
Våra nya flygsäkerhetsofficerare 


Vid besöket på Saab-Scania gav" naturligtvis tillfälle till diskussion om och kring "Vig
gen". En tjusig gruppbild hörde som vanligt till anrällningen. Från vänster ses: Kn Hörberg 
FS, ing Mebius Saab, mj Henriksson E1 , kn Ollosson F11 , kn Akerberg HkpS, provflygare 
m m Oahlström Saab, kn Alm en ArtflygS, kn Hallgren F7, kn Bladh F18, övl Jagaeus Milo 
ON , kn Sjöholm F12, kn Bolander F8 , kn NäselI F1 , kn Rönnberg F13, kn Jansson 2. Hkpdlv, 
kn Berglund F21 , kn Tjärn F4, kn Wisbrant F6 och 1\ Persson F16. 

redje kullen flygsäkerhetsofli nägra av FSO :ns uppgifter i öv verksamhet enl flygchefens di aerodynamik, flygplantaktik , mate
cerare (FSO) utexaminerades rigt : rektiv . rial- och jetmotoriära, väder

i början av februari . Efter tre Iära, trafikledningstjänst och så 
~ Han skall ingå som ledamot i~ Han skall följa upp sitt för

haverinämnd eller tjänstgöra
veckors duvning på fl ygstaben har natu rl igtvis flygsäkerhetstjänst 

bands flygsäkerhetsläge och 
vid behov föreslå flygsäker

lI ygsäkerheten begåvats med yt samt berikande studiebesök vid 
som haveri utredare enl flottilj

terligare 14 regiona l a l änkar. Det eVM, Fe , Saab-Scania och Volvo 
hets främjande åtgärder. chefens direktiv. 

är FSO :ns uppgift att under sin Flygmotor for de 14 med öppnade 

förbandschef leda fl ygsäkerhets ~ Han ska ll utarbeta förslag ti II ögon tillbaka till resp förband . 
~ Han skall utarbeta förslag till

arbetet och handlägga härtill hö flyg säkerhetsupplysning (!!I) - I kurstyg larna hö ll öv l Sture
anvisningar och planer för ut

rande ärenden. Jagaeus (e Flygsäk , Milo ON) . • 
bi Idning i flygsäkerhetsfrågor Efter djup lodningar i bl a psy-

Det finns anledning att peka på samt leda denna utbildnings- kologi, flygmedicin, statistik, J-Ch 

vxn though our typxwritxr is an old modxl it works quitx 
wxll xxcxpt for onx of th ~ kxys. It is trux th at thx rx arx 

fortyfivx kxys that function wxll xnough, bu t just onx kxy not 
working makxs all thx diffxrxncx, 

Somxtimxs it sxxms our sxrvicing txams arx rathxr likx this 
typxwritxr - not all thx kxy pxoplx arx working propxrly. 

• You may say to you rsxIf, "WxII , I am only onx pxrson , I 
won 't makx or brxak it" , but it doxs makx a diffxrxncx 
bxcausx a txam rxquirxs thx participation of xvxry pxrson 
to bx xffxctivx . 

So thx nxxt timx you think you arx on ly onx pxrson and 
that you r xffo rts arx not nxxdxd, rxmxmbxr our typxwritxr. • 

SAF, Flight Safety Division/Fh4 

Hälsningar 
från en 

guldkantad 
polare. 
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