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 Ordförande tar ton 

. 

 

Hej alla medlemmar! 

Nu har vi redan kommit till de sista månaderna / veckorna av 
verksamhetsåret 2022 och vi har startat planeringen inför 2023. 
Årets säsong upplever vi som relativt hyfsad och de flesta 
Tekniklandbesökare verkar nöjda med sin upplevelse. Nu skall 
allt analyseras och utvärderas för att vi skall kunna få ett bra 
underlag till vår planering inför säsongen 2023. 
 
Sommarens väder bjöd på ett normalt Jämtlandsväder vilket 
även visade sig i besökssiffrorna som var ganska likartade me 
föregående års besöksantal.  
. 
Även om all organiserad och planerad medlemsverksamhet 
hittills har varit i princip obefintlig så harändå viss verksamhet 
kunnat rulla på och då huvudsakligen utförd från hemmet. Även 
viss verksamhet vid vårt kansli har kunnat utföras, främst 
katalogarbeten och inventering samt omlokalisering inom vårt 
bibliotek. Du vet väl att vi idag har över 760 böcker i vår bibliotekssamling som kan lånas av alla 
medlemmar! Dock med vissa begränsningar när det gäller handlingar som klassats som 
"referenslitteratur", där gäller "ej hemlån"! 
 Vi närmar oss ett nytt år med god fart och där hade vi en förhoppning om att kunna återuppta 
årsavslutningen i kyrkan, tillsammans med övriga kamratföreningar. Där finns just nu inget planerat. 
Tyvärr ser det lika illa ut med återupptagandet av vår traditionsenliga julfest där det inte går att hitta 
någon restaurang som kan ta emot oss. Vi hade planerat att ordna ett enklare julbord på restaurang 
Kronan vid Teknikland, men detta gick inte på grud av sjukdom!       
 jag har  tittat igenom vår medlemsförteckning inför nästa gallring och kunnat notera att viljan att 
betala sin medlemsavgift inte verkar vara särskilt hög! 
Kolla gärna hur det står till med din inbetalning och tänk på att det aldrig är för sent att betala! 
Via vår hemsida kan du enkelt kontrollera om du har betalt. 
Notera även att deltagande i föreningens aktivteter fritt och utan kostnad kräver betald medlemsavgift 
för respektive deltagare.  
Flyg-&Lottamuseets Per Bjökqvist, som till vardags arbetar på Flygmuseet på Malmslätt, arbetar på 
sin fritid med att återskapa en replik av det gamla störtbombflygplanet B5, som fanns på F4 under 
1940-talet. Hans arbete presenteras i detta nummer och delar kan ses utställda på Flyg- och 
Lottamuseet.  
 
Som avslutning så vill vi önska er alla: 

            
    
    

En riktigt skön höst /vinterEn riktigt skön höst /vinterEn riktigt skön höst /vinterEn riktigt skön höst /vinter    
2022202220222022----2023!2023!2023!2023!    

 

Anders FalkAnders FalkAnders FalkAnders Falk    
    Ordförande 
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Utspisning på krigsflygfält under B 5- tiden kanske Opyand?
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När man tar del av det arbete som Per lägger på sitt projekt kan man bara se och njuta  över 
resultaten. 
Utgångsläget var ju bara en hög med "skrynkliga" plåtbitar från ett havererat och fullständigt 
sönderslaget flygplan.. Att utifrån dessa förutsättningar nå de hittills uppvisade resuluaten kan inte 
sägas vara något av ett mirakel. Vi kan bara önska Per Björkqvist önska till i det fortsatta arbetet och 
se fram emot att om några år få ta del av en "återuppbyggd" B5 på Jämtlands Flyg. & Lottamuseum. 
Vingens mittsektion och flygplanets  nytillverkade stjärtsektion finns redan idag utställda i Flyg- och 
Lottsmuseet. 
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Detaljer från mittvingens klafflänkage 
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Nytillverkade instrumentpaneler 
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Vy från ett krigsflygfält under 1940-talet, flygbomber klargörs för att hängas på en B 5 i bakgrunden 



15  

 

 

 

 

 

 

Kalendern innehåller en grovplanering av aktiviteter under  2023. Efter hand som aktiviteterna tar fastare form 
återfinns en dagsaktuell kalender på vår hemsida www.f4kamratforening.se 
 

JANUARI 2023 

26  Styrelsemöte 

   

FEBRUARI 2023 
   

  

MARS 2023 

23  Styrelsemöte 

  
APRIL 2023 

   

MAJ 2023 

  

   

JUNI 2023 
22  Kansliet stänger för semester från midsommar. Styrelsemöte 
30 Tidningen kommer ut med nummer 34 

AUGUSTI 2023 
26  Kansliet öppnar igen efter semestern 
31 Styrelsemöte 

SEPTEMBER 2023 

26  Styrelsemöte 

OKTOBER 2023 

  

NOVEMBER 2023 
15 Tidningen kommer ut med  nummer 34.  
  

DECEMBER 2023 
?  Julfest 2023? 
? Julbön i gamla kyrkan  
15  Kansliet stänger för jul / nyår 

  

 Aktivitetskalender 2023 

Nästa nummer av Frösö lägerblad…. 

…räknar vi med att kunna ha ute hos medlemmarna 1.juli 2023 
 
Då berättar vi bland annat om följande: 

• Kåserier, berättelser och klurigheter från svunna tider 
• Reportage från våra genomförda aktiviteter 
• Övriga nyheter 

 
 
Vi vill redan nu tillönska alla medlemmar: 

En God Jul och ett Gott En God Jul och ett Gott En God Jul och ett Gott En God Jul och ett Gott 
Nytt år 2023Nytt år 2023Nytt år 2023Nytt år 2023    


