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Flyg100-dagen den 15 september 2019 

  
Information 7 september 2019 
1919 kom flyget till Hägernäsviken. Det var början på en lång period av militärt flyg i Hägernäs Strand. Idag 
finns många minnen från flygvapnets tid här - och fortfarande finns Täby Sjöflygklubb som startar och landar 
på Hägernäsviken. Det har nu gått hundra år sedan flyget kom hit. Det är värt att fira! Vi gör det i samarbete 
mellan Täby Hembygdsförening och Aktiva Hägernäs Strand och med stöd av HSF, dvs 
bostadsrättsföreningarna i Hägernäs Strand. 
 
Flyg100-dagen äger rum söndagen den 15 september 2019 med huvuddelen av aktiviteterna mellan kl 13 och 
17. För att gardera mot vädrets makter kommer det att finnas tält bl.a. vid minnesstenen. Organisations-
kommittén svarar för övergripande planering. Föreningar och verksamheter deltar med sina verksamheter.  
 
Nedan beskrivs dagsläget. Några detaljer kan fortfarande komma att ändras. 
 

o Flyget visar upp sig över Hägernäsviken: 
§ Vi räknar med en överflygning av en DC-3 (DAISY) från Västerås ca 13.45 
§ En rote JAS Gripen gör en överflygning 15.30 för att hedra vårt 100-årsfirande  

o Kl 10 på förmiddagen ger Ragnar Strandberg en unik möjlighet att komma in i Arninge fort 
o Kl 13 ankommer Viking Plym med hedersgäster ackompanjerat av toner från Täby Blås.  
o Efter välkomsttal blir det tal av kommunalrådet Erik Andersson och Gunnar Persson, ordförande i 

F18:s kamratförening. Därefter blåsorkester. Täby Blås ställer upp med en 30-manna orkester 
och spelar militärmusik och annat.  

o Det blir en serie intressanta föredrag i Big Images trevliga cafeteria mellan kl 14 och 17. 
§ 14.00 Hägernäs historia – en vattenväg och en bondby (Lothar Lammertz, THF) 
§ 14.40 Militär flyghistoria på Hägernäs (Christer Lokind, flyghistoriker, elev F2 1963-65) 

• Paus ca 15.15 – 15.50 
§ 15.50 Korvlinjen i Täby – en befästning från 1900-talets början (Ragnar Strandberg, THF)  
§ 16.30 Catalina-affären och DC-3:an som försvann  (Christer Lokind, flyghistoriker) 

o Sjöflygklubben har öppet hus, visar, flyger och berättar. Pristävling där du kan vinna en (framtida) 
flygning. 

o Sjöräddningens fartyg Pantamera finns på plats, visar upp sig, berättar och värvar stöd 
o Historiska informationstavlor i Hägernäs Strand visar hur det såg ut på F2-tiden jämfört med idag. 
o Bryggföreningen och Viking Plym ordnar båtturer med barn (och vuxna) in i Hägernäsviken. 

  I tält vid minnesstenen finns: 
o Hembygdsföreningen med bokförsäljning och miniseminarier om släktforskning  
o Slöjdgillet visar hemslöjd och tekniker 
o Civilförsvaret som ordnar tipspromenader för stora och små och berättar om sin verksamhet 
o Gröna Hägern som säljer lokalproducerat 
o Affärer, restauranger och verksamheter i området håller öppet och bidrar på olika sätt 
o Bryggföreningen avslutar dagen med sin traditionella lyskväll från kl 18, fyrverkeri kl 20!  


