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KSAK nyhetsbrev  
Till alla KSAK medlemmar 

                                                                         2020-03-12 

 
 
Hej alla! 
El-flyget har verkligen gjort entré både i folks medvetande 
och i pressen. Och Swedavia har nu officiellt satt som mål att 
den första kommersiella linjen med elflyg ska vara igång i 
Sverige om fem år.  Läs SvD-artikeln HÄR. 
 
Och för dig som inte hade möjlighet att lyssna på Hans Dunders 
presentation om testarenan för elflyg på KSAK-DM-föredraget den 
19 februari, kan du i efterhand gå in och titta och lyssna HÄR 
 
I det här nyhetsbrevet kommer som vanligt ett antal påminnelser, 
men även en nyhet – en utbildning i formationsflygning i maj. Och 
sen säger vi hej då till Robin och välkommen till Anders Lundell, vår 

          nya skolchef. Och så förstås lite annat också. 

 
Västerås flygplats 
En spaning från gårdagens informationsmöte med Västerås flygplatsledning: 
Som de flesta via nyheterna kanske uppmärksammat önskar det politiska styret i Västerås 
kommun lägga ner flygplatsen. Men inget är i nuläget beslutat. Det som är kommunicerat från 
kommunen är deras önskan och intension. Från mötesdeltagarnas sida ansåg man att man 
från politiskt håll inte ser till helheten, d.v.s. den betydelse som flygplatsen har för minst hela 
Mälarregionen och vikten av flygskolor som utbildar morgondagens piloter och tekniker. Samt 
att detta även kommer att beröra ambulans-, brand, skol- och klubbflyg.  Det är heller inte 
otroligt att det finns ett riksintresse från försvaret, om en nedläggning skulle bli aktuell. 
Vi kommer från KSAK-kansliets sida fortsättningsvis att bevaka frågan och verka för 
behållandet av flygplatsen. 

 
Välkommen till KSAKs årsstämmor! 
Årsstämmorna för KSAK, KSAK-M och KSAK-DM närmar sig med stormsteg.  
Den 22 mars har KSAK och KSAK-M sina årsstämmor i Alvik på Scandic Hotel. Förutom de traditionella 
årsmötesförhandlingarna så arrangeras också Motorflygkonferensen på eftermiddagen den 22 mars 

 

 

 
Läs mer om EASA och Sunny Swift genom att       

klicka på bilden. Nya kapitel varje månad  

http://www.ksak.se/
https://www.svd.se/elflygplan-verklighet-inom-nagra-ar
http://www.cooltv.se/video/ksak-dm-foredrag-hans-dunder
https://ksak.se/easa/
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med ett spännande program. Samtliga dokument till KSAK-stämmorna och programmet till 
Motorflygkonferensen hittar du HÄR. Den 20 mars har KSAK-DM sitt årsmöte.  
 
Välkommen Anders Lundell – vår nye skolchef! 
Vem är då Anders Lundell? Jo – en riktig flygentusiast, som vuxit upp i en flygfamilj. Och för honom har 
flyg i alla former alltid varit ett stort intresse – både på fritiden och jobbmässigt.  Anders började 
segelflyga vid 15 års ålder och sedan dess har det fortsatt. På sitt CV kan Anders t.ex. skriva Aktiv Ava- 
och Segelflyglärare, bogserpilot och motorflyglärare. Men också operativ flygingenjör på Linjeflyg och 
SAS.  Han bor med sin hustru och sina tre barn i Viksjö strax utanför Stockholm.  

Vi är väldigt glada över att ha knutit Anders till vårt kansli i Alvik för att axla rollen som skolchef. Och 
han ser fram emot att så snart som möjligt lära känna samtliga utbildnings-ansvariga i våra flygklubbar.  

Anders kommer att jobba deltid för att också kunna ägna 
sig åt sina andra två intressen – golf och båt-liv. Vill du få 
kontakt med Anders är han lättast att få tag på 
förmiddagarna på telefon 070-305 74 00. Annars är du 
hjärtligt välkommen att kontakta honom på mejladress 
anders@ksak.se 

Välkommen Anders! 

 
Stort tack, Robin! 
Robin Fjellström har gått vidare till nygamla uppdrag inom allmänflyget då han slutade på 
KSAK i mitten av februari. Vi tackar Robin för alla goda insatser och utveckling av vårt 
arbetssätt. Det är en bra bas för att ta nästa steg i vår digitala utveckling.  
I avvaktan på Robins efterträdare så finns vår tidigare Matti Sipilä på plats för att hjälpa oss lösa 
frågorna kring den av Transportstyrelsen delegerade UL-verksamheten. Matti kommer du i kontakt 
med via matti@ksak.se eller via telefon 072-712 46 46.  
 
