samåka för att
minska biltrafiken till flygdagen.

avgift BILPARKERING 40 kronor
Parkeringen sker i LIONS Luleås regi och hela
överskottet går till välgörande ändamål.

Bussen avgår när den är full eller då det inte
finns några fler passagerare.

Det kommer vara skyltat till våra parkeringsplatser från större anlutande vägar. Följ skyltar
märkta med ”FLYGDAG”.

Resan till F 21 tar cirka 20 minuter, men ha

Mellan parkeringsplatserna och F 21 går gratis-

Riksrekryterande gymnasieutbildning

Väljer du att besöka flygdagen med ett tvåhjuligt
fordon parkerar du gratis inne på F 21:s område.
Följ skyltning och trafikposters anvisningar för
att hitta till parkeringen.

Rörelsehindrad

Du som har svårt att röra dig och innehar
handikapptillstånd parkerar också gratis inne
på F 21:s område.
Parkeringen för rörelsehindrade är nära utställningsområdet och det är asfalt hela vägen från
parkeringen.
Följ skyltning och trafikposters anvisningar för
att hitta till parkeringen. Handikapptillstånd
måste uppvisas för trafikpost.
F 21 ansvarar ej för skador på eller stöld av
fordon.

Flygteknikutbildning, FX
Flyg/Helikopterteknikutbildningen i Luleå
En EU godkänd utbildning som ger
dig möjlighet att arbeta var som helst
i Europa och världen.
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Sverige bygger upp
totalförsvaret igen

F LY G D A G

Åk med våra gratisbussar
från LOET i luleå
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Totalförsvaret inkluderar all militär och
civil verksamhet som behövs för att
förbereda Sverige för krig. I många år,
under det så kallade kalla kriget, fanns
ett väl utvecklat totalförsvar i Sverige.
Under 1990-talet minskade spänningarna i omvärlden och det civila försvaret
fick gradvis en annan inriktning.
Beslutsfattarna ville istället stärka samhällets
beredskap mot fredstida hot – som översvämningar och stora olyckor – och i samband med
det avvecklades bland annat stora delar av de
beredskapslager med livsmedel, drivmedel och
andra förnödenheter som byggts upp under kalla
kriget.
Nu är situationen i vår omvärld en annan. I den
försvarspolitiska inriktningen ”Sveriges försvar
2016–2020” anger Riksdagen att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats och
att det innebär förändrade krav på den svenska
totalförsvarsförmågan. Där står att det är av särskild betydelse att planera för det civila försvarets
bidrag till Försvarsmakten vid höjd beredskap, och
då ytterst i krig.
I Sverige finns fyra militärregioner. Det är militärregionerna som tillsammans med de civila aktörerna ansvarar för planeringen av totalförsvaret på
regional nivå.

Överste Mikael Frisell är chef för militärregion
nord, som omfattar de fyra nordligaste länen och
har sin stab i Boden.
– I norra Sverige påbörjade vi arbetet i början
av 2015 med länsstyrelser, polisregionen och
landsting. Försvarsmakten är mindre i dag och har
ett större behov av stöd från den civila sidan än
tidigare. I planeringen presenterar vi våra behov
och de civila delarna visar god vilja. Vi har också
ett gott samarbetsklimat, så vi har kommit en bra
bit på vägen. I september presenterar vi vår regionala grundsyn för totalförsvaret i norra Sverige, ett
dokument som inriktar fortsatt arbete på regional
och lokal nivå. Nästa steg är att påbörja arbetet på
lokal nivå, med kommunerna, säger överste Mikael
Frisell.
Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

FAKTA: TOTALFÖRSVAR
Totalförsvar är verksamhet som behövs för
att förbereda Sverige för krig. För att stärka
landets försvarsförmåga kan beredskapen
höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt
beredskap eller högsta beredskap. Under
högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt
försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Överste Mikael Frisell är chef för den norra militärregionen, som tillsammans med länsstyrelser, polisregionen och landsting med fler planerar för hur
samhället ska klara de påfrestningar som uppstår
om det skulle bli krig. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
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prata
med soldater från hemvärnet. Redan nu kan du få mer information om den unika utbildningen och
framtidsmöjligheterna inom regementet genom att registrera dig på mitt.forsvarsmakten.se
Har du redan bestämt dig? Ansök till Arméns jägarbataljon eller Norrbottens pansarbataljon på
jobb.forsvarsmakten.se och till hemvärnet på hemvarnet.se/ansok

På den 3 åriga gymnasiala riksrekryterande utbildningen flyg/helikopterteknik
får du lära dig att arbeta med flygplan
och helikoptrar så att du kan utföra
service och reparationer mm.
Du får lära dig hur olika flygplan/helikoptrar är konstruerade, hur man
åtgärdar fel i flygplan/helikoptrars system, flyginstrumentens och olika flygmotorers konstruktion och funktion mm.
Du lär dig att utföra felsökningar med
elektronik och datateknik mm.
Den riksrekryterande utbildningen finns
bara på ett fåtal platser i landet, därför
kan Du söka hit oberoende av var du bor.

arméns jägarbataljon

norrbottens pansarbataljon

hemvärnet

Du söker direkt från årskurs nio
till åk1 riksrekryterande utbildning
flyg/helikopterteknik.
Andra utbildningar i Luleå Gymnasieskola kommer också att representeras.
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VälkomMEN till vår verklighet
Sök till Sveriges enda Artilleriregemente
i Boden – Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning.
Artilleriregementet ansvarar för bemanning och utbildning av insatsförband
som verkar nationellt och internationellt.
Besök oss under flygdagen så får du
veta mer om vad som krävs för att få
jobb hos oss.

– ett förband i medvind

www.forsvarsmakten.se/a9
facebook.com/artreg

Helikopter 14 under ilastning. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Helikopter 16 med hängande last.

Behovet av helikoptrar i Försvarsmakten
är stort och ökar.

Helikoptrar är en efterfrågad resurs och används i
huvudsak till olika typer av transporter som personalmateriel- eller sjuktransporter. Tack vare att de kan
landa i stort sätt var som helst går det att snabbt få ut
trupp eller materiel nära en stridslinje eller ute till havs
på ett fartyg om så behövs. Går det inte ens att landa
kan helikoptrarna leverera sin last från luften via vinsch
eller rep.
Skvadronerna i Luleå och Linköping stödjer främst
armén medan man i Ronneby stödjer marinen. Om
samhället behöver hjälp vid en kris, som till exempel vid
skogsbrand, översvämning eller eftersök av försvunna
personer har samtliga tre skvadroner möjlighet att
hjälpa till.
Varje år utbildas mellan
10–12 nya helikopterpiloter på flygvapnets Luftstridsskola men Helikopterflottiljen erbjuder jobb
åt många olika yrkeskategorier. Teknisk personal
är alltid eftertraktad, som
IT-tekniker eller helikoptertekniker i både marktjänst och flygtjänst. De
Helikopter 15. Flottiljens medeltunga helikoptrarna
lätta helikopter för bl a
har en besättning på fyra
skolverksamhet.
personer där två är piloter
och två är uppdragsspecialister som tekniker, skyttar, sjukvårdare, vinschoperatörer, osv så för den som är intresserad finns möjligheter att flyga även om man inte är pilot.

Helikopterskvadronen i Luleå utvecklas
1:a helikopterskvadron i Luleå har sitt ursprung i arméflygverksamheten i Boden och Flygräddningsgrupper-
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Prestanda
•
•
•
•
•
•
•
•

Maxhastighet
Marschhastighet
Max flygtid
Motor
Hjälpaggregat
Passagerare
Max startvikt
Tomvikt

325 km/h
295 km/h
3,5h
2 x RTM322
1 x APU
upp till 20 sittande
11 000 kg
6 600–7 900 kg

Besättning

Helikopter 14 i fjällmiljö.
na i Frösön och Luleå. I samband med försvarsbeslutet
2004 beslutades att förbandet skulle minskas i storlek,
både materiellt och personellt samt flyttas till Luleå
garnison till vår nuvarande verksamhetsplats i
Hangar 86. Personalramen då var knappt 70 personer
och antalet helikoptrar tre.
Idag har vi en personalram på 135 och nio helikoptrar
vilket innebär att skvadronen utvecklas och behöver
mer personal.
Numera är de nationella uppgifterna i fokus och
skvadronen är under införande av en ny helikopter
(HKP14) med huvuduppgift att främst stödja arméoch flygförband med transporter.

