
 
 
 

 
   

Ordförande hälsade alla välkommna
Bussresan som nu är avklarad verkade 
aktivitetskvällar med det som är planerat. 
Information från kassören: ca:6000kr finns i kassan för närvarande.
Information från sekreteraren: Sammanställning av bussresan har sänts till samtliga deltagare och som 
e-post till övriga. Vi har fått tidskrifter med Flyghistoriskt månadsblad,ÖFS
Kontaktgruppen Göteborg, och Flyghistorisk
innehållet i varje pärm totalt 8st pärmar
exemplar man vill läsa ur plastfick
Ingemar Larsson.  Bertil Lindrot. Uno Stenlund som sorterat övriga skrifter som fin
har lovat göra plats för pärmarna. Lennart Persson har ev.en pärmslukare som kan passa

  
Ordförande hälsade kvällens gäst 

han skulle berätta om. Div.transport
Sedan fick vi fick höra Ruben själv
handlat med.  

   

Allt började med segelflyg i Lidköping 
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2013 

Aktivitetsmöte 26/9 
Ordförande hälsade alla välkommna till höstens första möte!

verkade samtliga deltagare varit nöjda med. Vi fortsätter med höstens 
aktivitetskvällar med det som är planerat.  
Information från kassören: ca:6000kr finns i kassan för närvarande. 
Information från sekreteraren: Sammanställning av bussresan har sänts till samtliga deltagare och som 

tidskrifter med Flyghistoriskt månadsblad,ÖFS meddelande,
Kontaktgruppen Göteborg, och Flyghistorisk Revy, Dessa tidskrifter finns i pärmar märkta med 

st pärmar. Medlemmar kan låna och läsa, det är bara att plocka u
plastfickan som det ligger i. Pärmarna är skänkta av en arbetskamrat till 

. Uno Stenlund som sorterat övriga skrifter som fin
pärmarna. Lennart Persson har ev.en pärmslukare som kan passa

 
kvällens gäst Ruben Werjefeldt välkommen och talade om vad

iv.transportflygningar,upplevelser och händelser i samband med dessa.
själv berätta med stor inlevelse om  de olika flygplan han flugit och 

 

  

  
Allt började med segelflyg i Lidköping i Bergfalke. 

 

till höstens första möte! 
Vi fortsätter med höstens 

Information från sekreteraren: Sammanställning av bussresan har sänts till samtliga deltagare och som 
ddelande, 

s i pärmar märkta med 
det är bara att plocka ur det 

Pärmarna är skänkta av en arbetskamrat till 
. Uno Stenlund som sorterat övriga skrifter som finns i bokhyllorna 

pärmarna. Lennart Persson har ev.en pärmslukare som kan passa. 

 
och talade om vad 

och händelser i samband med dessa. 
berätta med stor inlevelse om  de olika flygplan han flugit och 

 



Sedan blev planen större och större och affärerna likaså. Westair Sweden bildades och transportflyget 
etablerades i Lidköping Inköp av flygplan försäljnimng ,demoflygningar, ferryflygningar m.m. blev 
vardag Nedan ett kollage av olika flygplan som sålts och köpts av Ruben med berättelser om prestanda 
och flygvägar för att nå mål. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
      
 
 
 

Ruben hade mycket att berätta från alla resor där bestämmelser och restriktioner skapade nya flygvägar 
med mycket flygtid som resultat, inte alltid det billigaste alternativet.  
På många ställen fick han vara beredd på alternativa landningsplatser.Mycket intressanta iaktagelser på 
prestanda gjordes under flygningar där transportsträckorna gav tillfälle att läsa manualer från pärm till 
pärm. Många flygningar i 2-motor företogs med 1-motor för att bland annat spara bränsle. Detta gav 
erfarenhet för ev.motorbortfall vid övrig flygning. 
 Han var nära att  etablera  ett flygbolag här i Skövde men krångel från transportstyrelsen med 
certifiering av flygplan satte käppar i hjulen.Han har flugit tillsammas med många som vi känner som 
flygklubbsmedlemmar. 
Som tack för ett för ett intressant anförande överlämnades en bukett rosor 
  
Efter detta serverades ärtor och kaffe med bakelse. 
 
Veteranerna fick av Jerker Berg en CD med inspelningar från möten på olika platser, ett avsnitt 
visades efter kaffet där det var Ulf Nylöv talade om Hatton och hans besättning som försvann under 
kriget och sedan  hittades i Saharaöknen. Då hade man tidigare trott att man havererat i medelhavet. 
Denna CD-n kan vi sedan använda för uppspelningar vid möten. Den har speltid på 4h55min. att välja 
på. 
Ett tack till Agneta och Ingvar Gustafsson som hjälpte till med disken efter mötet.  
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Ingemar Larsson 


