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Minnesstenen inom gamla F2-området

I samband med nedläggningen av Roslagens Flygkår 1974 ätog sig F2 Kamratfrirening attvärda den minnessten som är 1"944 restes söder det dåvarande kanslihuset.
På senare tid har behov och önskemål föreleget om nyförgyllning av inskription, komplettering med textplatta och en eventuell flyttning av stenen.
I mars och september 1997 tillskrev Kamratft)reningen Täby Kommun med en
vädjan om ekonomisk hjälp ftir genomfcirande av ovanstående åtgärder. Enär inget svar
erholls på dessa skrivelser, utgick vi ifrån att Kommunen inte hade något intresse när det
gällde detta minnesmärke.
Genom ekonomisk hjälp från Flygvapnet kunde under våren 1998 nyforgyllning
samt komplettering med fristående textplatta ske. Åtgärderna var klara lagom till Kamtatforeningens traditionella samling i samband med årsmötet i maj.
På textplattan uppräknas de militära enheter som under åren 1919 - 1974 var verksamma inom området, samt bakgrunden till att stenen restes.
Vad gäller en eventuell flyttning av stenen, är detta skjutet på framtiden. Förslag
har framftirts att flyuning skall ske till plats utanfcir Täby, något som dock Kamratföreningen ställer sig negativ till.

Efter samlingen vid stenen genomförs numera årsmötesförhandlingar och årsmiddag
i Kommunalhuset. Kamratft)reningen är mycket tacksam över denna möjlighet.
För F2 Kamratförening, med vänliga hälsningar

r--/
'e1
tlurt lorgn.
Sekreterare

.
o

Så svar på de
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SFF skrivelse ställda frågorna:
Kamratföreningen har ej kontaktats eller deltagit i Ög inventering. Vi har ej haft
krinnedom om denna inventering. Föreningen skulle med glädje notera om denna inventering kunde ge framgang när det gäller F2-områdets underhåll.

Frågan i vad mån Kamratföreningen arbetar med att motverka förfallet har redan berörts.
Föreningen har begärt och fått information om kommunens planer på framtida
byggnation inom området. Av denna information framgår vilka byggnader som
kommer attvarukvar, och som då givetvis i forsta hand bör få ett godtagbart
underhåll, ev K-måirkas och förses med historiska uppgifter.

Vad gäller Kulturhusens dag 09-1,4 medverkade Kamratföreningen på följande
sätt:

- guidning omfattande en historisk återblick på den militara verksamheten
vid Hagernäsviken, rundvandring inom området med de olika byggnadernas historia.
- fotoutställning
- videofilm visande verksamheten vid F2 strax fore nedläggningen 1,974
- visning av modell över F2-området. Modellen byggd i miffen av 60-talet,
tillhör Flygvapenmuseum och förvaras på Fl6
- försäljning av Mikael Forslunds bok om fol S12
- reklam för SFF
Trots konkurrens fran flera stora evenemang hade ganska mycket folk sökt sig
till F2-området denn a frna men ganska blåsiga septemberdag.

o

Kamratforeningen har direkt eller indirekt medverkat vid framtagring av foljande F2-dokumentation:
- i samband med firandet avF} Underoffrcerskårs 40-arsjubileum 1969 togs
det fram en minnesskrift samt en omfattande fotoutställning. Den senare iir
skiinkt till Flygvapenmuseum.
- i samarbete med Täby Hembygdsforening skrevs 1978 boken F2-Hägernäs. Författare Eric Jameberg. Boken är slutsåld. Åven en fotoutställning
i form av ett antal skåirmar togs fram. Denna förvaras hos Täby Hembygdsförening.
- föreningen har genom Egon Olsson under många år bedrivit en fortlöpande insamling av fotodokumentation rörande F2. Fotona, med förklarande
texter, är samlade i ett antal album.
För några år sedan gavs huvuddelen av fotosamlingen ut i tryck. En enkel
publikation i A4-formatpä ca200 sidor och i ca 400 ex. Boken blev myck.
et väl mottagen bland medlemmarna i kamratföreningen och i SFF. Endast
ett fåtal ex finns f n kvar.
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I samband

med nedläggningen av Roslagens Flygkår 1974 ärtog sig F2 Kamratforening attvärda den minnessten som är 1944 restes söder det dåvarande kanslihuset.
På senare tid har behov och önskemåI föreleget om nyforgyllning av inskription, komplettering med textplatta och en eventuell flyttning av stenen.
I mars och september 1997 tillskrev Kamratfdreningen Täby Kommun med en
vädjan om ekonomisk hjälp för genomft)rande av ovanstående åtgarder. Enär inget svar
erholls på dessa skrivelser, utgick vi ifrån att Kommunen inte hade något intresse när det
gällde detta minnesmärke.