• Två piloter
• Två–tre besättningsmän, till exempel
tekniker, skytt, vinschoperatör, radarsonaroperatör, taktisk officer

Uppdrag HKP14
• Taktisk trupptransport
• Sjuktransport
• Räddningsinsatser över land och hav,
även i viss hotmiljö
• Materieltransport, hängande last
• Personaltransport, VIP-transporter
• Lednings- och kommunikationsstöd
för operativa förband
• Specialoperationer
• Fallskärmsfällning
• Ytmålsspaning
• Ubåtsjakt

Skvadronen består av chef med stab som leder
verksamheten vid en helikopterdivison, ett flygunderhållskompani samt ett materielkompani. Sammanlagt har
skvadronen en personalram på
personellt
Då skvadronen ska växa både materiellt och
135 officerare, civila och soldaoss.
är rekrytering av personal oerhört viktig för
ter. Samtlig personal är anställd
verka
kan
som
onal
pers
terad
rekry
Vi ser gärna lokalt
varav de flesta är kontinuerligt
.
dron
rskva
opte
helik
många år inom vår
tjänstgörande.
stabsVi har behov av officerare och civila både som
ter inom
solda
även
men
Inom skvadronen finns många
iker
tekn
eller
medlemmar, piloter
uppdragsolika kompetenser såsom pilot,
underrättelse- och mtrl området samt som
helikoptertekniker, ledning och
specialister, dörrskytt/stridssjukvårdare.
sambandssystem, telekrig,
underrättelsetjänst, taktikbefäl,
planeringsofficerare, läkare och
skjutsköterskor, logistik, teknisk
chef, flygsäkerhet, administratörer, ekonomi, personal, förrådschef med mera. Det finns både
civila och militära befattningar.
Niklas Perman,
Chef 1:A Helikopterskvadron
i Luleå

> närhetsliv.se / @narhetsliv / facebook.com/narhetsliv

K ER N
SÖ NT GE
B E M O DA
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VÅ FL
PÅ

Helikopterflottiljen stödjer övriga Försvarsmakten och
samhället i övrigt med helikopterresurser och har till
sitt förfogande ett femtiotal helikoptrar. Helikoptrarna
är av tre olika typer, den lätta helikopter 15 (A109) och
de medeltunga helikopter 14 (NH90) och helikopter 16
(UH-60M Black Hawk), som är fördelade på fyra olika
skvadroner. Alla tre typerna planerar att vara i Luleå
under dagen. Skvadronerna är placerade i Luleå, Linköping samt Ronneby och till sin hjälp har de en basenhet och en flottiljstab på Malmen i Linköping. Med sina
närmare 900 anställda på de tre orterna är Helikopterflottiljen flygvapnets största förband.

fakta hkp14

SÖK TILL
FÖRSVARSMAKTENS
HELIKOPTERFLOTTILJ

Välkommen
till närhetslivet
Att bara ha minuter bort till det du behöver. Det vore nånting det.
Det är faktiskt nånting det. Boden är den moderna småstaden med närhet
till det som är viktigt i livet och lite till - barnens aktiviteter, ditt jobb, skolor,
kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.
Det är det vi kallar närhetsliv.

VÄLKOMMEN TILL VÅRT REKRYTERINGSBORD
i HANGAR 86 FÖR MER INFORMATION.
FLYGdag 2017 F 21 luleå
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UNIKT PROV- OCH ÖVNINgSOMRÅDE
I Norrbotten finns Provplats Vidsel som är en unik och högintressant resurs för
provningsverksamhet i Europa. Provplatsen har både militära och civila kunder.
Försvarsmakten är den viktigaste partnern, men provverksamhet med externa kunder
ökar stadigt och bidrar till kostnadstäckning och därmed gör verksamheten billigare
för Försvarsmakten och skattebetalarna.

Verksamheten har ett brett innehåll och är
mångskiftande. Till största del är det provning av flygplan och helikoptrar och system
som dessa är utrustade med. En annan del
är att möjligöra för militära förband att öva
realistiska scenarion.
Provområdet består av lågfjällsterräng med
myr och skogsland. Den verksamhet som
bedrivs är reglerad av de ramar som svensk
lagstiftning och regeringen anger. Ett
särskilt miljötillstånd där krav på långsiktig
hållbar verksamhet ur ett miljöperspektiv följs. Det skrot som uppstår som ett
resultat av verksamheten plockas upp och
eventuella skador i marken återställs.
Stora investeringar görs på provplatsen för
att säkerställa vår verksamhet på kort och
lång sikt. Exempelvis, nytt flygledartorn,
nytt målrobotsystem, uppgradering av flygplatsen och ny radar för provverksamhet.

vill du jobba
hos oss?
På flygdagen finns vi en monter där
du kan komma och diskutera vår
verksamhet och vilka jobb som finns
att söka just nu samt vilka jobb vi har
på provplatsen.
Mer information om FMV finns på
www.fmv.se
Foto: FMV
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Henrik jobbar bland molnen
Det dova mullrandet och de
vita sträcken som stridsflygplanen lämnar efter sig är något de flesta sett. För Henrik
Björling fanns alltid drömmen
om att en dag vara den som
körde. Han drogs mot himlen.
Trots att han bara är 36 år, så har han
flugit över halva sitt liv. Han tog nämligen sitt första flygcertifikat innan
han tog körkort. I sin karriär som pilot
har han flugit flera flygplan, både enoch tvåmotoriga propellerplan, men
även den militära SK60. På flygdagen
visar han dock upp sig själv och sitt
favoritflygplan – Jas 39 Gripen.

Kl 14:45 flyger
Henrik Björling
med Jas 39 Gripen

– Det är ett av de modernaste flygplanen i världen. Ett flygplan som är
byggt för att piloten ska kunna prestera på högsta nivå, säger han.
Hur ser dina förberedelser ut inför
flygdagen?
– Jag kommer under veckorna innan
flygdagen träna så att jag kommer i
form. Det är precis som i idrotten. Jag
tränar så jag är trygg i den roll jag har.
Under flygdagen, ungefär en timme
innan flygningen, går jag ifrån människor och tänker igenom mitt nummer
och genomför mental förberedelse.
Jag går igenom hela programmet visuellt. Jag kollar vädret – är det är soligt,
blåsigt och så vidare. Efter det hoppar
jag in i flygplanet och taggar till!
Vad har du för förväntningar på
flygdagen?
– Jag hoppas på bra väder, glada

Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten

miner och en bra show. Jag förväntar
mig bra och säkra flyguppvisningar
och att publiken är nöjda när de går
därifrån. Både entusiaster och de
som är där första gången. Att alla
besökare får en positiv bild av Försvarsmakten.
Vilka egenskaper ska en stridspilot
ha?
– Det är jätteviktigt för en stridspilot
att vara en lagspelare. Även fast man
är själv i planet så är man i ett lag,
med kamrater både i luften och på
marken. Det är jätteviktigt att kunna
ligga på förkant. Man ska vara en person som inte stressar upp sig så lätt.

