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Norrköping minns F 13

Mission
Minnet av det svenska jaktflygets föregångsflygflottilj vårdas och bevaras under överskådlig
framtid.

Vision
-

-

Med fokus på Jaktflygets historia i Norrköping har Kamratföreningen 2017 etablerat ett
komplement till Flygvapenmuseet i Linköping. Utställningen på Bråvalla tar årligen emot
mer än 1000 besökare.
I regionen finns efterfrågan på föreläsningar om F 13 och dess historia. Företrädare för
Kamratföreningen genomför årligen minst tio föreläsningar.
Genom aktiv rekrytering har Kamratföreningen minst 500 medlemmar vid utgången av 2017

Strategier
F 13 Kamratförening erbjuder en permanent men levande utställning som bidrar till att skapa en
medvetenhet och ett intresse för att verksamheten vid Bråvalla flygflottilj är en väsentlig delmängd
av Norrköpings historiska arv.
F 13 Kamratförening marknadsför den permanenta utställningen så att den bidrar till att väcka,
vidga och fördjupa intresset för och kunskapen om F 13 Bråvalla flygflottilj.

F 13 Kamratförening agerar aktivt för att erbjuda bokade besök på Bråvalla. Där visar vi flygplan
och kringutrustning som användes av det svenska luftförsvararet.
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Under besöken förmedlar vi minnen av verksamheten på Bråvalla. Vi informerar om historiska och
spännande händelser. Vi visar våra flygplan och berättar om hur den flygmilitära utrustningen
användes under ”kalla kriget”.

F 13 Kamratförening har duktiga och kunniga guider som med pedagogiskt manus skapar ett
bestående minne av besöket på Bråvalla

F 13 Kamratförening genomför föreläsningar i olika forum och förmedlar information om de
faktorer som medverkade till att stadens flygflottilj var ett föregångsförband inom det svenska
jaktflyget.
Målgruppen är regionens invånare i allmänhet.
Specifikt inbjuder föreningen skolor till guidade besök under några dagar per termin.
Föreningen tar också emot människor av olika kategorier som besöker Norrköping. Ett besök på
Bråvalla kan till exempel bli en del av konferensverksamheten i Norrköping.
Mål
-

-

Föreningen har senast 2017 byggt upp en permanent utställning som attraherar både externa
besökare och föreningens medlemmar.
Föreningen har rekryterat och utbildat guider som tar emot våra besökare
Hangar 81, Byggnad 97 samt deras närmiljöer har anpassats till säkra och attraktiva platser
för besök vid av den permanenta utställningen likväl som för medlemsaktiviteter
Successivt under projekttiden förmedlar Kamratföreningen :
o erbjudanden om besök till kommunens skolor
o erbjudanden om besök till konferensarrangörer
o erbjudanden om föreläsningar till tänkbara intressenter
Föreningen arrangerar senast 2018 en F 13-dag dit allmänheten inbjuds
Så långt möjligt integrera SUL/by 10 i ”Nrkp minns F 13”

Projektorganisation / Projektuppdrag
Område
Genomför en risk- och säkerhetsanalys för hg 81 och by 97

Måltidpunkt
2015-03-01

Projektorg
TedYt

”Snabbt” grupparbete som leder till ”Beslut i stort” om
målsättningen med vår utställning, vilka föremål och utrustning
långsiktigt skall anskaffas för att nå måluppfyllelse.
Underlag för beslut under årsmötet 5 mars 2015

2015-03-05

Nick Len
TedYt
Håkan Fe
Henrik Lit

Årsmötesbeslut om att genomföra projektet ”Norrköping minns F
13” indelat i nedanstående delprojekt

2015-03-05

Hangarprojektet
Anpassa och utveckla byggnad 81. Inledningsvis för mottagande av
37366, därefter för de föremål som styrgruppen beslutar skall

2015-12-01
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Jo Å A

anskaffas till hangaren
Flygplansprojektet
Förberedelser, mottagning och iordningsställande av 37366. Senare
också ytterligare flygplan som deponeras till KF

2016-12-31

Högtidlighet med ”fest” för medlemmar när 37366 anländer.

LÅb

AnGi

Utställningsprojektet
Bygga ut och utveckla utställningen ”Nrkp minns F 13” i hg 81, by
97 och SUL. Rekrytera och utbilda guider
Inkluderar ansvar för besöksmottagning

2016-12-31

(PL ?)
By 97
Hg 81
SUL

Kommunikationsprojektet
I samverkan med Utställningsprojektet marknadsföra erbjudanden
om besök och föreläsningar, företrädesvis vid Bråvalla.
Identifiera, etablera och fördjupa kontakter med sponsorer och
samarbetspartners, Verka för nyrekrytering av medlemmar. Ansvara
för kontakter med press, media, grannar m m

2016-12-31

Henrik Lit

SUL 35 projektet
Utveckla och etablera samverkansformer så att SUL blir en del av
”Nrkp minns F 13”

2015-10-01

(PL ?)

By 97 projektet
Skapa och vidmakthålla en fräsch och attraktiv miljö.

2015-10-01

(PL ?

Fortlöpande styrning och uppföljning av kostnader och intäkter för
uppbyggnad av Kamratföreningens permanenta utställning.

Löpande

Agnetha K

Kvalitetsrevision med syfte att klarlägga möjligheter till
måluppfyllelse inom rimliga ekonomisk ramar.

2015-10-01
2016-10-01

EvalottYm

Styrgruppens roll och ansvar
Projektets styrgrupp utgörs av Kamratföreningens styrelse
Projektets styrgrupp anger mål och inriktning för delprojekten. Styrgruppen tilldelar resurser,
stödjer delprojekten och följer upp resultat.
Delprojekten
Delprojektledaren beslutar inom givna ramar för hur måluppfyllelse skall uppnås.
Delprojekten rapporterar progress till styrgruppen. Rapporteringsintervallen beslutats löpande av
styrgruppen
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