
Höjdansökningsmotivering! 

Komplement till befintliga ansökningar avseende Gråbo Modellflygklubbs fält: 

Backlanda och Segelflygfältet. 

Gråbo Modellflygklubb ansöker om en tillåten max höjd av 390meter med 

följande motiveringar: 

(Ansökan avseende 390meter är i dagsläget det vi kan få, kontakt är tagen med 

Landvetter ATS, men beslut och avtal kan tidigast vara på plats i Augusti 2018, 

bifogar mail svar från Robin Johansson på LFV) 

• Gråbo Modellflygklubb har sedan bildandet alltid haft segelflyg som en 

kärnverksamhet och det är det fortfarande idag. 

• Klubben har idag och sedan många år haft medlemmar som varit del och är del i 

Svenskalandslaget i F3J och har Gråbo som hemma- och huvudsakliga tränings-fält. 

• 2017 arrangerades SM i segelflygklassen F3J. 

• 2018 kommer klubben att arrangera både SM i F5J och F3J. 

• Fälten används både för träning och tävling inom segelflygklasserna F3J, F5J, F3B och 

F3K. 

• Klubben har under 2017 inlett en omfattande ungdomssatsning tillsammans med 

Lerums kommun där vi i förlängningen kommer att rikta in oss på en relativt ny klass 

inom segelflyget, F3B-RES. 

• Om ansökan får ett avslag och vi blir tvingade att under alla förhållanden utöva vår 

verksamhet under 120meter så ser framtiden för klubben, sporten och all den 

satsning som gjorts fram tills idag ut att vara till intet. Satsningarna innefattar både 

privata ekonomiska satsningar på den sportsliga delen av utövandet och tid som lagts 

ner och kommer läggas ner på att engagera våra barn och ungdomar inom 

verksamheten och sporten. 

 

Segelflyget ligger till grund för våra motiveringar då just den delen av modellflyget och 

sporten avser ett behov att nyttja en högre höjd än 120m för att fylla sitt syfte. 

Då vi befinner oss utanför kontroll zon (G-Luft) anser vi att 500meter är en rimlig höjd för att 

även i framtiden kunna utöva segelflyg på våra fält i Gråbo. 

 

 

 

Gråbo / 2017-06-20      

   Stefan Wickelgren  

ordförande Gråbo Modellflygklubb 
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stefan@wickelgren.se

Från: erik.ljungkvist@lfv.se
Skickat: den 27 april 2021 13:43
Till: stefan@wickelgren.se
Ämne: SV: Kontakt avseende modellflygverksamhet Gråbo

Hej,  
 
Tack detsamma, det var intressant att höra lite kring er verksamhet.  
 
Jag noterar att ni sökt om ytterligare ett område för er verksamhet i närheten av redan existerande med samma 
efterfrågade höjd då om 390m. Precis som jag sa när vi talades vid så har vi inget tekniskt stöd i våra system för att 
markera era områden på vår radarbild, och som VFR-flygande har man som pilot ett ansvar att dels ta del av den 
information som finns tillgänglig via NOTAM innan flygning (uppfattade att er verksamhet är ”publicerat” i ett 
NOTAM), samt att hålla utkik under själva flygningen i och med att vi som ATS endast informerar om för oss känd 
trafik eller verksamhet. Nu blir ju er verksamhet för mig känd i och med vårt samtal samt underlaget, men vi kan inte 
veta vid varje givet tillfälle i den operativa verksamheten om det flygs i era områden och det är en viktig aspekt att 
nämna i sammanhanget.  
 
Jag kommer sprida infon hos oss för kännedom att det förekommer modellflygsverksamhet i området kring Gråbo 
och att ni verkar på en höjd upp till 390m över marken, och rent operativt ser jag inga problem med ytterligare ett 
område som ni ansökt om. Precis som vi sa när vi pratade är ju utmaningen att sprida detta till de flygande, så att 
även de känner till er verksamhet. Erfarenhetsmässigt vet vi att informationen i NOTAM kan vara svår att både hitta 
och tyda, och för vår del är det svårt att ge korrekt information när vi inte vid varje givet tillfälle om det flygs i 
områdena eller ej.   
 
Du får gärna höra av dig om/när ni får besked från TS kring det nya området, och även om du har NOTAM-
underlaget till informationen om er verksamhet så kan jag sprida även detta.  
 
Vi hörs säkert framåt och det vore intressant med ett besök vad det lider, jag hör av mig i så fall!  
 
 
Med vänlig hälsning 
Erik 
 

     
   Erik Ljungkvist 
   CO ATS Landvetter 
 
   LFV Operations, TWR/TMC Regionala 
   Direkt  031-941151  Mobil 0721-482967 
   erik.ljungkvist@lfv.se   

   Post: Flygtrafikledningen, Landvetter flygplats, 438 80 Landvetter 
   Växel 011-19 20 00   
   www.lfv.se 

   Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande. 
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Från: stefan@wickelgren.se <stefan@wickelgren.se>  
Skickat: den 22 april 2021 20:51 
Till: Ljungkvist, Erik (Operations TWR/TMC ATS Landvetter) <erik.ljungkvist@lfv.se> 
Ämne: Kontakt avseende modellflygverksamhet Gråbo 
 

Klicka bara på länkar och öppna bilagor om du litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert. 

Hej Erik. 
Tack för återkopplingen och trevligt samtal idag. 
Bifogar de kartor vi pratade om som ligger till underlag för både de ytor som redan är godkända av TS (Backlanda, 
Segelflygfältet) och den 3é ytan som vi har under ansökan (Sjöflygfältet). 
Inom dessa områden bedriver vi modellflygverksamhet med allt från små modeller på runt 100gram upp till 
modeller som max får väga 25kg, allt från ungdomsverksamhet, hobby/rekreation till elitverksamhet så som träning 
och tävling. 
Vi är ett antal piloter som tränar på elitnivå varav 2st som i dagsläget representerar svenskalandslaget i sina klasser 
(F3J & F5J) Segelflyg med modeller på upp till 4meter i spännvidd med olika typer av startmetod. 
Verksamheten har bedrivits på denna plats sedan 1973 med en snittantal medlemmar på ca 30-40st. 
 
Hoppas med detta att vi kan skapa en medvetenhet och kommunikation om att vi existerar inom de områden och 
den verksamhet som vi bedriver   
 
Är du intresserad av att veta mer eller kanske komma på ett ”studiebesök” så är du alltid välkommen att kontakta 
mig på telefon eller mail nedan. 
 
 
Vänliga hälsningar Stefan Wickelgren 
Ordförande Gråbo Modellflygklubb 
Brattåsvägen 2 
S-443 42 Gråbo 
Tel: +46 (0)735-240044 
Mail: stefan@wickelgren.se 
 