Norrbottens pärla
I Älvsbyn finns ett livskraftigt och väl differentierat näringsliv med över 800 aktiva företag.
Näringslivet i Älvsbyn har en förhållandevis jämn spridning mellan olika branscher med
spjutspetsar inom områden som teknik/materieltest, trä, livsmedel och handel/besöksnäring.
Framgångsrika företag inom dessa näringar är exempelvis Försvarets Materielverk FMV/
Provplats Vidsel, Älvsbyhus, Polarbröd, Arctic Falls och Hotell Storforsen.
För mer information kontakta näringslivskontoret
Telefon 0929-170 00 • www.alvsbyn.se/visit

Du har ju alltid drömt om att bli
stridspilot. Var du nervös inför
testerna?
– Självklart är man nervös inför
testerna. De är svåra, men antingen
klarar man det eller inte. Provar man
inte så vet man inte. Jag tror det
finns många som inte söker för att
de inte tror att det klarar av testerna,
men som egentligen skulle klara det
utmärkt. Det är inte så att vi söker
några övermänniskor. Utan helt enkelt
människor med en bra lägstanivå.
Har du några tips för de som vill

söka till pilot och göra testerna?
– Ta reda på vad testerna innehåller.
Man kan öva upp exempelvis simultanförmåga och koncentrationsförmåga. Testerna är på tid, men det är inte
instruktionerna. Läs instruktionerna
väldigt noga. Utöver det tittar de
mycket på personlighet. Misslyckas
du på ett test kan de kolla på hur du
reagerar i nästa steg.
Vad känner du när du flyger?
– Det är en fantastisk frihetskänsla,
men givetvis under stort ansvar. Du
är uppe i det blå och svävar fram. Det
finns få saker som gör mig lyckligare.
JOAKIM VIDGREN

Meet and greet med sociala
medier-kändisar.

Amanda Edmundsson. Foto: Ida Arvebro

Steve ”Big Steve” Babb. Foto: Herman Caroan

Joel Wetzel. Foto: Ida Arvebro

Sociala medier-kändisar till flygdagen

Bland de som kommer är stjärnorna Steve
”Big Steve” Babb, Amanda Edmundsson
och Joel Wetzel. Tillsammans når de upp
mot två miljoner följare via sina kanaler,
majoriteten av dem ungdomar.
– Vi har inlett ett samarbete med Tubecon i
syfte att väcka intresse för Försvarsmakten
bland de under 18 år. Det känns spännande

FLYGdag 2017 F 21 luleå

Det skaffar man förutsättningar för om
man ligger i förkant och är förberedd.

Tubecon-event
kl 13:00 på scenen

Tubecon kommer till flygdagen
i Luleå den 26 augusti. Tubecon
är Sveriges första och största
turnerande event där fansen får
uppleva några av landets största
kändisar på sociala medier.
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att bryta ny mark och utveckla ett nytt
arbetssätt inom Försvarsmaktens rekryteringsarbete. För att nå unga måste man
synas där de unga finns – och det är i stor
utsträckning på sociala medier, säger Åsa
Nilsson, rekryteringskoordinator på F 21.
Klockan 13:00 kommer de att vara på scenen och bli intervjuade av Kalle Moraeus.
Efter det kommer fansen få möjligheten att
träffa sina idoler.
– Vi är vana med att göra stora arena event
och turnéer. Att vara ute i landet på olika
sätt och skapa möten mellan profiler och
följare. Och i det här uppdraget av Försvarsmakten så testar vi ett nytt koncept där vi
går från arenor in i nya typer av format. Det

är alltid kul att hitta nya plattformar och
format att sprida den digitala kärleken, säger Johannes Gustavsson, PR-ansvarig på
Tubecon Sverige.
Under dagen kommer profilerna få genomföra ett ”minilumpen”, där de får prova på
att vara soldat för en dag. Något ni kan följa
både via våra och deras kanaler.
– Vi hoppas att profilerna ska få en tuff utmaning i och med ”minilumpen”. Samtidigt
som besökarna får en chans att träffa sina
idoler. Vi vill hjälpa Försvarsmakten att locka
fler besökare till flygdagen, avslutar Johannes Gustavsson.

Åsa Nilsson,
rekryteringskoordinator på F 21.

JOAKIM VIDGREN

Foto: Louise Levin/
Försvarsmakten
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Det pratas ofta och mycket om det nordiska samarbetet.
F 21 lyfts ofta upp, av bland annat försvarsministern, som det goda
exemplet på det nordiska samarbetet som är kostnadseffektivt och som
ökar den militära förmågan, både nationellt som internationellt. Med all rätt.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Sedan början av 2000-talet har det
nordiska samarbetet utvecklats mer
och mer för varje år.
För F 21:s del började det 2002 med
en flygövning och divisionsutbyte
med finska flygvapnet och Lapin Lennosto i Rovaniemi. År 2006 utökades
det nordiska samarbetet att även
inkludera det norska flygvapnet och
Bodø hovedflystasion. Tre år senare
hade Sverige, Finland och Norge
undertecknat ett samarbetsavtal för
Cross Border Training, CBT.
CBT innebär kort att stridsflygdivisionerna i Luleå, Rovaniemi och
Bodø startar från hemmabas, möts i
luftrummet i något av länderna och
genomför övning, för att därefter åter
landa på sin hemmabas. Stridspiloterna får öva med/mot en annan typ
av stridsflygplan och även med/mot
fler till antalet. Ett mycket kostnadseffektivt sätt att utveckla krigsförbanden utan att behöva ombasera till annan plats med flygplan och personal.
Detta sker på veckobasis vid ungefär
40 tillfällen varje år.
Inom ramen för Cross Border Training
utvecklar vi och fördjupar samarbetet med inbjudna utländska gäster.
Vartannat år arrangeras övningen

Fördjupade internationella samarbeten, bilateralt
och multilateralt, är en grundbult i arbetet med
att öka den militära förmågan.
Arctic Challenge Exercise, ACE. En
storskalig, kostnadseffektiv flygövning med hög kvalitet i vårt unika
flygövningsområde i Sverige, Finland
och Norge. Övningen ger möjligheter
för stridsflygdivisionerna att planera,
genomföra och utvärdera stora sammansatta multinationella flygstyrkor.

Nordiskt försvarssamarbete, Nordefco
Det försämrade omvärldsläget gör att
vi fördjupar det nordiska samarbetet,
Nordefco, inom ett flertal områden.
Sverige ser det nordiska försvarssamarbetet som högt prioriterat. Arbetet i
Nordefco leds under 2017 av Finland.
Nordefco är en väl fungerande och
utvecklad struktur för samarbete
mellan de nordiska länderna där dess
flexiblitet medger att två eller flera
länder går vidare i gemensamma
projekt.
Nordefco är ingen försvarsallians. Det
är ett komplement till andra interna-

tionella samarbeten för deltagande
länder (Nato, EU) vilket är en viktig
grundprincip med hänsyn till ländernas olika säkerhetspolitiska val.
För att stärka såväl svensk som europeisk säkerhet har Sverige valt att
fördjupa bi- och multilaterala samarbeten.

Svensk-finska samarbetet
Samarbetet med Finland är av särskild vikt. Det fördjupade samarbetet
stärker nationell förmåga i respektive land och skapar ökad säkerhet
i närområdet. Redan i dag använder
vi varandras baser vid övningsverksamhet och vi övar ofta tillsammans.
Detta samarbete ska fortsatt stärkas
och utökas, exempelvis med gemensamma övningar i Östersjöområdet.
Samarbetet omfattar även operativ
planering och förberedelser för ett
gemensamt användande av civila
och militära resurser i olika scenarier,
inklusive kris- och konfliktsituationer.

Den operativa planeringen för ett
gemensamt uppträdande är ett komplement till, men skild från, respektive
lands nationella planering.
Samarbetet mellan våra länder
innebär inte ömsesidiga förpliktelser
och ett gemensamt agerande kräver
politiska beslut av respektive lands
regeringar.
louise Levin/Försvarsmakten

Exempel på samarbeten med Finland:
• Flygvapnet: förmåga till
gemensamma operationer,
gemensamt nyttjande av
respektive lands flygbaser
samt ledning.
• Armén: interoperabilitet inom
ramen för var sin brigadstruktur.
• Marinen: svensk-finsk marin
stridsgrupp. Operativ förmåga
ska omfatta sjöövervakningsoperationer, sjöfartsskydd
samt krishanteringsoperationer, främst i en regional men
även i en internationell kontext.

