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Bra förslag gav 3000:-

I samband med modifiering av F6 fpl A 32 järn -

likt ToMÄ 3 2-834-Ä33 (införande av linskydd på 

spakservostativet) inkom till F6 företagsnärnnd 

ett förslag till avsevärt förenklad arbetsgång 

vid modifieringen. Förslagsställare var flyg

rnontörerna Lennart Heder~n och Berndt Gus -

tafsson och de har nu erhållit 3000 kronor i gra

tifikation för sin insats. 

Förslaget har utnyttjats och har för F6 del inne -

burit en besparing om ca 25 000 kr till följd av 

minskad arbetsinsats. Härtill kommer de kost

nadsbesparingar som ej erforderliga kontroll

flygningar innebär. De två förslagsställarna 

syns på bilden tillsammans med CF 6, överste 

Nils Hansson och flygdirektör K I Persson. 

Hänt vid F 3 

Konstutställning stärkte 

hembygdskontakt 

I sam råd rn ed museiintendenten vid Linköpings 

museum har en konstutställning arranger.ats på 

F 3 14/11 - 16/11. I närvaro av deltagande konst

närer samt representanter för lokalpress och 

Sveriges Radio öppnade flottiljchefen utställ

ningen. Som utställningslokal användes kansli

husets ordersal vilken mycket smakfullt hade 

iordningställts fö"r detta ändamål av flottiljinten

denten och hans medhjälpare. Bland de deltagan-

de konstnärerna märktes Bertil Alrnlöf Linkö

ping, G A Fahle Norrköping, Lolo Holrnqvist 

Rirnforsa, Åke Liljeson Motala, Ivan Rodell 

Stockholm och Birger Strååt Norrköping. 

Utställningen blev en klar framgång. När det he

la var över visade det sig att 50 % av de utställ

da konstverken hade sålts vilket av konstnärer

na själva betraktades som ett rekord. Största 

värdet med utställningen torde dock icke vara 

det för konstnärerna glädJande försäljnings re -

sultatet utan fastmer den kontakt som knöts mel

lan förband och bygd. 

AEROFLOT 
Forts från sid l 5 

NYA PROJEKT 

Den 24/9 1962 presenterades det nya fyrmotori

ga jettransportflygplanet _Il_:-~~· Det utgör Sov

jets motsvarighet till USA:s Boeing 707 och 

Englands VC.10. Il-62 är över 40 rn långt, skall 

kunna transportera 182 passagerare, har en 

marschfart av omkring 850 krn / tirn och en längs

ta flyg sträcka av 7000 -10000 km. Nya, oprövade 

transportflygplan sätts av ryssarna först in för 

frakttransporter innen de slutgiltigt införs i pas -

sagerartrafik. I enlighet med denna filosofi har 

Il-62 varit i fraktfart sedan mitten av 1963. Den 

beräknas sättas in på de internationella linjerna 

under 1965. 

Det är fullt klart att Aeroflot kommer att få ett 

civilt överljuds transportflygplan (M 2). Ett kom -

binerat Tupolov-Ilyushinteam arbetar på detta 

projekt. Det bedömes att detta flygplan kommer 

att vara i tjänst någon gång under perioden 1966-

1970. 
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