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Bäste medlem! 

När dessa rader skrivs har Covid 19 fortfarande sitt grepp över oss. Nyheterna talar nu om en tredje 
våg. Vi får hoppas att vaccineringen snart kommer igång på bred front. Inte förrän den har genomförts 
torde vi kunna återgå till våra vanliga föreningsträffar. Förhoppningsvis i höst. I varje fall är det efter 
den inriktningen som den nyvalda styrelsen arbetar. Den kunde tillträda den 3 februari efter 
årsmötesförfarandet per brev. Stort tack för förtroendet! 

I detta brevutskick återfinns sedvanliga handlingar inför kommande årsmöte 2021, som vi hoppas 
kunna genomföras första gången vi träffas igen. 

Som framgår av verksamhetsberättelsen för år 2020 har vi haft ett samarbete med Stockholm Quality 
Outlet (SQO) som driver det shoppingcentrum som finns i F 8 flottiljverkstadsområde. 
Centrumledning vill för sina besökare idag lyfta fram vad historien har att berätta om byggnaderna 
från F 8-tiden. Efter att ha tagit kontakt med oss kunde vi, framför allt med av Bosse Petterssons och 
Åke Lundbergs hjälp, berätta om den verksamhet som en gång varit där. Resultatet blev en exposé 
över dåtid och nutid, i ord och bild, med rubriken ”Från flygflottilj till shoppingcentrum”. Intressant 
för dagens shoppare men också till glädje för alla flygintresserade i allmänhet och F 8-vänner i 
synnerhet. Glädjande att SQO tagit detta initiativ, vilket innebär att F 8 historia delges en betydligt 
större krets än vad vi normalt når ut till. Exposén finns på SQO hemsida1. Men vi har fått tillstånd att i 
pappersformat delge den våra medlemmar, som önskas en trevlig lässtund. Stort tack SQO! 

Till sist: Vi följer noga Covid 19 och utvecklingen av vaccineringen. När det enligt myndigheterna är 
säkert att träffas i större grupp inomhus avser vi att kalla till årsmöte. Nu gäller det att till dess förhålla 
sig till rekommendationerna och hålla ut. 

Barkarby i början på mars                                                                                                                                                                                                                  
Styrelsen 

 

PS. Som den uppmärksammade läsaren säkert har noterat i ”Från flygflottilj till shoppingcentrum” 
finns bilder på tre krokar som var och en sitter på tre husfasader. Vi har gått bet på vad dom har 
använts till. Någon som vet? Hör av er i så fall! 
 

  

 
1 https://qualityoutlet.com/fran-flygflottilj-till-shoppingcentrum/ 



 

 