FLYGdag 2017 F 21 luleå
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Peter Hultqvist,
försvarsminister:

försvarsmaktens
huvudflygdag

– Jag följer nu med
spänning ert upplägg på
flygdagen den 26 augusti. Det ska bli särskilt
intressant att se hur ert
planerade samarbete med
gymnasieskolorna faller ut.
Jag hoppas att det kan bil något
som kan spridas till övriga regioner.

OCH BILUTSTÄLLNING I SAMARBETE
MED BODEN CRUISING
PROGRAM

Information / Service

09:00	Grindarna öppnas
09:30 Flygprogrammet startar
	BLOCK 1

Sjukvård

F/A-18 Hornet
	SK 16 Harvard
P-51 Mustang
	SK 60 AU
J 29 Tunnan
J 32 Lansen
J 35 Draken

Handikapparkering

RESTAURANG

Cykelperkering

11:00

Flygvapenchefen
inviger flygdagen
	BLOCK 2

Försäljning mat/glass
Vatten

REKRYTERNG OCH
MARKUTSTÄLLNING

Yellow Sparrows
Lunch
Radiostyrt Luleå R/C klubb
Radiostyrt Luleå R/C klubb

Toaletter

Se sidan 23.

ENTRÉ

13:00	Tubecon-event

	Scenen. Meet and greet.
	SU 29 Aerobatic med rök
F-18 Hornet
Hkp 14/Hkp 16
	AJS 37 Viggen
	Team 60
Jas 39 Gripen
	DC 3 start

Hunduppvisning

EN
SC

15:15	BLOCK 4

15:30	Veteranceremoni
17:00	Grindarna stängs

12
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Brandkår
Polis

13:30	BLOCK 3

Överflygning storformation
– Jas 39 Gripen
– AJS 37 Viggen
– J 35 Draken
– J 32 Lansen
– J 29 Tunnan
– SK 60

Handikapplats

INFART FÖR BILAR
TILL BILUTSTÄLLNING

Soldater och olika typer
av utrustning

TIPS OCH RÅD!
» Ta bussen eller cykla. (Buss avgår var 10:e minut från Loet)
» Tänk på hörseln – använd hörselskydd! Hörselproppar delas ut på plats.
» Ta gärna med något att sitta på.
» Skriv gärna ditt mobilnummer på ditt barns hand.
» Det är inte tillåtet att medföra husdjur.
» Det är tillåtet att fotografera.
» Ta gärna med dig kontanter till mat mm. Det går att betala med kort

Gräns publikområde
Uppställningsplats HKP
Uppställningsplats flygplan
Uppställningsplats stridsfordon

men kontanter underlättar. Det går oftast att betala med kort /Swish.

Boden Cruising bilutställning

om du är osäker.

Föranmälan planespotters

» Rökning är endast tillåten på anvisade platser. Kontakta en publikvärd

FLYGdag 2017 F 21 luleå
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Utbildning vid Försvarsmaktens vinterenhet.
Foto: David Gernes/Försvarsmakten.

Försvarsmakten
i Arvidsjaur

Rekordår och
storsatsning
för Luleå Airport

Luleå Airport växer sig starkare
för varje år. 2016 slog flygplatsen
passagerarrekord med 1,2 miljoner
resenärer och nu tas första steget
mot ett Airport City – med satsningar på 100 miljoner kronor.

Soldater ur Arméns jägarbataljon i ödemarksterräng.

Soldater ur Arméns jägarbataljon på Kebnekaise.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

I Arvidsjaur finns Arméns
jägarbataljon och Försvarsmaktens vinterenhet, som
båda är en del av Norrbottens
regemente.
Jägarbataljonen är Försvarsmaktens
enda jägarbataljon. Bataljonen löser
sina uppgifter i små enheter i krävande miljöer och klimat, ofta bakom
fiendens linjer. Bataljonen och dess
personal är specialiserad på att lösa
sina uppgifter under lång tid, i ödemarksterräng och bergsmiljö, särskilt
under vinterförhållanden.

God fysik och stark vilja
Vid jägarbataljonen genomförs en elva
månader lång krävande grundutbildning, nästa utbildningsstart är 11 juni

2018. Grundutbildningen har två inriktningar, den ena är jägarsoldat, som
utbildas mot att ingå i en jägarpluton
om ungefär 30 soldater. Jägarplutonen har strid och spaning som huvuduppgifter. Den andra inriktningen är
jägarförstärkningssoldat, som utbildas
mot att stödja jägarplutonerna inom
områdena ledning, samband och
logistik, inklusive transporter och
sjukvård.

– För att klara utbildningen behövs en
god fysisk förmåga och stark vilja. Vi
söker kvinnor och män som tillsammans med andra är villiga att pröva att
orka dubbelt så mycket som de själva
tror, fortsätter Mathias Holmqvist.

– För jägarsoldater är de fysiska kraven något högre, de psykiska kraven
och utbildningsmiljön är likartade för
de båda inriktningarna. Under huvuddelen av utbildningen tränas jägarsoldater och jägarförstärkningssoldater
tillsammans, berättar överstelöjtnant
Mathias Holmqvist, chef för jägarbataljonen.

Vinterenheten utbildar årligen en
stor mängd personal och förband
i hur man löser militära uppgifter i
vintermiljö. Bland annat utbildas alla
blivande svenska yrkesofficerare och
officerare samt förband från flera andra länder i Europa och övriga världen.
Sammanlagt noterades över 18 000
gästnätter under den gångna vintern.

Viktig vinterförmåga

Försvarsmaktens vinterenhet ansvarar för att vidmakthålla och utveckla
vinterförmågan i Försvarsmakten och
finns i både Boden och Arvidsjaur.

– Det är glädjande att så många
utländska förband väljer att lägga sin
vinterutbildning hos oss. För att vidmakthålla och utveckla vinterförmågan krävs träning och övning i miljöer
där vinterförmågan verkligen sätts på
prov, med begränsad eller obefintlig infrastruktur och ödemark, säger
överstelöjtnant Stefan Hedmark, chef
för Försvarsmaktens vinterenhet.
– För våra svenska förband ligger nu
fokus mot två stora övningar under
2019 i norra Sverige, Flygvapenövningen och Arméövningen. Det är
viktigt att varje förband förbereder sig
för detta. Våra krigsförband måste se
vinterförmågan som en självklarhet,
avslutar Stefan Hedmark.
MATS CARLSSON/Försvarsmakten

Gör en insats för Sverige
– gå med i Hemvärnet!
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Hemvärnet har till uppgift att
verka över hela konfliktskalan –
från stöd till samhället vid svåra
påfrestningar i fred till väpnad
strid i krig. Hemvärnet är en del av
Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av
Försvarsmaktens personal.

Hemvärnet innebär personlig utveckling,
stort eget ansvar och en unik gemenskap.

Alla som tjänstgör i Hemvärnet är frivilliga
och har ett avtal med Försvarsmakten om
att tjänstgöra ett visst antal dygn per år för
utbildning och träning. Att tjänstgöra i

Vill du också bli en del av gemenskapen, läs
mer på www.hemvarnet.se.

FLYGdag 2017 F 21 luleå

Hemvärnsförbanden är krigsförband med
huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka
samt stödja samhället vid kris, till exempel
stöd till polisen vid eftersök, en insats som
sker ca 25 gånger per år i norra Sverige.
I de fyra nordliga länen finns sammanlagt
sju hemvärnsbataljoner, varav tre finns i
Norrbotten. Samtliga har behov av personal.

Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Hemvärnssoldater ur Norrbottensbataljonen i samband
med en övning i maj. ”Vi har en enorm sammanhållning,
vi har kul tillsammans och samtidigt har vi fokus på att
lösa skarpa uppgifter”. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Luleå Airport har slagit passagerarrekord sex år i rad och Swedavia har
som ambition att utveckla den ytterligare. De närmsta fyra åren satsas 100
miljoner kronor på bland annat utökad
terminalyta, en ny gate och flygplansparkeringar. Framtidsvisionen för Luleå
Airport inkluderar även en storsatsning
på hotell, bättre väganslutningar och
tågförbindelser.