  

Formationsutbildning på Ålleberg på KristiHimmelsfärdshelgen  
Istället för UL-flyglärarutbildningen, som vi flyttar till 2021, genomför vi en kurs i formationsflygning 
21, 22 och 23 maj 2020.  Även denna utbildning sker i internatform på fantastiska Ålleberg. För mer 
information och anmälan se HÄR. Eller ring Anders Lundell på 0703-057 400 
 

 
Ungdomsläger på Ålleberg den 27 juni – 4 juli 
När sommaren är som bäst, arrangerar KSAK och Segelflygförbundet sitt årliga segel- och motorflygsläger 
för ungdomar mellan 16 – 22 år. I flygets vagga – Ålleberg, Köping. Kanske har du något barn eller 
barnbarn som du tycker skulle få möjlighet att få njuta av flygandets ädla konst. Anmälan är öppen fram 
till den 31 mars.  Vill du läsa mer om lägret, gör det på ksak.se eller HÄR eller så ringer du Anders Lundell, 
KSAKs nya skolchef, anders@ksak.se eller på tel.nr. 0703-057 400 

 

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/arsstammor-2020-2/
https://ksak.se/2020/02/27/ksak-dm-arsmote-den-20-mars/
mailto:anders@ksak.se
mailto:matti@ksak.se
https://ksak.se/2020/03/12/utbildning-i-formationsflygning/
https://ksak.se/ungdomslager-sommaren-2020/
mailto:anders@ksak.se
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Brandflyg 2020 
Läs mer om vad som gäller och hur ni ansöker om att flyga skogsbrandsbevakning under KSAKs 
Flygsäkerhetsmässiga villkor. För mer information eller ansökan om att brandflyga läs HÄR.  

 
Hjälp EASA med deras årliga enkät 
Låt oss bidra till EASAs ambition att få in ännu fler svar på deras årliga enkät för att underlätta deras 
långsiktiga strategiska säkerhetsarbete – förra året fick de 6.000 svar.  Hur många blir det i år? 
Gå in på enkäten HÄR. 

 

AERO Friederichshafen är framflyttad till okänt datum 
Årets flygutställning i Fredrichshafen är inställd i år p g a corona-viruset och vi avvaktar nu ett nytt datum.  
 

Semestertiderna närmar sig 
Om du inte redan nu bestämt vad du ska göra på semestern i sommar, så kanske du skulle fundera på att 
hyra KSAKs fina Airpark-hus i Siljansnäs.   
 

Där parkerar du flygplanet (eller bilen) direkt 
utanför huset. Sommarens bokningar börjar 
komma in, så skynda dig och lägg in ditt 
bokningsönskemål i vårt bokningssystem på 
KSAK.se.   
Läs mer HÄR  eller gå till ksak.se under ”För 
medlemmar”, ”KSAK-huset i Siljansnäs”. Där ser du 
också vilket förmånligt pris du har som KSAK-
medlem. 
 
 

 
Intressanta datum för 2020 
Det hittar ni som vanligt på  www.ksak.se. 
  
Oavsett vad du har på hjärtat, önskemål, förbättringsåtgärder eller bara vill snacka flyg. Hör av dig – du 
är viktig för oss! Och glöm inte följa oss på Facebook – KSAK Motorflyg. 

Bästa hälsningar 
Gunilla, Anders, Matti och Lars-Christer 

För frågor på ovan vänligen kontakta oss på nedan: 
 
Gunilla Dufour 

 
Anders Lundell 

 
Matti Sipilä 

 
Lars-Christer 

  

072-248 46 46 070-305 74 00 072-712 46 46 076-131 46 46   
gunilla@ksak.se anders@ksak.se ma�@ksak.se lars-christer@ksak.se   

 

http://www.ksak.se/
https://ksak.se/brandflyg/
https://survey.sogosurvey.com/survey.aspx?k=SsQVTTWQsQsPsPsP&lang=0&data=&fbclid=IwAR3QaL6UE0ULWVapHc3ESlH3PrlUT9vKhvcjuMAwwEIiORzYNUSh8QHYbQU
https://ksak.se/for-medlemmar/bokningar-siljansnas/
https://ksak.se/event/
https://ksak.se/event/
https://www.facebook.com/motorflygforbundet/
mailto:gunilla@ksak.se
mailto:anders@ksak.se
mailto:matti@ksak.se
mailto:lars-christer@ksak.se