Genom ekonomisk hjälp från Flygvapnet kunde under våren 1998 nyförgyllning
samt komplettering med fristående textplatta ske. Åtgarderna var klara lagom till Kamtatföreningens traditionella samling i samband med årsmötet i maj.
På textplattan uppräknas de militara enheter som under åren 1919 - 1974 var verksamma inom området, samt bakgrunden till att stenen restes.
Vad gäller en eventuell flyttning av stenen, är detta skjutet på framtiden. Förslag
har framförts att flyttning skall ske till plats utanför Täby, något som dock Kamratföreningen ställer sig negativ till.

Efter samlingen vid stenen genomförs numera årsmötesft)rhandlingar och årsmiddag
i Kommunalhuset. Kamratföreningen är mycket tacksam över denna möjlighet.
För F2 Kamratförening, med vänliga hälsningar
?
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- Kamratforeningen ger ut en medlemstidning, Nya Marinflygaren, med ett
nummer/ar. Innehållet präglas av medlemsinformation och F2-historia i olika former.
Som synes iir F2-epoken ganska våil dokumenterad, i va{e fall vad gåiller fotodokumentation.
På uppdrag av ordföranden för F2 kamratforening.
Med våinliga halsningar
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Sekreterare

Adr: Storw etsvägenl4
I47 54 TUMBA

a

08/530 334 92

KUNGL. BOSLAGENS FLYGFLOTTILJS
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L974-06-30 fick F2-epoken i Hägernäs sin definitiva avslutning. Förbandet hade
då i 48 ar haft sin hemvist i Täby, och varit en av dess största arbetsplatser.
Levde vidare gjorde dock forbandets kamratförening bildad redan 1944. Föreningen har i dag ca325 något till åren komna medlemmar.
Föreningens målsättning har varit, att sarnla medlemmarna på F2 varle år i slutet av maj för en minnesstund mid minnesstenen framfor f d Kanslihuset, frr att
genomföra årsmötet samt for att aväta en årsmiddag.
På gnmd av brist på låimpliga lokaler kurde vi förra året endast genomföra minnesstundenpäF2. Årsmötet och årsmiddagen fick gå av stapeln i Kommunalhuset, ett bra alternativ, som vi hoppas kunna utnyttja även kommande ar.

I

samband med förbandets nedläg$ing 1974 åtog sig kamratföreningen varden
av minnesstenen.
Enl vad som kommit till var kiinnedom har Täby Kommun nu for avsikt att exploateraF2-området. Om så iir fallet, är det kamratföreningens önskan att erhålla information om dels:
l. Hur detta kan komma att påverka minnesstenens nuvarande placering.
2. Hur detta kommer att foråindra området i öwigt.

Vid ett antal tillftillen har det framställts förslag om att stenen skulle förses med
en kompletterande text med bl a uppgifter om under vilken tid forbandet hade sin
hemvist vid Hagernäsviken.
Ar det möjligt:
1. att Kommunen skulle kunna lämna ett ekonomiskt bidrag

till

en sädan

komplettering?
2-alt erhålla kommunens stöd i olika avseenden i hlindelse av att stenen
behöver flytas?
Föreningen avhåller sitt arsmöte -97 den 31 maj. Svar på denna skrivelse emotses
med tacksamhet i god tid fore denna tidpturkt.
Som bilaga bifogas en kortfattad redogörelse över föreningens historia och verksamhet

William Sivebro
Ordforande

Adr:
F2 Kamratflorening
c/o Kurt Jörgne
Storvretsvägen 24
147 54 TUMBA

/ K Jörgne