− Det är väldigt roligt att vi ser hur resandet här i Luleå fortsätter att öka. Vi
vet att vi är viktiga för hela vår region
och det här stärker oss i viljan att öka
kapaciteten och arbeta vidare med
linjeutveckling, säger Ann-Christin Viklund, flygstationschef för Luleå Airport.
Något som i sin tur är viktigt för Luleå
Airport är klimatfrågan och flygplatsen
arbetar aktivt för att minska utsläpp

av koldioxid och mininera kemikalieanvändningen. Visionen är att det
svenska inrikesflyget ska vara fossilfritt är 2030.
− Swedavia utvecklar och driver
klimatsmarta flygplatser och vi har
ambitiösa mål för att minska vår
egen miljöpåverkan, säger Jonas
Abrahamsson, vd och koncernchef
på Swedavia.

Du hittar oss
i Hangar 86
under flygdagen

Ann-Christin
Viklund, flygstationschef
för Luleå
Airport.

Läs mer om lediga tjänster
och hur det är att jobba
hos oss på: swedavia.se/
jobba-hos-oss

Pröva dina vingar på en attraktiv arbetsplats
Vill du pröva dina vingar hos
en av Sveriges mest attraktiva
arbetsgivare? Just nu söker
vi Airport Officers till Luleå
Airport. Vi finns på plats under
flygdagen – kom gärna fram
och prata med oss.

Som Airport Officer på Luleå Airport
har du en viktig roll för att våra resenärer ska uppleva flygplatsen på ett
trivsamt och bra sätt. Vi erbjuder en
varierande arbetsdag där du iklär dig
ett flertal olika roller. Det är din komp-

På våra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med
flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det
som en förutsättning för vår framtida
utveckling som hållbart företag.

• Luleå Airport är Sveriges sjätte
största flygplats sett till antalet
resenärer.
• Luleå Airport är en av tio flygplatser som ägs och drivs av
Swedavia.
• Under 2016 reste 1,2 miljoner
från Luleå Airport.
• Totalt sysselsätter flygplatsen
1 100 personer varav cirka 900
arbetar inom Försvarsmakten.
• Fyra reguljära flygbolag och
cirka 15 charterbolag trafikerar
flygplatsen.

Fakta: Luleå Airport

tensnivå och utbildning som styr vilka
arbetsuppgifter du utför och strävan
är att du ska inneha så många kompetenser som möjligt. Detta leder till
ett flexibelt arbetssätt där du ständigt
utvecklas inom nya områden och på
så vis bidrar till hela flygplatsens drift
och utveckling.
Tidigare i år blev Swedavia utsedd till
Sveriges sjätte mest attraktiva arbetsgivare i en undersökning gjord av TNS
Sifo och vi är ständigt på jakt efter nya
stjärnor till vår verksamhet. Låter
det spännande? Sök gärna upp
oss på flygdagen så berättar
vi mer.
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PÅ SKARPT UPPDRAG MED EAGLE
Klockan är 15:39

Luftbevakningsoperatören på
stridsledningscentralen Eagle
upptäcker ett radareko i Östersjön. Radarekot visar att ett okänt
flygplan närmar sig svenskt
territorium. Målföljning påbörjas
och luftbevakaren uppmärksammar jaktledaren på vad som sker.
Ett detektivarbete inleds för att
kunna identifiera vad det är som
flyger i lufthavet. Strax därefter
beordrar jaktledaren stridspiloterna att starta sina flygplan och
flyga i riktning mot det okända
målet.
För att Eagle ska kunna ha kontakt med stridsflygplanen har
sambandsledaren i detta skede
en viktig uppgift; att tillse att all

kommunikation mellan pilot och
flygstridsledare fungerar felfritt.
Den kommunikationen säkerställs
dels genom radio och dels via en
krypterad datalänk.

Grunden till en väderprognos är väderobservationer. Först var prognoserna enkla
slutsatser om hur rådande väder flyttade
sig från en plats till en annan. När läran
om luftmassor och lågtryck kom blev
prognosverktygen bättre.

s oss!
börja jobba ho
rbetsförmåga, är

träffa oss på eagle under flygdagen
Sambandsledaren
tillser att all kommunikation mellan pilot och
flygstridsledare fungerar
felfritt.

Vi söker dig som har god sama
siga
alert och kan göra rätt prioriteringar i stres
se
ten.
mak
vars
.fors
situationer. Besök jobb
mer
vi
ttar
berä
så
er
eller kom förbi vår mont
på
kring utbildning och vägen in för att arbeta
.
Luleå
i
len
stridsledningscentra

Boden Cruising på F 21

Kalle Moreus följer med oss hela
dagen som konferencier och deltar
även på partyt på Bodentravet.
Kom gärna med din bil som är 30
år eller äldre och/eller är historiskt
intressant.
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I och med datorernas intåg kunde man
göra omfattande beräkningar och få
objektiva prognoser. Svenska flygvapnet var först i världen att utnyttja dessa
prognoser, då man under en flygvapenövning 1954 samarbetade med Tekniska
Högskolan och deras matematikmaskin
BESK. I dag används datorberäkningar
till de flesta prognoser. Ju längre fram i
tiden prognosen ska gälla desto större roll
spelar beräkningarna.

Ett fåtal meteorologer syns i TV eller hörs
på radio. De flesta jobbar med forskning,
utveckling eller prognoser för till exempel
kommuner och elbolag.
Som meteorolog inom Försvarsmakten
har man en universitetsutbildning inom
meteorologi samt en militär utbildning
som ger förutsättning för att kunna förstå
och beskriva vädrets inverkan på militära
operationer.
På en flygflottilj jobbar vi mest på en kort
tidsskala – mellan en och nio timmar
framåt. Vi delger prognoser för flygplatsen och övningsområdet i ord och bild
till piloterna. Våra väderobservatörer är
civilanställda och utbildas internt inom
vädertjänsten. Deras huvuduppgift är att
observera rådande väder och skicka rapporter till bland annat flygledarna, som
läser ut vädret till de som ska starta eller
landa på flygplatsen.
Läs mer om vårt arbete på: blogg.forsvarsmakten.se/forsvarsmeteorologerna

Foto: Försvarsmakten

Våra väderobservatörer är
civilanställda och utbildas
internt inom vädertjänsten.

PERSONAL MED
RÄTT ATTITYD
Military Work
som
Military
Work är
är ett
ett bemanningsbemannings-och
ochrekryteringsföretag
rekryteringsföretag
som är
är
specialiserat
på
att
rekrytera
personal
med
en
bakgrund
specialiserat på att rekrytera personal med en bakgrund
inom Försvarsmakten
inom
Försvarsmaktentill
tillcivila
civilabefattningar.
befattningar.
Behöver
du
förstärka
din
Behöver du förstärka dinorganisation?
organisation?
Besök oss på flygets dag på F21 eller
Besök oss på flygdagen på F 21 eller
kontakta oss och vi berättar hur vi kan
kontakta oss och vi berättar hur vi
hjälpa dig hitta lösningsorienterade
kan hjälpa dig hitta lösningsmedarbetare med rätt
orienterade medarbetare
kompetens.
med rätt kompetens.
www.militarywork.se
www.militarywork.se

Ja, du läste faktiskt
rätt. I år tar vi ett nytt
grepp och genomför
del av Boden Cruising
på F 21:s område
i samarbete med
Försvarsmaktens
huvudflygdag i Luleå.

Det som genomförs på F 21 är den
traditionsenliga bilutställningen.
Cruisingen och festen på kvällen blir
som vanligt i Boden.

ANNONSSIDA

Försvarsmaktens vädertjänst
I svenska försvarsmakten var det artilleriet
som tidigt organiserade egna mätningar.
På 1940-talet drabbades flygvapnet av ett
antal haverier i samband med dåligt väder.
Flygvapnet fick då en egen vädercentral
och meteorologer på varje flottilj och så
ser det ut än idag.

Stridsflygplanen får visuell
kontakt. Via radion får flygstridsledaren en kort beskrivning av
det okända målet som närmar sig
svenskt territorium …

Kombinationen av bilutställning och
flyguppvisning är något unikt och
vi är glada att kunna erbjuda våra
besökare denna upplevelse.

