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Ordförande har ordet

Hej alla medlemmar, När detta läses har vi redan
avverkat halva året 2022! Hoppas alla har fått vara
friska och har återfått livsandarna efter alla
restriktioner och begränsningar!
Efter en mild och lättsam vinter och vår kan vi nu trots krig
och elände i världen blicka framåt mot en förhoppningsvis
fin och behaglig sommar. Låt oss därför hoppas att
krigandet i Ukraina också får ett slut i närtid så att vi kan
leva i en fredlig och konfliktfri värld, en värld som mer eller
mindre tvingat oss ätt gå in i NATO med allt som detta
kommer att innebära.
Som de flesta kunnat konstatera så har vi inte publicerat något
program med angivande av olika aktiviteter för detta år. Vi hade
dock för avsikt att försöka arrangera någon form av resa till
något trevligt resmål senare under året! Tyvärr verkar intresset för att deltaga vara svalt, de senaste
åren har vi inte kunnat genomföra någon reseaktivitet just på grund av dåligt intresse! Vi planerar
även för en julaktivitet med julbord i likhet med före pandemirestriktionerna. Håll ögonen och öronen
öppna för info senare under året!
Under mitten av Maj månad gjorde jag ett besök ute på gamla F4-området för att se vad som hänt
med orådet under de senaste åren. Det är fortfarande ganska fint och man känner sig helt hemma
eftersom allt er ut som tidigare även om all verksamhet numera är civil även om Fältjägargruppen
fortfarande upprätthåller de militära inslagen. Ute på Bynäset har man dock lagt mycket energi på att
göra hela området till rtt rekrevtionsområde med en badplats och vandringsleder ock friluftsliv. Här
tycker jag att man tagit väl hand om de möjligheter som erbjuds. Lägg gärna ett besök därute!
Som avslutning vill jag även flagga för ett besök ute på Teknikland som håller öppet från efter
midsommer och fram till mitten av augusti. Det har tillkommit en del nytt och sevärt under den senaste
tiden!
Som avslutning så vill vi önska er alla:

En riktigt skön sommar!
Anders Falk
Ordförande
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Vad har hänt på Frösö läger?
Jag vet inte hur många som regelmässigt besöker vår tidigare arbetsplats, Frösö läger, sedan flottiljen
avvecklades den sista juni 2006. Numera ägs ju detta område av Svedavia,fältytan, Frösö Park, gamla
flottiljområdet ovsnför Bynäsgrinden och Östersunds kommun, området söder Bynäsgrinden. Det mesta är idag
sig likt, även om naturen till vissa delar har börjat att kraftfullt ta tillbaka delar av terrängen!
Inga byggnader har plockats ner, vad jag kunde upptäcka vid mitt senaste besök för någon månad sedan. Den
största förändringen vad jag kunde finna , var rutningen av delar av Bynäset där man börjat omvandla området
till rtt rekreationsområde med badplats och vandringsled runt större delen av näset.Skjutmålet är dock
fortfarande avspärrat för allmänheten.
Samantaget kan man konstatera att "arvet har hittills vårdats väl"!

Skjutbanan helt igenväxt med björksly. Bilden tagen vid 300-metersvallen.

Badplatsen vid Västbyviken ser riktigt inbjudande ut!
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Hit men inte längre med bilen om man vill ut på Bynäset

Bilden tagen från där det gamla sågverket tidigare var placerat
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Hangar 92 har blivit "Frösö Park Arena", Bra återanvändning av fina lokaler!

