
 

 

        

              
                                                                                                                                                    Christen A1 Husky, klubbens sjöplan. 
 

    Brandflyg i Sörmland av Cornelia och Stefan Hesse, Väster Malma 

         Ni kanske funderar på hur övervakningen resp. snabb upptäckt av skogsbränder organiseras i Sörmland?  
         Det sker t.ex. via skogsbrandbevakning med flyg. Det är viktigt att upptäcka och positionsbestämma skogs- 
         bränder så tidigt som möjligt så att räddningstjänsten kan få stopp på branden innan den sprider sig. 
  
        Länsstyrelsen gör upphandling och beslutar om brandflyg. För tredje året i följd ansvarar Östra Sörmlands    
        Flygklubb  (www.osfk.se) i Gnesta 2020 för brandlflyget i Sörmlands län.  Flygklubben har över 200 medlemmar, 
         från Gnesta,  Stockholm och runt om i Sörmland. I klubben är Tomas Söderman chef för brandflyget                               

 

        Hur går det hela till?  

       SMHI indexberäknar brandrisken, ju högre index desto fler slingor   
       per  dag  flygs. Det är två i planet, en pilot och en som spanar.  
       Varje slinga  tar mellan  två och fyra timmar, beroende på vad som   
       händer.   Sträckan flygs i så kallat  högervarv och omfattar sträckan  
       Väster-  haninge – Skavsta – Katrineholm –  Vingåker – Eskilstuna – 
       Åkers  Styckebruk, start och landingspunkt är  Vängsö  flygfält. 
 
       Efter midsommar fick jag följa med Stefan som pilot på mitt första   

       spaningsuppdrag.  På morgonen bär det av från Väster Malma  till 
      Vängsö flygfält: In på expeditionen för att hämta flygplansväskan, 
      Rakel och flytvästar - då vi ska ut med sjöplanet KBT - Kalle Bertil  
      Tore). 



      Sedan ner till sjöstationen, Stefan som pilot tankar och kontrollerar att allt är som det ska med sjöplanet. Jag  
      startar Sky Demon (flyg navigationssoftware) och Google maps på mobilen, sätter på Rakel, det digitala radio- 
       kommunikations-systemet, via vilket vi håller kontakten till SOS Alarm. 

      Ca. 15 minuter innan start kontaktas SOS Alarm, t.ex. starttid meddelas och slingans huvudorter. Vi får  
      uppgifter som ärendenummer, ev bränder som redan åtgärdas eller speciella önskemål ang. vår rutt.  
      Detta  sker via  mobiltelefon.     
      Sedan beger vi oss ut på Nyckelsjön för start. Direkt innan starten kopplar vi upp oss med SOS Alarm via   Rakel.  
      Meddelar starttid, rutt som flygs i högervarv och får ev. kompletterande uppgifter som tidigare via   mobilen. Väl  
      luftburna går det vidare riktning Västerhaninge. Nu börjar spaningsjobbet: det gäller att hålla  utkik efter rök-          
      utveckling resp. rökpelare. Dessa kan man se bra på långt håll från luften. Under vår flygning  är det bra sikt, 
     t.ex.  ser vi Globen i Stockholm.     

    

Pilot och spanare talas vid via radio / headset, i Huskyn sitter vi bakom – inte  
bredvid – varandra. Vi är nu på ca. 300 m höjd, kollar i alla riktningar efter 
rökutveckling. Framme vid koordinaten Västerhaninge bär det vidare riktning   
Skavsta, hittills har inga rökpelare setts. Vi fortsätter mot Katrineholm och 
Vingåker. 
Vid ett sågverk är en skorsten i drift, där har jag möjligheten att se hur 
rökutvecklingen ser ut mot himlen. Nu är vi på väg en dryg timme, inga 
upptäckter hittills. 

