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Verksamhet under året
Det stora orosmålet för våran verksamhet är fortfarande lokalfrågan som ännu inte är löst. I
dagsläget har vi lokalerna till den sista mars (2011).
Vi väntar fortfarande på hur Norrköpings kommuns förhandling med Fortverket kommer att
gå.
”Tisdagsfikat” har som vanligt fortgått under året och vi har träffats 36 gånger med god
uppslutning, vi brukar vara ca 30 till 40 st så sorlet i fikarummet är rätt så högt. Stugfogden
Sune Axelsson brukar förse oss med gott bröd, kakor och gott kaffe.
Förutom ”ljugarbänk” finns det gott om fotoalbum och tidningar från förr och nu (även från
andra förband) att läsa och studera. Hasse Johnsson har under rätt många tisdagar visat filmer
på allt mellan himmel och jord.
Tisdagen den 2:a feb genomfördes studiebesök på rådhuset där Gunnar Bredin höll föredrag
om Norrköpings historia och avslutade med att berätta om hur de beryktade gobelängerna
kom till och vad de symboliserade. Efter lunch på idrottsparken fortsatte vi till
Brandförsvarets lokaler där Rickard Jansson tog emot oss och informerade om hur de var
organiserade, därefter fick vi se på den utrustning de använder sig av.
Måndagen den 15:e mars genomfördes en resa till Åland.

Tisdagen den 17:e maj genomfördes en resa med ångbåt på Sommen. Efter båtturen som
genomfördes under mycket vackert väder fortsatte sedan färden mot Gränna där man fick se
hur polkagrisar blir till.
Tisdagen den 8:e juni samlades ett gäng vid Norrköpings Stadsteater där vi fick en guidad tur
på teatern och efter en kort promenad fick vi även se deras kostymförråd. Efter fika på
Gubbens trädgård blev det en spårvagnstur genom Norrköping med Hans Wärn som guide.
Lördagen den 19:e juni firade F13 Kamratförening 25-årsjubileum på restaurang Eklunden
kvällens gäst var Kent Harrskog tidigare CFV som berättade om sin tidigare verksamhet inom
flygvapnet och sin nuvarande verksamhet inom SAAB.
Den 30:e juni hade vi den traditionella minnesdagen av flottiljens nedläggning med öppet hus
vid By 97. Ca 50 medlemmar deltog.
Den 30:e september besöktes Flygvapenmuseet där vi fick en guidad visning, bl. a. den
bärgade DC3:an. Efter lunch på museet förflyttade vi oss till flygskolan på Malmen där
flygskolans chef och en blivande JAS-pilot tog emot och berättade om deras verksamhet.
Torsdagen den 4:e november var det dags för årets höstmöte som avhölls på restaurang
Eklunden. Föredragshållare var Göran Sarring som berättade om sin tid som skådespelare,
regissör och sin verksamhet i Norsholms teaterverksamhet.
Årsmötet avhölls i ”Frivillighuset” den 6 maj.
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