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EAA-chapter 222 - . .., 
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IEA/q...
Bygger vi flygplan
Genom EAA har d! möllighel alt stälv bygga d tl egeti ygplan.
Du kan bygga rrän rtningssals, materia sals eler 1o m er he t
egen konstruklon Du kar byggallrå melal plasl el er komposit
matera Föraniåti stårdlil etlbygge amnardu ne.ansökan
genom EAA När EAA hargranskat o.h LLftiansve.ket geh
bygglil slånd är del ba.a alt såtla gäng. Under byggl den jöjer er
konlrolantlrån EAA dit bygge. Normalbygglid år 3-5 år men del
linns exempe på bäde exlreml snabba och ångsamma byggen.

Bestaurerar vi tlygplan
Gamlä tygp å. åviin årgång blirålerlultburna nårvåra medlemmar
harlagit hand om dem B and pågående reslaureringar kan
nämras iyper som Tiger Moth, Focke Wu i Stiegltz, Klemm 35 och

Träffas vi på tly-in
Vd.i" .ommd b.' t d'ör"r ioals tr"d -rmår lrå'iäs p; I ;S "Ily n runl om i andel. Då kommerbåde nya slo ia,lygplansbyggare
lufter o.h de som harvarl med ]ötr A la som häler på an byqga

eller drömmerom ax börja har härchanser all lräila ikas nnade
ochdskLlerailyg allåiorner

Genom EAA-Nytt hålls kontakten
llöreni.gers medlemsldnngiårduionöpandeinformålion om
vad som händer Senasle nylt om färd gs1ä da byggen, nya typer
mater a och a ll annat som är av ntresse iör er amatörbyqqa.e

Jag vill gå med iEAA. Skicka inbetalninskort. Årsavgift 100:-
Jag är intresserad, skicka mer information eller ta kontakt med mig

Namn .............
Adress.....
Postadress

Tel

lnnehar f lygcedif ikat. typ

Kupongen skickas in till EAA chapter 222, Box 10024, '161 10 Bromma

E

4,","^,,
4,,".^,."
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Avancetadtekn
Ett utmärkande dmg för Saab-Scaria Combitech-gruppen i dess helhet är
att den inom ramen för sin verksamhet behärskar ett antal högteknolo-
gi.ka områrl.n och kar kor-biner dFnr isysle-.

Saab-Scaria Combitech-gruppen består av ett rörelsedrivande mo
derbolag Saab-Scania Combitech AB - samt fem svenska och två ut-
ländska dotterbolag. Ajfärsverksamheten i n'ioderbolaget är organiserad i
ryra operar'va enletcr:5aab lrstrurle'lt-. Saab Auron-ar'o , S"ab \Äood



ttrq

r:ik är vär styrka.
och Saab Medical Systems. Dotterbolagen är: Saab Missiles AB, Saab
'I)aining Systenrs AB, Saab Space AB, Saab Marine Electronics AB,
AB Mikro Verktyg, Saab Systems Inc och Saab Industrial Systems Ltd.

SA/f,R_SrGtU\ilA
GO]UIBITECH

\1 \9,.: C.4L 'hAB B) t.t. ....1 1j. /1. i t 1. ,'..r.ttu/RO
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LUNDSTEDT RÖR AB
MOTALA GRÄNNA

EKONOMIVENTILATION
BANKERYD

harVi har byggt

LEBRI
b

AB

l0



l-6sprisvoruhusei LeBri ör en fesi för h6de p16nbok och sinne.
9.500 kvm låspriser och nöien. Völköndo mörkesvoror - till
verklist l6so priser. LeBri ör uppbyssr krins speciolbutiker
i de mesi vorieronde bronscher. Komplerterot med trivsom
restourong, coleierio. slossbor och rivoli under tok!

gt
tl"
\,

Åcmsr Nt Nt
ömsaöe

RAKA SPARET TITI. TEBRI
OPPETTIDER:

mändds-frcdos l0-19
lördos l0-16,Tiil LeBi ör det lött ott hittd. Låspdsvoruhuser ligser

pre.i3 dör E4 o.h R50 (mot örebro) mörs - vid R50.