Hela denna bilaga är en annons från Försvarsmakten

Vädret påverkar allt från klädvalet för dagen till nationella och
internationella strategier för att hantera klimatförändringarna.
Vid militära insatser har vädret också betydelse, till exempel
landstigningen vid Normandie och Operation Desert Storm.

När stridsflygplanen kommit
upp i luften ger flygstridsledaren
styrorder via radio. På en skärm i
flygplanet syns det okända målet
via den krypterade datalänken.
Pilotens uppgift är nu att flyga
mot det okända målet för att
identifiera och eventuellt avvisa
det, i syfte att hävda Sveriges
territoriella integritet.

Under flygdagen visar stridsledningscentralen upp en operatörsplats där du får se hur en dag i lufthavet ser ut. Du har även
möjlighet att prata med luftbevakare, flygstridsledare och
sambandsledare som gärna svara på frågor kring arbetet.
Välkommen till vår verklighet, du hittar oss utanför Hangar 86.

ANNONSSIDA

Den kan vara omsorgsfullt renoverad eller i ett patinerat originalskick.
Europeiska och asiatiska bilar är
givetvis lika välkomna som amerikanska.
Vi förbehåller oss rätten att göra
sortering vid insläppet. Hör gärna
av dig till oss innan om du är osäker
på vad som gäller för just din bil.

kontaktuppgifter
finns på hemsidan:
www.bodencruising.se

Pris delas ut i fyra jurybedömda
kategorier:
» Haksläpp
» Kromchock
» Bänkpress
» Charmtroll
samt People’s Choice.
Vi avslutar kvällen på Bodentravet
med rock’n roll-party.
På scen: Stefan Gunnarsson and
the Soul Preachers Deluxe med
gäster.
Förköpsbiljetter finns att köpa under bilutställningen.

program
07:00-10:00 Insläpp och uppställning av bilar.
15:30

Karavankörning till
Boden via rutt 616

18:00

Cruising genom
Bodens innerstad.

21:00

Rock’n rollparty
på Bodentravet

Förköp: 100:- / Vid dörren: 150:-

FLYGdag 2017 F 21 luleå
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Stri BEHÖVER DIN

Flygdagen är en dag för alla. Även för de
yngre. Den 26 augusti närvarar VildaKidz
på Försvarsmaktens huvudflygdag på
F 21 i Luleå.

VildaKidz är framgångssagan om paret som startade
en ideell förening med idén att kunna hjälpa barn och
unga. Föreningen grundades av paret Stefan Karlsson
och Anna Karlsson i januari 2015.

– Till en början tänkte vi att vi kanske kan hjälpa 100
barn per år. Men redan efter tre månader så hade vi
hjälpt 300. Och efter första året var klart så hade vi
hjälp över 3 000 barn. Behovet var större än vi någonsin hade kunnat ana, säger Anna Karlsson.

TONÅRING
LÄRA
SIG
g
o
l
o
r
o
e
Met BÄDDA SÄNGEN?

Anna Karlsson fortsätter berätta att deras mål är att ha
en verksamhet där alla är välkomna. Alla ska känna sig
inkluderade.

VildaKidz genomför runt 200 kostnadsfria aktiviteter året runt. Allt från skotersafari till piratäventyr. På
flygdagen kommer de bland annat att satsa på överlevnadslära, exempelvis hur man gör upp eld. Men även
kamouflagemålning och guidade turer runt flottiljen.

t
o
l
i
p
s
d
i
Str

– Jag tycker aktiviteterna passar perfekt till flygdagen.
Jag tror det kommer bli en jättefin familjedag, och vi är
där som en del av den. Då kanske vi kan nå ännu fler
barn som behöver oss.
JOAKIM VIDGREN

Foto: Anna Karlsson/VildaKidz

Strids-

Med sikte mot flygvapnet
Den blott 16 år gamla Filippa Backman från Boden växte upp med en
pappa som jobbade på Norrbottens flygflottilj. Kanske var det där
drömmen om en karriär i Försvarsmakten föddes.
Under barndomen såg hon varje dag de
gröna kamouflagekläderna. Hon berättar hur
hon alltid tyckte det var häftigt. Hennes bild
av Försvarsmakten har alltid varit bra, och när
hon fick reda på att värnplikten väcks till liv
var det inget som gjorde henne besviken.
– Att få göra grundutbildningen skulle kännas som en dröm. I klassen känns det också
som att de flesta andra inte heller har några
problem med plikten, säger hon.

försvarsmaktens Tjejdag

Som sextonåring är inte mönstring och
eventuellt inryck långt borta. Därför gick
hon nu i maj med sin kompis, som också är
intresserad av den gröna banan, på ”Försvarsmaktens tjejdag”. En dag som anordnas
just för att tjejer ska få en större inblick i vad
Försvarsmakten är och hur verksamheten ser
ut. Men även för att ge unga tjejer möjligheten att få träffa kvinnliga representanter från
Försvarsmakten, som kan visa att det inte
bara är män som jobbar här.
– Jag tyckte att det var ett perfekt tillfälle
att få reda på bra och intressant information. Nu efteråt känner jag att jag har bra koll
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på hur allt fungerar, även om jag hade ett
litet försprång med tanke på pappa. Alla var
så vänliga och öppna. Man kunde verkligen
ställa frågor om precis allt.
Det är just flygvapnet, närmare bestämt F 21,
som Filippa Backman har siktet inställt på.
– Jag skulle först vilja genomföra grundutbildningen, och sedan satsa på att fortsätta
jobba inom Försvarsmakten, helst på F 21,
som meteorolog. Jag tror att även om man
bara genomför grundutbildningen så är det
en jättebra erfarenhet att ha med senare sig
livet. Jag tror att man lär sig väldigt mycket.

Häftigt och spännande

Av den anledningen kanske man inte ser det
som en högoddsare att hon kommer att närvara på Försvarsmaktens huvudflygdag på
F 21 nu i augusti.
– Självklart kommer jag! Det kommer bli både
häftigt och spännande att se då de flyger
och sådant, eftersom att det är den delen av
Försvarsmakten jag vill tjänstgöra inom. Jag
ser väldigt mycket fram emot det, avslutar
Filippa Backman.
JOAKIM VIDGREN

Det kommer bli både
häftigt och spännande
att se då de flyger och
sådant ...

pilot

Två vägar in till Försvarsmakten
Två metoder tillämpas samtidigt och är riktade mot olika grupper.
De som kallas till mönstring.
De som söker frivilligt.

lot

Personalförsörjningen i Försvarsmakten ska
bygga på frivillighet och totalförsvarsplikten
blir ett komplement. Det är inte en tillbakagång till den gamla värnplikten, de flesta
börjar grundutbildningen för att de vill jobba i
Försvarsmakten.

Hur många under 2018?

Cirka 1 500 av de som kallats till mönstring.
Cirka 2 500 av de som söker frivilligt.

Totalt ska cirka 4 000 rekryter genomföra
militär grundutbildning per år de närmaste
åren.
Alla som skrivs in till militär grundutbildning omfattas av lagen om totalförsvarsplikt.

Det finns miljontals skäl att
söka sig till Försvarsmakten och
det finns tusentals jobbmöjligheter. Vill du veta mer om vägen
in till Försvarsmakten kom och
prata med oss, vi finns i Hangar
86, se kartan. Du kan även
registrera dig på Mitt Försvarsmakten på jobb.forsvarsmakten.se för att få mer information
och inbjudan till våra lokala
event.
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Filippa Backman har siktet inställt på F 21.
Foto: Nicklas Bengtsson/Försvarsmakten
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Vet du hur man bygger och driver en flygplats?
Intresserade besökare vid Hkp 3. Foto: Krister Öhman

S 26 Mustang. Foto: Krister Öhman

33:e flygbaskompaniets huvuduppgift är att upprätta och driva flygplats och innehåller
alla delar som krävs för att få flygplatser att fungera, både inom Sverige och utomlands.
Kom och träffa oss på Försvarsmaktens huvudflygdag där vi kommer visa en soldats
vardag, fordon, vapen, hundar och massor av annat.