Den nya tvätthallen blev omvandlad till gallerilokal med namnet "GRIPEN"!
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Gamla personalmatsalen"Murklan" är idag Frösö Park hotel

En bild från begynnelsen (1927)
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Årsmötet 2022
Torsdagen den 17. mars kunde vi äntligen samlas på kafé Kronan Teknikland för att avhålla ett årsmöte för
verksamhetsåre 2021. Till årsmötet hade en handfull medlemmar mött upp och under ledning av
mötesordföranden Göran Jonsson var mötesdagordningen snabbt genomgången.
Verkamhetsberättelser och ekonomisk redogörelse för de båda verksamhetsåren godkändes och kunde läggas
till handlingerna varefter atyrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för berörd tid.
Valen följde i sin helhet de förslag som framtagits av valberedningen och mötet kunde fastställa dessa förslag.
Valberedningens förslag till F4 Kamratförenings årsmöte 2022
Ordförande:

Anders Falk

omval 1år

Ledamot:

Bernth Ohlsson
Tord Andersson
Christer Nordlund
Inger Olofsson

vald till 2022
omval 2 år
vald till 2022
omval 2 år

Suppleant:

K-G Holmberg
Lars Stadigh
Göran Mattsson
Orvar Wikström

omval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år

Revisor:

Lena Karin Lundgren
Gun Modin

omval 1 år
omval 1 år

Revisorsuppleant:

Mona Jonsson

omval 1 år

Valberedning:

Urban Bengtsson, Göran Mattsson och Orvar Wikström
står till förfogsnde som valberedning om årsmötet så önskar.
För valberedningen 2021-04-05
/ Urban Bengtsson och Göran Mattsson
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Flygargravarna vid Frösö kyrka forts...
Tillägg angående Flygargravarna i nummer31 (förra nummret)
En liten uppdatering rörande min artikel om ”Flygargravarna” i förra numret.
Ett fel hade smugit sig in när det gällde namnet på en av de gravsatta, nämligen Bengt Åke Eriksson …… Hans
namn skall vara Bengt Axel Eriksson.
En av våra medlemmar, Bo Lind, har gjort fördjupade forskningar om majoren Nydahl (förare) och korpralen
Arne Dahlin (signalist). Bägge två omkom vid samma haveri, en B5 den 25:e november 1941.
Haverikommisionen ansåg att flygplanet råkat i spinn på låg höjd och vid upptagning vikit sig och slagit i
marken. Fpl antändes omedelbart.
Sergeanten O A Lindblad omkom den 11/8 i en B17 tillhörande F7. Händelsen var en kollision med en annan
B17 vid Godegård i Östergötland.
Fanjunkaren E Landberg går ej att finna bland omkomna i militär flygverksamhet utan dödsorsaken måste ha
varit någon annan.

"Gamla" kanslihuset som nu vårdcentral!
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Föreningsinfo. våren/sommaren 2022
Medlemsavgift 2022
Dags att påminna om medlemsavgiften för 2021. I likhet med de senaste åren är denna oförändrad, 150:-. En
del medlemmar har efterfrågat inbetalningskort, men i vår strävan att hålla alla administrativa kostnader så låga
som möjligt så skickar vi inte ut några sådana i år heller eftersom vi vet att de flesta betalar sina räkningar via
Internet och då inte har bruk för något inbetalningskort. Inbetalning gör du till föreningens bankgirokonto:
5048-6885. Ange ditt medlemsnummer som referens.
Under senare år har vi tyvärr kunnat konstatera att betalningsviljan hos medlemmarna har sjunkit. Vi har därför
under året plockat bort medlemmar som under flera år satt i system att ”åka snålskjuts” på de medlemmar som
lojalt betalar varje år. Någon kan därför ha plockats bort trots att personen vill stå kvar. Om du blivit bortgallrad
så betala in medlemsavgiften och ange sedvanliga kontaktuppgifter så aktiverar vi ditt medlemskap igen. Din
medlemsavgift skulle ha varit betald senast till 2022-04-01.
Som de flesta väl har noterat så skickar vi inte längre ut några medlemskort. Anledningen till detta är främst
kostnadsskäl, men även det merarbete som framställningen av korten innebär. Vi tror att våra medlemmar har
förståelse för detta .
Planerade aktiviteter 2022 (Se Kalendern)
Angivna aktiviteter och datum är preliminära och flyttas vid behov. Dock är årsmötet låst till tid och plats.
Föreningens arkiv och bibliotek
Du vetväl att vårt arkiv och bibliotek är tillgängligt för alla medlemmar. Besök oss alla helgfria torsdagar mellan
13:00 och 16:00 som är vår normala öppettid Vi kan svara på de flesta frågor om våra arkivhandlingar och
böcker. Här kan du också ta del av vårt fotoarkiv .
Påminner om att vi nu har DVD-filmerna om Tunnan, Lansen, Draken och Viggen i vårt arkiv. Ta tillfället i akt
och låna någon av dessa nu om sommaren skulle bli blöt!
Vi tycker det är ganska trist att våra medlemmar inta tar del av och lånar från vårt eget bibliotek. För närvarande
innehåller detta över 725 olika titlar. du är välkommen att ta del av utbudet varje helgfri tordagseftermiddag då vi
normalt finns på plats (under sommaren dock sporadiskt!)
Besök Teknikland i sommar
När detta skrivs, de sista dagarna under maj månad 2022, har vi just nåtts av beskedet att Teknikland planerar
att öppna sina portar för säsongen 2022 den 27. juni och ha öppet dagligen mellan 10 och 16 fram till och med
den 28 augusti.
Därutöver försöker vi jobba med våra samlingar som vanligt varje helgfri torsdag enligt vanlig rutin.
Medlemsrabatter 2022
Att förhandla fram rabatter är idag ingen lätt uppgift. De flesta företag har idag plockat bort denna typ av
förmåner. Föreningen har idag kvar endast medlemsrabatt hos K-bygg Fresks där det är framför allt färger som
vi som medlemmar i Kamratföreningen kan köpa billigare. Normalt är rabatten hela 25% på ordinarie pris men
endast omfattande icke redan nedsatta produkter eller kampanjprodukter. Rabatten får du som medlem genom
att uppge vårt kundnummer: 19208