Vi har byggt
TROLLEHATT

LUNDSTEOT RÖR NE
MOTALA GRANNA

EKONOM IVENTILATION
BANKERYD

AB



Den 8 juli öppnar Sveriges
första inomhustivoli.
I Odeshög.
Men om du inte kanvänta så länge är
du välkommen redan nu att provåka
en delav alla
attraktionerna.

599 OO ODESHOC



Vi har byggt
HOTELL

KLOSTERKUNGEN

BANKERYOS RöR NE

BAHCO



HOTEL

KLOSTERKUNGEN
-nytt hotell icentrum

Klostergoton 28 552 56 Jönköping 036/100800
l5
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istillenftills in
:tRafiorrid

Autopiloien kopplas in och planet sty$ automatiskt
ö\,cr de radiofyr,lr som är utplacerade mellan llyg
plrr.e'r,- D.r.u eI c\(rrpe nr J\!nier"d.I.xnnrnJ
och tlanster inom Televerket Radio s verksamhcts
område.

Dcl JI o.\.J \|.u',err.,' r D"l'j.r.rmirien
besoker Dig i ditt vardagsrurr medjämna meilanmm.
Vi svaEr för siindårstationer och överförin-qsnät för
radio och TV program i Slerige. MeD också kon1-
munlkation på fa(yg i intemarionella trader Eller
den s\,enska kustndion.

På fisketur i vild,narken kan Du nis av omviirtden
över vfu1 personsökningssystem MBS och har Du
dessutom cn mobiltciefon anslutcn till vårr NMT-nät
så kan I)u ringa upp vern Du vill i heta värtden fån
Dift fiskeliiger

Du hlr. nu fritt veta li1e om nägra a! de rjänster
som leleverket Radio arbctar med. Så näsra gång

'' För' r rJar c intnt mätron. r'tng ,l0J (t(r.''

d! *.*.*
=-T+nAnto

Du flyger kan Du lugnt sätra Dig tillrätra.
Besällningen och autopiloten ser tiii aft DLr hyggr
kan koppla av och få cn angenäm flygtur

b---- -tr.,
br--ll'r*

Framtidens teknih ftir vanlQa männisl<or



Vi har gjort
ombyggnaden av

ESSO
RESTAURANGERNA
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ry . ESSO MOTOR HOTEL. ROSENLUND . JÖNKÖPING. TEI-EFON: 0]6.I1 91 60

En ny atmosfdr
Vi har åntlrat på clet mesta! Nytt är färger, inredning, öppettider,

matsedlar, pinlita. . . ach i hijket är tdnhegångalna nya.

. . . är den nya mittpunhten; iistra stadsdelÅrn.l.
Mat acb miljö är itapphlax. Här seruerarz'i både "Linnealunchen"
och råtter från oår å la Carte meny. Efter hl 18.0A kdn du benåLlj
supö från en ny fräscb matseclel.

På söndagar dubar d upp dr Linneabuffi med. smått och gott
som passar både batn och plånboh. Här tar d emot beståLlninsar för
fe*er az' alla slag a,.t sammanhomstet. Nat rligtois har Linnea Krag
fu I bt än cl iga rättigh et e r.

a,)tl| -./lOSOn/Und,\
cDar,lsh,rs

. . . är innestället där clu uncler z'echorna äter dagens Värdsh uslunch
eller å la Cate. Snabbt, vällagat och prist'änligt. Den gamnaLlags,
intima miljön 96r det till ett annorlund.a Vårdshus. På heLgerna kan
d.u ta med familjen hn och äta gott och billigt. Vi har allticl något
erbfudande. Vi z,et vad sorn hräxs för att du ska tioas. . .