Jag sitter redo med Rakel in knät för att kunna rapportera in eventuell 
rökutveckling så snabbt som möjligt. Jag ser något som skulle kunna vara 
rökutveckling en bit bort, anropar Stefan via headset, han flyger dit, vi ser att 
det var en bil som är på väg på en mycket torr grusväg. 

Idag ska det bli mer än 30 grader varmt, i luften i planet är det lite   svalare. 
Ännu inga rökpelare i sikt – som tur är!  
Vad skulle vi göra i fall att vi ser en skogsbrand? Då skulle vi stanna i området 
och kontakta SOS Alarm via Rakel, vänta på respons och meddela de exakta 
koordinaterna, antingen de som Sky Demon (med tre decimaler)  visar eller de 
från Google maps (way point, 5 decimaler). T.ex. NORD 58,nnnnn, OST 
17,nnnnn. Vi skulle kretsa vid skogsbrandsområdet tills utryckningsfordon 
kommer på plats.  Nu är det viktigt att de snabbt hittar till brandplatsen, 
därför stannar flygplanet kvar för att hjälpa till att lotsa utryckningsteamet 
rätt.  

Vi fortsätter vår slinga från Vingåker mot Eskilstuna, inkl. en liten omväg för en ”grusvägsdammpelare” till. 

 Sedan  flyger vi mot Åkers Styckebruk, sista punkten innan det går tillbaka mot Gnesta och Vängsö flygfält .  

Efter en  verkligen butterweiche Landung (”smörig mjuk landning”) på Nyckelsjön är det dags för mig att 

kontakta SOS Alarm och ”logga ut” oss, dvs rapportera att vi avslutat slingan och att inga bränder upp- 

täcktes.  För att helt avsluta ärendet helt skapar Stefan en rapport på nätet och skickar in den.  

 

                      



 

 

 

Söndag 26 juli – Kristi förklarings dag 

Råby-Rönö kyrka kl. 10: Söndagsmässa. Ellinor Svensson. 

Spelviks kyrka kl. 19: Musikgudstjänst. Musik och sång som spänner från bl.a. 
Beethoven till nordisk lyrik och svensk folkton. Medverkande: Ulf Larsson, fiol, Ulf 
Edlund, fiol, Carina Bergstedt Edlund, sång & piano och Stefan Ydefeldt, piano. Andakt 
Ellinor Svensson. 

 

Söndag 2 augusti – 8:e söndagen efter trefaldighet 

Ludgo, Båvensbruk kl. 14: Friluftsgudstjänst för hela familjen hos Bengt Frih, 
Båvensbruk (adress Fnöska 20). Möjlighet till bad och fiske i Båven. Medtag något att 
sitta på och gärna fikakorg. Leif Marmgård & Jenny Marmgård Grape. 

 

Till samtliga gudstjänster gäller: 

Max 40 friska personer! 

För att vara säker på att få plats meddela gärna deltagande till expeditionen, 0155-24 10 
16 eller rono.forsamling@svenskakyrkan.se, senast fredagen innan respektive 
gudstjänst.  

Sommaröppet i kyrkorna! 

 

Våra sex kyrkor i Ripsa, Råby-Rönö, Lid, Runtuna, Spelvik och Ludgo, hålls öppna alla 
dagar ca kl. 9 -18 under sommaren, välkommen in! 

 

Kontakta oss: 

Expeditionen tel. 0155-24 10 16, mail rono.forsamling@svenskakyrkan.se 
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Utflyktstips i juli - Lids medeltidskyrka 

 

Lyft din blick från alla konstruerade skrämselfigurer i 
din tv – och titta på ett riktigt gammalt 
sagomonster! 
Besök den lilla vita kyrkan i Lid som gömmer en hel 
fantasivärld, Marias kröning, Herodes beordrar 
baranmorden i Betlehem, Ärkeängeln Mikael 
kämpar med djävlarna – en av dem ser du här…  
Med flera uppbyggligare motiv.   
Han målade kyrkointeriörer i Uppland och  
Västmanland, Södermanland och Norrbotten.  
 