Planerade aktiviteter 2022
Vi hade hoppats att kunna komma igång med någon reseaktivitet efter att vi i princip kommit ur pandemitiden
men, tyvärr har vi inte kommit i mål med någon planering för detta, främst på grund av ett stort ointressefrån
medlemskåren! Därför blir de t ingen resa under detta år.
Den julaktivitet i form av julbord vi haft under många år skall vi försöka anordna under november/decenberom vi
bara kan komma in på något lämpligt näringsställe, det brukar tyvärr vara trångt om ställen som kan ta emot oss
denna tid! Håll koll på vår hemsida, vi kommer inte att kunna skicka ut någon separat info om detta.
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Aktivitetskalender 2022
Kalendern innehåller en grovplanering av aktiviteter under 2021. Efter hand som aktiviteterna tar fastare form
återfinns en dagsaktuell kalender på vår hemsida www.f4kamratforening.se
JANUARI 2022
Styrelsemöte
FEBRUARI 2022
Styrelsemöte
MARS 2022
Styrelsemöte
Årsmöte 2022
APRIL 2022
Styrelsemöte
MAJ 2022
19

Styrelsemöte

JUNI 2022
16 Styrelsemöte och Kansliet stänger för semester från midsommar
30 Tidningen kommer ut med nummer 32
AUGUSTI 2022
18 Kansliet öppnar igen efter semestern
25 Styrelsemöte
SEPTEMBER 2022
29

Styrelsemöte
OKTOBER 2022

NOVEMBER 2022
15 Tidningen kommer ut med nummer 33.
24 Styrelsemöte
DECEMBER 2022
? Julfest 2022
? Julbön i gamla kyrkan
16 Kansliet stänger för jul / nyår

Nästa nummer av Frösö lägerblad….
…räknar vi med att kunna ha ute hos medlemmarna 15. nov 2022
Då berättar vi bland annat om följande:
• Projekt B5, lägesrapport
• Kåserier, berättelser och klurigheter från svunna tider
• Reportage från våra genomförda aktiviteter
• Övriga nyheter
Vi vill redan nu tillönska alla medlemmar:

En skön och Coronafri
sommar!
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Jämtlands flygflottiljs Kamratförening
C/o Anders Falk
Benskedsvägen 11
831 61 ÖSTERSUND

Alltid uppdaterad, besök vår hemsida:
www.f4kamratforening.se
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