öPPETTlDER,
LINN EA KROG/ LÖNN EBERGA BAR

Måndag-Torsdag: 1 1.3A-24.a0. FreelaS: 1 13U2nA
Lör.Ldg: 18.a0 22.30. Söldag/belgdag: 13.A0-22.30

ROSENLUNDS VARDSHUS
M åndag-Freclag: a7.0u22.aa. Lördag/sönd.1g/ helgtlag: A8.AA-22.a0
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ilo[Uttl{I$ Ul{llm
lrll§t0pAnEARAltfl
GOI [tI BI11IEA[E

AII BO BBI
Modulents nya hus år nie barå ovanligt charmiga och
trev i9t pianerade 1 och1,/,.pansh!srrän93ti 163m,
Med Modu enls un [aHusloparcarant Landuvara
såherpå atl lally er.å hå ler, att huset b ir tårdrate,atl
ntudelska,atl boendekosinadenbtir åOochailhusetär
iypqodkånl avStalens P anverk.
ochdeibåstaavatll.Detkostarintemeratlbobätre.

NY HUSKATALOGI
Kom in elierrinO så lå. du vår nya huskatatoo

ou rÅR vera
lren ou vÅna
HUS HOSi
GEORG
svENssoN
036-704 55, 705 16

Kontot o visn.hus:
Norrahammarsv. 102,
Hovslätt.
Postadr: Box 9073
550 09 Jönköping

vÄLxolril]ritplitl

Yisste Du
ait SJ Resebyråcr siiljer flyg för mer än 900 miljoner kronor per år?

Visste Du
rtt de internalionclla tlygbolagen har ett gemensaml biljctr och
trokningskontor på Väslra Stolgatan I iJönköpingl

VÅLKOMMEN TILL
RESEBYRANMITT

I STANMED
TRIVSAM KUNDMILJÖ:

SJ Resebyrå
Västra Storgaran 1 , Box 205 , 55 I I 4 Jönköping

Tcl. affärsresor 036/1146 6UTcl. privarreso I 036/1 1 i33 30
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Riksbyggen
* proiekteral
* bygger
* förvaltar

\s:*:"ruää"'
AB Ett{AR iltt§Sots

JONKöPrNG
KLOSTERGATAN 13
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lbmövertillMlA

LAT INTE DETTA HÄNDA DICI
Vi ser aver dir bil.

Vi siilier iven nyn o.h L)egagnirdc

bilar t ill ritt.L priscr

Nranrl frcd.07.00 18.00

Lordlg 10.00 l -1.00 |örsäljnins

Gränna bil ab
FOLF SYENSSOA/ ROBERT LIJNDELL
Skiftesvågen - Tel. 0390/ 105 m, 16 m
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RESEBYRA
MED ANSVAR

ll \^\ \P\aRl 5l B\Rit' r'' h ur'.; 'y,{..1. 
.or, po,Rtpi.,,n.

Hu\L\'rnr SJkerr irduLln ,aq,rhjrenc rn
Tc rar van. att titta i.lill _*an J'reseblrå o.h liås. oss ritl dds. Med rår tånga L,ra.sch

edarenhctharvi alltid nirsot lämplig atr rareslå. Du ka.ske sk, resa bor isamb;.d med

'.',nr'r;'\ogr ,.J'e\i lcrduo.n..p (n'oÅl l.' .r,.r 
', n-t-r\da t,'. dn\dd.

". .r iJ( iL. Lo o. H e -.io ,o.(1 r I tj-r.r',d L,.
a!os. Om dcL.uskullevara så a dusjdv inte haftrilltiine,t anlir. ossännu.
al ..' loiernf. I \l.l.re..i. u.ft,..' tl b.tj,.. ,,.n-rcr.,

a.l'riF.or -\Lg.' H e.l i.rc .r o, .o. 1.ri.s.'- a t. ' ( 
.,

r.. .( tP,F.-bl
Pcsonlieserv,ce Ing. ttyrningar" ganskruniktl

1rÅ\c4rar^Ro1l-4ttl rat {R[dR- I ata MLD

ft HUSKVABruA.="-
Vneseevai W

RosenKöp.c.ru.r-Huskvarna. tet016 142290. Lördrss.pDei

TRE SXÄtHAB GJllBT
ToYoTA ctlRtlu.A Trr.r- vÄRr.otts

MESTSAUIA BII.:

tx0il0ti il.