Målningarna upptäcktes under restaureringsarbeten 
1952 och 1954 knackades de fram och retusch-
erades. Utsmyckningen i Lid är Albertus Pictors 
mästarprov.. 
 

 

 
Det kan man läsa om i Tom Sandqvists lilla utmärkta bok  
”Kyrkan i Lid med Albertus Pictor”. Den är en utmärkt 
vägledare genom kyrkans historia, målningar och  det finns 
dessutom finns en ordlista för oss som inte är lika bekanta 
med uttryck som ”dioklektiansk” och  ”kryssribbvalv”. ” Boken 
finns till vänster när man kommer in. 
 
Vill du ta med den hem så kostar den endast 100 kr och du kan 
swisha  om du inte har kontanter…   Kyrkan är öppen för 
besökare alla dagar mellan 9 och 18. 
 
De takmålningar som vi kan se i Lid är bland de finaste –  
ni måste bara gå dit och se själva. 

 
Läs mer om Albertus Pictor innan du besöker Lids kyrka. https://sv.wikipedia.org/wiki/Albertus_Pictor 
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Allemansrätten 

En av våra läsare som har en badplats på sin mark har bett oss att skriva några ord om vår  

lagstadgade allemansrätt. Den som vi ska vara rädda om, den är unik – och kanske vet inte alla  

vad man får och inte får göra. I Danmark har man ingen allemansrätt.  På natten får man inte alls 

vara i skogen på privat mark. 

Ledorden är här: Inte störa, inte förstöra 

 

Exempel på vad som förekommit på denna badplats, grenar har sågats ner, man har eldat i en 

gräskant, försökt slita ner grenar från ett annat träd. För att inte nämna allmän nerskräpning … 

Fram till 1985 arrenderade kommunen denna badplats och hade simskola här. Omklädningshytterna 

står kvar, varför några tror att det är kommunen som ska hålla rent och ordning, men det får 

markägaren göra själv.  

Människor är välkomna att bada och njuta av naturen, men att lämna den i det skick man själva vill 

återkomma till. Och vad en gräsbrand skulle leda till vill vi bara inte tänka oss, med alla 

granbarkborrsskadade, torra granar som ännu inte är avverkade…  

 

Så låt oss alla hjälpas åt att vara varsamma när vi vistas på andras marker.  

 

 
 

 



 

 

 

 
Ledig lägenhet 

 
3 rum och kök ovanför verkstadsdelen (numera Leif Ramsäters Loppis) 

i gamla macken i Ludgo. Är du intresserad – eller känner någon som behöver bostad  

ring Monica Takman 070 – 482 72 10 

 
 
 



 

 

           Svista Gårdsloppis 

 

I Lid, kör mot Ripsa, tag första vänster mot Ånsta 
 sedan vänster igen vid skylten Svista Gårdsloppis.  
 
Öppettider: 
Helger i juli och augusti 12-15  
Vecka 33 och 34  även vissa vardagar 

Välkomna! 

Lena Sandström 073 – 966 33 31 

 

 

 



En SAAB 95 årsmodell 2005 som har en trasig motor, men i övrigt i hyfsat skick.  

En bra reservdelsbil.  Pris 500:-  

 Hör av dig om du är intresserad till Bengt Anglered 070 – 617 00 07    

 
                                   

Lastpallar – kom och hämta 

Jag har 8 st lastpallar som jag vill bli av med om det är någon som vill ha 

Jag får ytterligare 3 pallar senare i veckan 

Med vänlig hälsning, Carina Westin 0736258875 car.wes@hotmail.se 

 
  

 

                                                             Redaktion för Nyhetsbrevet: 

                                                            Laurie Chapman - laurie.chapman@telia.com 
                                                            Bengt Anglered - bengt.anglered1@gmail.com 
                                                            Hans Liljeroth - hans.akla@hotmail.com         
                                                            Margareta Hornberg - margareta@hornberg-co.se                                                                      
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