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VÄLKOMNA TILL FMTS!
Välkomna till Försvarsmaktens
tekniska skola! I år är det tio år
sedan Försvarsmakten samlade
ihop den tekniska kompetensen
till FMTS i Halmstad. Här har
sedan dess funnits det tekniska
djupet med de bästa experterna
inom sina områden.

Vårt insatsförband den, 1. Tekniska
bataljonen, är utspridd från
Revinge i Skåne, till Boden i Norrbotten. Bataljonen har dessutom
gjort tekniken tillgänglig vid
insatsen i Afghanistan, och just nu
lämnar de samma stöd till insatsen
i Mali.

Här finns också bredden. FMTS är
en försvarsmaktsgemensam skola
där tekniskt kunnande från armén,
flygvapnet och marinen har samlats.

Med både bredd och djup inom
mitt favoritämne, teknik, kan jag
inte annat än tycka att FMTS är
Sveriges mest intressanta och
spännande arbetsplats!

Halmstad och flottiljområdet är
navet för all teknik och teknisk utbildning i försvarsmakten, men vi
finns på flera platser.

Så känn er välkomna till vår verklighet. Ta chansen att fråga våra
kunniga medarbetare om hur det
är att arbeta här, prova på att åka
stridsfordon, eller flyg en simulator till SK60, titta på den senaste
materielen eller se på flyguppvisningen. Jag tror här finns något
som kan intressera dig också!

Stig-Olof Krohné

Chef Försvarsmaktens tekniska skola

PROGRAM				
Grindarna öppnas		

PLATS PÅ
KARTAN

1000

Utställningar			1000-1600
Markstridsmoment		 1100-1120

1

Stridsuppvisning med stridsvagn och stridsfordon
Bärgning av skadat stridsfordon

Fältartister				1130-1200
MC uppvisning			1215-1230

2
3

Marinens musikkår		

1240-1300

C FMTS invigning 		

1300-1315

2
2

Flyguppvisning			1320-1420

4

1. SK60
2. J28 Vampire
3. Spitfire
4. P51 Mustang
5. Segelflyg med dubble världsmästaren Johan Gustafsson
6. JAS39 Gripen

Fältartister				1430-1500
MC uppvisning			1515-1530
Grindarna stängs			

!

2
3

ca 1600

Under markstridsmomentet och vid flyguppvisningen kommer det att
bullra mycket. Öronproppar kommer att finnas tillgängliga, men tänk
på att de inte passar mindre barn. Ta därför med egna hörselskydd till
de mindre barnen.
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Markstridsmoment
Scen
MC-uppvisning
Flyguppvisning
Storbildskärm
Prova vår senaste tekniksimulator för Helikopter 14/16
Prova på elektronikexperiment
Din framtid i Försvarsmakten
Information om arbete och
utbildning. Fälttest
Grundläggande flygteknisk
utbildning, stridsflygplan
och helikoptrar.
JA37 Viggen, SK60, Helikopter
Utställning JAS39 Gripen,
Helikopter 14
Historiska flyg
Provflyg SK60 i simulator
Teknisk bataljons repplats
Radarstation UndE 23
Robot 70-simulatior
Stridsbåt 90 och Marinen
Markutställning med bl.a. 		
stridsvagn 122 och
stridsfordon 90
Åk med i ett stridsfordon
Barnaktiviteter

TRANSPORTER

Från den 16 till den 22 september kommer all busstrafik i Halmstad vara
gratis. Anledningen är det då är European Mobility Week, ett EU-initiativ
för att uppmärksamma kollektiva transporter.
Det kommer också sättas in en extra busslinje från Halmstad centrum till
Flottiljområdet den 19 september. Också den är gratis och går varje kvart
med start 09.45 från Österskans.
Hållplatserna den 19 september är vid Österskans, Stora Torg
och Västerbro. Så ta gärna bussen, då antalet parkeringsplatser
inne på flottiljområdet är begränsade.

FORDONSPARKERING
Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser inne på flottiljområdet.
Det finns gratis p-platser utanför militärt område. Både vid Vittraskolan och vid Mickedala ridhus går det att parkera och sedan gå via
Mickedalagrinden till utställningsområdet.
A. Flottiljområdet
Här finns ett begränsat antal parkeringsplatser. Infart via Murbruksgrinden (5).
B. Mickedala Ridhus
Gratis parkeringsplatser, men var försiktig, ridlektioner pågår.
Ta gångvägen via Mickedalagrinden (D).
C. Vittraskolan
Gratis parkeringsplatser.
Följ skyltning till Mickedalagrinden (D).
D. Mickedalagrinden
Ingång för fotgängare till Flottiljområdet.
E. Murbruksgrinden
Fordonsinfart till Flottiljområdet.
F. Vakten Flottiljområdet
Inpassering för fotgängare, cyklister och motorcyklar till Flottiljområdet.
OBS, ingen fordonstrafik genom Flottiljvakten, använd Murbruksgrinden
(E).

Res enkelt och ofta med Öresundståg
Ta tåget – Öresundståg tar dig till destinationer som Köpenhamns internationella
flygplats och Göteborg. Dessutom reser du alltid till ett förmånligt pris
med Resekortet. Läs mer på hallandstrafiken.se

Trevlig resa!

