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Hej alla AFI-vänner! 

Seniorträffarna med Öppet Hus  
och fika på tisdagar, kl. 15-16:30 
c:a fortsätter oförtrutet. Alla med-
lemmar är välkomna till trivsel-
träff med informationer och dis-
kussioner, problemlösningar och 
klurigheter.!  

Vi drar också igång våra klubb-

aftnar med föredrag!  

Se kalendern nedan. 

Välkomna till nästa klubbafton. 
OBS! att denna klubbafton är 
senarelagd ! 

Se info här bredvid. 

     Arne Gustafsson, ordf. och redaktör. 

Kolla in kalendern härintill  
och notera dessa datum i din  

kalender så att du inte missar något! 

Tisdagen den 7 februari 
Seniorträff, Öppet Hus och fika kl. 15-16:30 c:a. 

 

Senarelagd Klubbafton!  
Kaffe och smörgås serveras från kl. 17:30 

 

Kl. 18:00: Föreningsärenden och informationer. 
Kort auktion på några el-prylar. 

 

Kl. 18:15 c:a Föredrag  

 

OBS! Datum! 

 

Mer info kommer snart…. 

 
 

Välkomna 
ll ännu en intressant a�on på AFI! 

                 Styrelsen för AFI 

Kalendern 

Tisdagen den 24 jan.:  
Seniorträff med Öppet Hus och 
fika kl. 15-16:30 c:a. 
OBS! Ingen klubbafton detta 
datum! Se rutan här intill!  

 

Tisdagen den 31 jan:  

Seniorträff med Öppet Hus och 
fika kl. 15-16:30. 

Tisdagen den 7 feb:  

Seniorträff med Öppet Hus och 
fika kl. 15-16:30. 
Klubbafton:  
Förtäring 17:30.  
Föreningsinfo 18:00  
Föredrag 18:15 c:a 

Se rutan här intill! 

Tisdagen den 14 feb:  

Seniorträff med Öppet Hus och 
fika kl. 15-16:30. 

Du kan enkelt ta bussen �ll AFI! 

Linje 2 går var 10:e minut. 

Hållplats ”Eskadergatan”. 

Kallelse till årsmöte! 
Tisdagen den 21 mars kl. 17:00.  
OBS tiden!  Fika från 16:30. 

Efter mötet föredrag kl. 18:00 
 
Mer info kommer senare. 



Vår lokal finns på Flottiljgatan 61, ute på Hässlö. 

Info till dig som ännu inte betalat medlemsavgiften 
för 2023: Betala senast den 28 februari!  

Skicka 150:- till AFI:s plusgiro  484 99 58 - 6  

Eller swisha 150:- till tel. 070 380 20 25 (kassören Nils-Ove). 

Ange ditt namn samt ”Medlemsavgift 2023” 
 
Utdrag ur stadgarna: 

§3 MEDLEMSAVGIFT  
Medlemsavgiften för nästkommande kalenderår bestäms vid ordinarie årsmöte.  
Medlem som inte erlagt medlemsavgiften före februari månads utgång efter  
påminnelse anses ha utträtt ur klubben fr.o.m. 1:a mars. 

Ett e-postutskick sändes den 11/1, så detta är en påminnelse. 

Ordinarie klubbafton den 28 februari kl. 18! Boka in detta evenemang! 

Astronomen Jens Melinder från Uppsala Universitet berättar om det nya  
teleskopet James Webb Space Telescope (JWST). 

Detta har möjliggjorts tack vare våra medlemmar, även aktiva i VARF, Clas Lundberg och Hans Thorgren. 

Ett samarrangemang mellan VARF, AFI och MDU (Mälardalens Universitet). 

OBS! Lokal i MDU! Närmare info kommer senare. 

AFI:s Julfest 2022 ägde 
rum i Flygets Hus (Gula 
Villan) ute på Hässlö, 
vilket vi hyrt av F1 Kam-
ratförening. Där är Nils-

Ove och undertecknad 
medlemmar. 

Andre man på höger sida 
är Björn Jonsson från 
Kamratföreningen, som 
efter julbordet berättade 
utförligt om Gula Villans 
historia. Han berättade 
mycket också om F1:s 
historia och även en del 
om själva flygfältet. 

Maten hade N-O beställt 
från ICA-ettan. 

Arne Gustafsson 