Strax landning med simulatorn. Del av inomhusutställningen. Foto: Christer Lindgren
Foto: Krister Öhman

Välkommen till Flygmuseet F 21
Ett av 26 utvalda militära museer i
samarbete med Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) ligger i Luleå.
Samlingarna speglar F 21:s historia från 1941 och
framåt. Inomhusutställningen visar dels utvecklingen
i tioårsintervaller, dels föremål och fotografier från de
flesta avdelningar som fanns på en flygflottilj inklusive luftbevakningen. Museet har även en specialutställning om F 19:s (den svenska frivilliga flygflottiljen
i Finland) insatser under vinterkriget 1939–1940.
Flera av de flygplan och helikoptrar som nyttjats
vid flottiljen visas utanför museet tillsammans med
räddningsfordon, radarstationer och luftbevakningstorn.

Unik utställning

Genom en amerikansk basering på Kallax 1944–1945,
kan man säga att F 21 på så sätt blev det enda reguljära
svenska förband som på svensk mark aktivit deltog i
Andra Världskriget. På engelska kallades operationen
”Operation Where and When”.
På Flygmuseet F 21 kan du se denna unika utställning.

Information om flygmuseet f 21
Museet har sommaröppet tisdag-söndag
kl 11–17, 4 juli till 13 augusti, därefter torsdagsöppet kl 12–16. I övrigt efter särskild
överenskommelse. Kontakta oss:

NYA HALLEN

Telefon: 0920-23 41 35, 070-524 85 85
Epost: tjalle_haggbom@telia.com
svensundgren@msn.com
Hemsida: flygmuseetf21.se

Kom och provflyg

Välkomna på besök hos oss på
Flygvapnets huvudflygdag 2017
vid F 21 den 26 augusti.

Vår nya attraktion är Lundbergshallen som inrymmer
fyra flygplan: S 26 Mustang, J 28 Vampire, S 29 C Tunnan
och SK 60 C samt deras motorer och övrig utrustning.
Vår Viggen-simulator ger er en häftig och verklighetstrogen flygupplevelse.

Förråd, service och verkstäder – FSV

FMV Flygverkstad i Luleå

Förråd, Service och Verkstäder (FSV)
bildades 2013 och är en organisationsenhet inom FMV med ca 1 500 medarbetare. FSV levererar logistiktjänster
inom en mängd olika områden – allt
från reparationer av stridsfordon till
resebyråtjänster.

FMV Flygverkstad i Luleå
bedriver främst flygunderhållstjänst på Jas 39 Gripen.

Inom FSV i norr finns verkstäder för besiktning, flyg,
strids-, hjulfordon, entreprenadmaskiner, vapen
och pjäsmateriel samt reservmateriellager. Vi har
även egna resurser för transporter inom och utom
landet. FSV:s verksamhetsområden i norr är:

FSV Besiktning

Besiktningsavdelningen har utbildade besiktningstekniker och specialister på krigsmateriel. Besiktningsteknikerna har stöttning av besiktningsingenjörer med högre teknisk utbildning.
Avdelningen genomför besiktningar och inspektioner på Försvarsmaktens fordon och övrig materiel.
Detta sker i våra kontrollhallar, men även ute i fält.
Vi bidrar också vid försvarsmaktens insatser runt
om i världen med riktade systemstödsresor.

FSV Ekonomiredovisning
På Ekonomiredovisning arbetar både gymnasieoch civilekonomer med ett brett utbud av ekonomiska arbetsuppgifter för statlig redovisning.
Ekonomiredovisning är ett ekonomiskt servicecenter för FSV och Försvarsmakten.

FSV Resebyrå.

FSV Försörjning levererar
förnödenheter.

FSV Resebyrå

FSV Försörjning
FSV Markverkstad stödjer bl a underhållsresor
till insatser runt om världen.

FSV Markverkstad

Markverkstäderna är FSV:s huvudsakliga leverantör
av teknisk tjänst inom markarenan. Vi producerar
inom reparation och underhåll, teknisk anpassning,
mekanisk tillverkning och demontering/skrotning.
Vi har även reservdelslager och kundmottagning
samt stödjer försvarsmakten med reparationsoch underhållsresor till insatser runt om i världen.
I norr har vi verksamhet i Arvidsjaur, Boden, Luleå
och Umeå.
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Försörjning anskaffar, lagerhåller och levererar
förnödenheter som vapen, reservmateriel och
drivmedel åt Försvarsmakten. Att planera och köra
speciella transporter, nationellt och internationellt,
är vår vardag.

FSV VÄXER OCH REKRYTERAR
Totalt sett är vi ca 250 medarbetare vid FSV
i Boden och Luleå. Vi växer och rekryterar
kontinuerligt inom samtliga verksamhetsområden. Besök oss gärna i vår monter på
flygdagen så får du veta mer.

Sedan hösten 2016 är hela FSV Reseverksamhet
placerad i Boden. Verksamheten består av 45
medarbetare och har en kund – Försvarsmakten.
Resebyrån bokar Försvarsmaktens samtliga inrikesoch utrikes tjänsteresor, gruppresor och rekrytresor.

FSV Flygverkstad

Vidsel samt K 3 med reparationer av
UAV i form av specialistkompetenser.
Flygverkstad Luleå ansvarar även för
Garnisonslagerdrift vid F 21.

Underhållet omfattar tillsyn, modifiering, reparation, demontering och
övriga verkstadstjänster som är kopplade till underhåll av Jas 39 Gripen
och i viss mån övriga militära flygsystem. Utöver detta genomförs visst
underhåll på basmateriel, elektroniska
och mekaniska verktyg/maskiner efter
kunds beställning.
Flygverkstad Luleå stödjer Jas 39
Gripen exportländer, det vill säga
Ungern, Tjeckien och Thailand.
I övrigt lämnar Flygverkstad Luleå
även stöd till övriga kunder i mån av
kapacitet.
Flygverkstad Luleå stödjer med reparationer av målmateriel från provplats

Harriet Långström genomför underhåll på huv till Jas 39 Gripen.

Läs mer på sidan 21.

Flygverkstad Luleå innehar ett antal specialkompetenser som bland
annat tillämpas på Försvarsmaktens flygplan och helikoptrar vilka är:

vill du jobba hos oss!
Vill du ha ett självständigt jobb i en mindre
arbetsgrupp? Då kanske du är vår nya förrådsman/kvinna i Arvidsjaur? Läs mer på:
fmv.se. Sista ansökningsdag 6 augusti 2017.

Plåtarbeten

Svetsningsarbete

Huv Jas 39

Kompositarbeten

Komponentunderhåll

Stol Jas 39

Oförstörande provning, OFP Komponentunderhåll

Flygmotorer

Lättblästringsarbeten

Automatkanon Jas 39

Apparater

Målningsarbeten

Balkar Jas 39

Flygplansbatterier

Stort rekryteringsbehov
Flygverkstad i Luleå kommer att ha stort behov av rekrytering de
närmaste åren. Både för tekniker till arbete på helt flygplan och på
tekniker med specialbehörigheter.

FLYGdagen 26 aug 2017
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Några tips till dig som besöker flygdagen
Som samordningsansvarig för Försvarsmaktens huvudflygdag 2017, med temat Nordic Air Show, vill jag
hälsa all publik och deltagare hjärtligt välkomna till oss på Norrbottens flygflottilj, F 21 i Luleå. Jag hoppas
att ni alla ska få en oförglömlig dag, full av positiva intryck av Försvarsmakten och vår verksamhet.
Dagen är fullspäckad med spännande event, både i luften och
på marken, och endast tiden är
begränsande för hur mycket ni ska
hinna uppleva tillsammans med
oss i dag.

»

»

Jag vill passa på att ge er några
tips inför flygdagen:

Om möjligt, cykla, samåk eller ta
gratisbussen från Loet (bussstationen) som går var tionde
minut.
Om det är soligt (vilket vi hoppas) glöm inte solskyddsfaktor. Om inte, ta
med regnkläder.

