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En liten lekhörna fixar Margareta i ordning för dom
barn som vill leka en stund medan föräldrarna går runt
på museet. Det är bl.a. olika mallar i papp som visar
hur man viker för att få till olika saker som t.ex.
flygplan. Det är ju sådant som barnen själva kan roa
sig med.

Göran Larsson & Pelle Holm och Hans Andersson med
flera hjälps åt med att demontera lagerautomaten för att
bereda plats för ett pallställ. Bra att hantera tunga
detaljer i som då kan förvaras på pallar.
Kjell Andersson har med hjälp från Håkan Hallin och
Rolf Jarl gjort en sammanställning av vilken sorts
beväpning som användes på vilket flygplan på ett
överskådligt sätt.

Kjell Åke och Sten förbättrar funktionerna i
den stora Momentsimulatorn.
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Göran Larsson har monterat upp en bildskärm som visar
var man är någonstans och flyger. Det är ju viktigt att veta
var man befinner sig. Monteringen är på den lilla Jas
simulatorn.

En av dom stora bilderna på ca: 2,5 meter som vi har
monterat upp på väggen i museet. Visar från Tu13 i
berget. Observera planet som hänger i traversen.
Rengöring av en av dom stora modellerna som hänger i
taket i samlingsrummet.

Tyska V1.

ROBOTBLADET: JUN 2015
Aktiviteter på Robotmuseet sid 3

Den 24/6 hade vi besök av SWEDEC. De tillhörde den amtekniska avdelningen och de har till uppgift att bl a
inhämta information för utbildning av amröjare. Avsikten med besöket var att se vilka underlag vi har på robotar
och då framförallt med avseende på explosiver, tryckkärl och farliga ämnen.
De återkommer i höst för att mer handgripligen ta del av aktuell information. Besöksmottagare var Erik och Håkan
Swedec (Swedish EOD and Demining Centre) är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella
uppgifter inom ammunitions- och minröjning.
Swedec arbetar både i militär och humanitär verksamhet, med fokus på utbildning, utveckling och operativt stöd.

Swedec bidrar till ökad säkerhet och effektivitet genom att med hög kvalitet leverera korrekt information och
utbildning. Swedec ger både tekniskt och praktiskt stöd inom ammunitions- och minröjningsområdet. Centrumet
samordnar och driver materiel- och metodutveckling inom ammunitions- och
minröjningsverksamhet (EOC) framåt. Personalens spetskompetens kompletteras av samarbete med
internationella experter och humanitära organisationer. En stor del av Swedecs personal arbetar med utbildning
och erbjuder en rad olika kurser riktade mot både militär och civil verksamhet.

Erik i samspråk med personal från
amtekniska avdelningen.

Den 24/6 fick vi besök från FMV. Erik Nilsson var besöksmottagare.

Kort från ordföranden.
Har du inte varit nere på museet på ett tag så avsätt någon timme under semestern för att se de förändringar som har
skett. Bilderna här visar en del av vad som hänt senaste tiden.
Under det gångna året har det varit diskussioner om eventuellt flytt av museet till andra lokaler. Vi kommer nu inte att
flytta utan blir kvar och kan därför satsa på att förbättra museet och lokalerna. Under juni har vi också mött delar av
kommunledningen med fritidschefen och haft en förberedande diskussion inför höstens bidragsansökan.
Vi vill gärna ha fler medhjälpare till museet som guider, simulatorinstruktörer och för annan verksamhet. Du behöver inte
vara expert, bara du har intresse av att träffa likasinnade under trevliga former. Har du tid och möjlighet så kom ned till
museet och hjälp till.
Njut av sommaren när vi har den, den är försvinnande kort. Hälsningar Anders Unell.
Hälsningar