TOYOTA
khköpingr Aulomobillörälining AB

lndustrigatan6, (vid E4:an), Jönköping.Tel. vx l1 87 60

ilU KAII VIERBJUDA FRA[I, BAK, OCHFYBHJUTSDBIFT

KvaLtTEil. DR|FISÄXIRHErEI.
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BYGGNADSARBETEh
BYGGSERVICE MÅLERIAR

EL. OCH VVS.INSTALLATI(

SlottsgatanzS . Box2177 . 55002Jö

N
RBETEN
IONER

ttsgatan2S . Box2177 . 55002Jönköping
Telefon 036-16 03 60

Dalgatan 28 Box 158 . 571 00 Nässjö
Telefon 0380-1 80 20



VAD I ALLSIN' DAR'AR
EN EGOUTTEUR?
(Har Du siäLlt Dig samma fråga någon gång når Du passerat vår nya fabrik
ute vid Torsvlksmotet?)

Jo, en egoutleur är en specialvals i handsvetsad nätkonstruktion som,
liksom våra övrlga produkter, säjs ti I pappers- och cellulosaindusirin.
Egoulteuren ger, riktigt p acerad I ett tidigt skede av papperslillverkn ngen
iörutsättningar för avsevärl högre papperskvalitet. Stor eken på en
egoulteur är mellan O 400 2000 mm i diarneter och längden från etl par
nreler upp tillöver I rneler.
N E F, som visläva helst kallar oss, är alltså en mekanisk verkstad, mer
eller mindre specla iserad på rostfrti ståloch med sin kundkrels utspridd
över nästan helajordkLotel. Förhoppningsvls harv nu i någon mån stillai
D n nyfikenhet.

AB NORDISKA EGOUI-] EURFABRIKEN

Fri företagsamhet
- bra för orten
- bra för bygden
- bra för Sverige



3s
i GötEbOTg AB . SÄVE FLYGPLATS

HELI KOPTERINTRESSERAD?
Vi kommer till llygdagen

1983 och visar vår
på Axamo den 29 maj
Robinson R22.

t:

Passa på och ta en provlektion under llygdagen.
Vi har komplett helikopterutbildning. Intresserad?

Ring 031 -92 62 80, 92 55 25
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I
Vi blir bara fler och fler.

280 000
fastigheter
har bottenlån
I Stadshypotek

Norra Smäands Stadshypoteksförening
POSTADRESS: Box 594, 551 l7Jönl<öping

nrSÖKSanneSS: Trädgårdsgatar 37
TELEFON: 036-16 00 95

PREMTARERB.JTJDÄNDE
/.ltoITEH/NDDU( {lt

Lra,lN a.x1 /{,1 JLarsT\nD
Föi u, t.dr.'iullc Aqu Sttrr du köNi lir
.lu. r u[ rl,.] ll r.] ,lnrk l,in l rl ,

n n \ ,'r 'n .r rHri r.

A,lDltLi,rd DUscll T1'llT7S1 Uaj,l
t,1.L.ER C ]t ( )' I : ! tT kE

vin hr dukg IrjndmL' Silhi tonl iLnL
Det grLldtrlltsi rit ur pi.
NL ,r , r LJ L r pp r 'r1 rp.rcr grl, o.h

nÅl 1,, .ld.rr, r.n,q, rll.
r,.rrr_,,v,U1.r, pD@l

VARENS NYA
VAGGAR!

vr trh vllrnsvigg Aqui shr nn,DR Llki

tliliöhollen
566 00 HABO



Jänrftir
lostnad och

standad!
Vlharmåfga bra alternalivför Dg som sökeren boslad med god
standard och r mlg hyreskostnad. Vill DLr veta mer kontakta:

WTuitt"rHem
Brunnsgatan 18, Jönkop ng, ie 036/T6 9240

BILTELEFON
och branschanpassade

RADIOSYSTEM
Badiosamband under llygdagen sker rned
utrustning från Ericsson Fadio Systems.

