
 
 

Program för Garnisonens dag på Malmen  
lördagen 5 maj 2018 
 
10:00  Parkeringen vid östra banänden och Flygvapenmuseum öppnar (se karta nedan) 
11:00  Grindarna öppnas 
11:00-16:00  (1) Förevisningar Flygskolan  
 Flygskolan, som utbildar samtliga piloter i Försvarsmakten, visar skolflygplanet SK60 
 och skolhelikoptern HKP15 samt berättar hur man blir pilot.  
 
 (2) Hundgården  
 Besök Helikopterflottiljens patrullhundar och få reda på hur hundar arbetar i  
 Försvarsmakten och vad det innebär att bli fodervärd.  
 
 (3) Försvarets Materielverks Markverkstad  
 Här tar FMV hand om Försvarsmaktens tyngre fordon som finns på Malmen. Vad kan  
 det finnas för utmaningar att vara bilmekaniker, på en bandvagn?  
 
 (4) Flygvapenmuseum  
 Flygvapenmuseum visar upp sina ordinarie samlingar och särskilt för den här dagen  
 förevisas en markradarstation PJ21 framför entrén.  
 Museet har extra öppet 10:00-17:00 för de som vill stanna en stund extra.  
 
  (1) & (5) Fjärde Basenheten 
 Basenheten sköter Malmens flygfält samt upprättar helikopterbaser ute i terrängen  
 när Helikopterflottiljen övar. Här finns de flesta av flottiljens soldater med en stor  

 variation av specialiteter som räddningssoldater, sjukvårdare, fordonsförare,  
säkerhetssoldater o s v. På Flygskolans platta visar Fälthållning upp sig med de  

 tunga fordon som behövs för att hålla en flygplats öppen.  



 
 (6) Hemvärnet 
 Cirka hälften av alla försvarsmaktsanställda tillhör Hemvärnet.  
 De två hemvärnsbataljonerna i Östergötland presenterar här en liten del av sin  
 omfattande verksamhet.  
 
 (7) Flygplan och helikoptrar 
 Prata med besättningar och titta närmare på flygplan och helikoptrar som har Malmen  
 som hemmabas. JAS 39 Gripen från FMV, spaningsflygplanen ASC890 från F7 och  
 helikopter 15 och 16 från Helikopterflottiljen.  
 
 (8) Helikopterunderhåll  
 Saab, som sköter tyngre underhåll på helikopter 15, öppnar sin hangar för alla  
 teknikintresserade. Här träffar du också våra grannar från Ljungstedska skolans  
 flygteknikerutbildning.  
 
 (i) Informationscentrum  
 Är det något du undrar över om Öppet Hus, Malmen eller Försvarsmakten så kom hit.  
 Här berättar vi också vad som krävs för att få jobba i Försvarsmakten och den som vill  
 har möjliget att göra ett litet fystest för att prova på hur det känns att mönstra. 
 Rekryteringsmyndigheten finns på plats för att svar på frågor om det nya  
 värnpliktssystemet, Länsstyrelsen pratar totalförsvar och våra meterologer kommer  
 ner från sitt flygledartorn för att berätta om sin verksamhet.  
 
 (9) Logement 
 Titta in i ett av våra äldre logement. En möjlighet för alla mammor och pappor som  
 gjort lumpen att visa sina barn hur mycket som ryms i ett litet plåtskåp, unika blårutiga  
 påslakan och gröna handdukar med begränsad uppsugningsförmåga.  
 
 (10) Provåk bandvagn 
 För de lite yngre besökarna finns det möjlighet att prova på att ta en kort provtur i en  
 av Hemvärnets bandvagnar. 
  
 (11) Föredrag  
 I byggnad A1 finns möjlighet att lyssna på intressanta föredrag, ca 30 minuter vardera:  
 12:00 Så fungerar nya värnpliktssystemet. Rekryteringsmyndigheten informerar.  
 13:00 Med ambulanshelikoptrar i Afghanistan.  
 14:00 Piratjakt utanför Afrikas kust med helikopter 15.  
 15:00 Så fungerar nya värnpliktssystemet. Rekryteringsmyndigheten informerar.  
 
 (12) Filmvisning på Mässen 
 Östergötlands Flyghistoriska sällskap och F3 kamratförening visar filmer om Malmen  
 förr i tiden. Filmerna visas kontinuerligt 11:30-15:30. Ta också chansen att titta in i vår  
 fina mäss från 1896.  
 
 (13) Hemvärnets Musikkår i Östergötland  
 12:00-12:30 Premiär för Cykelorkestern! Mellan tankstationen och tvätthallen.  
 13:30-15:00 Musikkåren. Start vid tvätthallen och därefter runt på området.  
 
 ( ) Fik, öppet 11:00-15:30  
 Vill du sitta ner inomhus och ta en fika har garnisonens matsal öppet (nordvästra  
 hörnet på området). Fika och mat hittar du också i Flygvapenmuseums restaurang  



 samt i matvagnar på området, alla märkta med gaffel och sked på kartan.  
 
 (WC) Toaletter  
 Toaletter finns på museet, i matsalen och på mässen. Det finns också toaletter  
 utplacerade vid matvagnarna och vid Flygskolan.  
 
 (+) Sjukvård, borttappade personer eller saker  
 Läkare och sjuksköterskor finns på området. Om behov uppstår kontakta  
 Informationscentrum. Vid akut behov ring 112.  
 Borttappade personer eller saker, kontakta informationscentrum.  
 

 Om du behöver hjälp av någon anledning eller ser något som du tycker ser 
 mystiskt eller misstänkt ut så tveka inte att säga till närmaste person i uniform  
 så tar vi hand om det. 
 
 
 

Parkeringskarta, östra banänden 
 

 