»

Bär promenadvänliga skor och
oömma kläder.

»

Ifall ni tillfälligt skulle komma
ifrån ert barn i folkhavet, kan det
underlätta om ni skrivit ert mobilnummer på barnets arm
eller dylikt.

»

Det är endast tillåtet att röka på
särskilt anvisade platser (av
säkerhetsskäl). Kontakta uniformerad personal eller publikvärdar om du är osäker.

»

Ni kan bli ombedda att öppna
medhavda väskor.

»

Det är tillåtet att fotografera
under dagen.

ANNONSSIDA

hangar 86

Mitt i flygdagsområdet hittar du Hangar 86. Här finns en mängd intressanta utställare som rör verksamhet i luften
såväl som på marken. Sväng förbi och vandra runt bland montrarna. Här finns också kepsar och märken som minne
av flygdagen. Prata gärna med våra rekryteringsofficerare om dina möjligheter att jobba inom Försvarsmakten.

I och utanför Hangar 86
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detta är däremot inte tillåtet:

»

»
Malin J Ekenberg, Överstelöjtnant

» Det kan vara

Ta med
hörselskydd
till barnen. Hörselproppar delas ut på plats
men de är i huvudsak anpassade efter vuxnas öron och kan
vara svåra för barnen att bära.

bra att medföra
kontanter som komplement till Swish och kortbetalning. Inträdet är gratis, men
parkeringen kostar 40 kr. Därtill erbjuds mat, dryck samt souvenirer.

Ta gärna med lite fika och dryck
som komplement till det utbud
som går att köpa på området.

» En egen lättare stol (fällbar) eller
en picknickfilt för vila kan också
vara praktiskt.

»
»

Att ta sig förbi avspärrningar.

»

Att medföra husdjur.
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Att förtära alkohol på F 21området.

Detta var några tips från oss som
arrangerar flygdagen. Vi hoppas att
vi kommer att få en fantastisk dag
tillsammans!
Väl mött!
Överstelöjtnant
Malin J Ekenberg

Våra rekryteringsofficerare
Meteorologer
Flygtrafikledare
Flygstridsledare
Totalförvaret Miltärregion Nord och Länsstyrelsen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
– berättar om mönstring
GKN, före detta Volvo Aero
FMV Flygverkstad
FMV/FSV Markverkstad
FMV Vidsel Test och Evaluering
Military Work
Servicecenter Luleå
Hemvärnet
F 21 IF och F 21 kamratförening
InvidZonen
Flygvapenhistorikerna
FVRF Flygvapenfrivilliga
Helikopterskvadronen
Kepsar och märken
Swedavia
Flygplan och helikoptrar
Piloter
Tekniker

Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

En säker värd för
en säkrare värld
Välkommen att besöka oss i vår monter!

Vi förvaltar Sveriges försvarsfastigheter, vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att personal,
materiel och övning ska fungera och därmed bidrar vi till landets försvarsförmåga. Vi värnar om
fastigheternas värde och ansvarar för utvecklingen av fysiskt skydd av byggnader – fortifikation.
Vi är en del av Sveriges krisberedskap och en av landets största fastighetsägare.
Vår förvaltning är indelad i sex regioner. Region Norr sträcker sig över 50% av Sveriges yta.
Kom och träffa oss på Flygets dag så berättar vi mer om vår verksamhet.

markutställning

I vår markutställningen hittar du intressanta delar ur olika markförband och kan se en mängd olika saker
du kan jobba med inom Försvarsmakten.

Räddningstjänst

f 21

33:a flygbaskompaniet.
Här finns bl a R3 pluton,
underhållspluton och
fältsjukvård.

Polis.
Räddningsfordon.
Brandbilar.

f 21

f 21

Komnät flygbas.
De upprättar en
flygplats var som helst
i världen.

Flygbassäk.
De skyddar våra
flygbaser.
Ta en titt på deras
verksamhet.

a9

Artilleriregemente.
Här kan du se den
senaste artilleripjäsen
ARCHER.

filmsal
f 21

i 19

fortifikationsverket.se

22

FLYGdag 2017 F 21 luleå

Norrbottens Regemente.
Här finns se stridsfordon av olika slag.

f 21

15.30 Veteranceremoni.
Kom gärna och närvar.

ajb

Arvidsjaur Jägarbataljon
med Arméns Jägarbataljon.

Hundar.
Här kan du se
hunduppvisning
och få veta hurman
blir fodervärd för en
tjänstehund.

FLYGdag 2017 F 21 luleå

23

ANNONSSIDA

Hela denna bilaga är en annons från Försvarsmakten

Årets Superkommun 2017 – andraplats

I toppen på Solligan

Andraplats i kategorin ”Täta kommuner” när Årets superkommuner 2017
utsågs av tidningen Dagens Samhälle. Det är tredje året i rad som Luleå
får pallplats.

Tredjeplats år 2016. År efter år finns
Luleå med i toppen på Solligan och
har vunnit fem gånger sedan 2003.

Avgiftsfri Kulturskola
Kulturskolan i Luleå berikar elevers dagliga
skolarbete genom att ge fler möjligheter
till kreativt tänkande och skapande.

Det går bra för Luleå
I en stad där nya tankar möts, där folk trivs och kan utvecklas, vill man bo.
Tillväxten är stark, vi har ett framgångsrikt universitet, arbetslösheten
är lägre än i övriga Sverige och bostadsbyggandet är större än på mycket
länge. Luleå är en stad som lockar med sin mångfald och en kombination
av småstadens närhet med storstadens utbud.

Över snittet i 18 av 25 undersökta verksamheter i SCB:s medborgarundersökning hösten 2016. Luleåborna är mest
nöjda med fritidsmöjligheter och det
kulturella utbudet.

Plats nio av alla kommuner i
jämställdhet enligt SKL:s rapport
”Öppna jämförelser Jämställdhet”
(hösten 2016). I gruppen större städer
ligger Luleå bäst till av alla.

På elfte plats bland Sveriges stadskommuner i tidningen Fokus rankning
Bäst att bo 2017.

Tionde plats och bäst i Norrland när
RFSL hbtq-rankar Sveriges kommuner.

Bästa företagsklimatet i Norrbotten.
Tredje bästa kommun i Norrland och
bäst i Norrbotten när Svenskt Näringsliv
rankar företagsklimatet i Sverige (2016).
Sveriges femte rikaste kommun enligt
tidningen Dagens Samhälle.
Plats sju i Lärarförbundets ranking av
Bästa skolkommun 2016. På 2:a plats i
kategorin ”Utbildade lärare”.
Luleå Energi och LLT har flera år i rad
haft Sveriges mest nöjda kunder.

När ungdomsrörelsen KFUM rankar
landets främsta ungdomskommuner
2016 hamnar Luleå på plats 14.
Rankingen jämför hur mycket pengar
som Sveriges kommuner lägger på områden som berör unga.
Sveriges näst bästa kommun på fysisk
tillgänglighet och på tredje plats när
det gäller tillgänglig arbetsmarknad.
Luleå ligger över riksgenomsnittet inom
samtliga undersökta områden 2016 enligt
Myndigheten för delaktighet.
En mil lång isbana runt centrumhalvön,
25 km isvägar i skärgården, 100 mil preparerade skoterleder.

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling
med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och
en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.
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Plats 10 när Sveriges Television rankar
Sveriges bästa idrottsstäder 2016.
Luleå är en trygg kommun. Brott
och utsatthet för våld har minskat betydligt de senaste tio åren, enligt polisens
trygghetsmätning.
Sveriges lägsta energipriser flera år i
rad i Nils Holgersson-mätningen. Landets
billigaste avgifter och taxor för boende i
flerbostadshus.

Fler exempel hittar du på
www.lulea.se/informationsmaterial

Tack till alla er som
varit med och gjort
detta möjligt!

Foto: Joakim Höggren, Vemod AB, Luleåfotograferna
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