Pä telefon 040/94 50 40 kan du få al info
om våra biltelefoner och radiosystem.

ERrcssoN 7 ;;:T:fl:*,d'"
ERICSSON RAO O SYSTEMS AB, LANDMOBII. RADIO, 1633
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Jnpen

P[PtrR
AFICHEFI TI

NYGE AERO

PIPEB is marketed
and technically supported in
Scandinavia by NIGE-AERO

Address: Box 321, 61101 Nyköping
Telephone. 0155 82520 . Te ex:64004

,19



JONKOPINGS RADIOFLYGKLUBB
Jönköpings Radioflygklubb är en klubb Iör modetlflygare i trakten av Jönkö-
ping med omnejd. Klubben har ca 100 medlemmar. Vi svsslar med ra.liostvrda
modeller, men det förekommer även linflyg och friflyg. Klubben bedrivelsin
verksamhet på eget modellflygfält som heter Mosslanda, beläget ca 10 km
söder om Jönköping, slrax väster om Huskvarna Torsviksverken. I anslutning
ti11 fältet finns vår klubbsluga. Verksamheten i klubben besrår av kiubbträIfai
under vintern i vår kiubblokal på Hulukvarnsgalan 4, Jönköping. Där visar vi
film om flyg, tar upp teoretiska problem kring modellllyget, haigenomgång
av radions funktioner och mvcket annat.

Under sommarhalvåre1 flyger vi på vårt fält, där tävlingar också arrangeras_
Klubben lrar under åren arrangeral llera natiollella t;\ lingz r . I ör ö\ rigr {å
står fältet till medlemmarnas förfogande för flygning, dock finns det e; del
säkerhetsbestäm elser som vi måste rätta oss etler.

Under senare år lrar det inom klLrbben byggts upp en viss försäljning rill
medlemmarna t ex modeller, motorer, bränsle m m till reducerade priier.
Vidare sä1js det klubblröjor och olika sorters dekaler.

Ar du inlre.serad r\ modellllyg. då är du vntkommen i klubben. Klrbben
drockcå irn.lulen rill 5\eriBes Modettfl]gtörbuId sMFF Blrnd rörmaner i

förbundet kan nämnas tidningen Modellflygnytt, samt en försäkring som
gäller när du är ute och flyger.
VÅLKoMMEN TILL JÖNKÖPINGS RADIoFLYGKLI]BB.

Kryssa för om du vill bli medlem, eller om du önskar ytterligare infonnation
om kiubbens verksamhet.

tr Önskar tli medlem i klubben.

E Vill ha ytterligare information om klubbens verksamhet

Adress Tel

Vid medlem.kap v g uppge'ooe se;,

Sånd kupongen lill: Jönköpings Radioflygklub b. Box 221 , 55 i 14 J önköping
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B&W Stormarknad
det kompletta
inköpsstället
Vår styrka ligger inte i atl visa några få ,,lock-
priser". Vår styrka är att vara mer än en s k
matmarknad. Hos oss skall du också kunna
hitta sköna kläder, praktiska hemartiklar, bil-
cykeldelar, camping- och sportutrustning samt
i det närmaste allt du behöver till din trädgård.
Gör som tiotusentals andra familjer. Gör B&W
till en god vana.
Då slipper du jaga stan runt och betala dyr
bensin och dänill parkeringsavgifter.

BI
Stormarknaden äi öppen: Österängen
Månd-Onsd
Torsd Fred
L6rd

II
9.30-19.
9.30-20.
8.30-15.
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