
F 16 i Uppsala läggs ner efter 60 år 


En sista överflygning av F 16:s flygfält med flottiljens två flygplanstyper JA 37 och SK 60 genomfördes i oktober, kort innan de sista Viggarna flögs 
till skrotning i Halmstad. 

Den 31 december utökas lis

tan över nedlagda flygflottiljer 
med Upplands flygflottilj, F 16, 
i Uppsala. Även om verksam

heten minskats successivt 

under de senaste åren, så har 
driften pågått in i det sista. 

Bland annat fungerar strids
ledningscentralen i Bålsta 
som vanligt och kommer efter 
nedläggningen organisatoriskt 
att överföras till F 20. 

Den grundläggande tak
tiska flygutbildningen (GTU) 

vid femte divisionen har 
genomförts som vanligt. GTU

verksamheten återupptas vid 
Flygskolan på Malmen efter 
sommaren 2004. 

FlygvapenNy tt ·4 • 2003 

Fredagen den 19 decem

ber sker en officiell avslut
ningsceremoni och på nyårs

afton ska flottiljens fana ned
halas för sista gången, det 
ska ske klockan 14.51. 

Den militära personalen 
har erbjUdits tjänster vid 
andra förband . För den civila 
personalen är läget annor

lunda. Många har erbjudits 
hjälp till andra anställningar 

både inom och utanför För
svarsmakten . Tyvärr är det 
dock cirka 40 personaer som 
blivit övertaliga, varav cirka 
hälften går i pension. 

F 16:s nedläggning betyder 
dock inte att Försvarsmakten 
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lämnar Ärna-området. Kvar (Opil) som etablerats i Upp
blir F 20 och Försvarsmaktens sala. Under våren kommer 
Underrättelse- och säkerhets resterande delar av Opil att 
centrum. flytta till Ärna. (Se FY-nytt 

Utöver detta finns redan 3/03). 
de flyg- repspektive armetak Chefen för F 20 kommer 
tiska kommandona, som är de att vara chef för Uppsala gar
första enheterna ur den nison. 
Operativa inslatsledningen 

Jubileumsutställning 
Nedläggningen av F 16 sker samma år som flottiljen fyller 

60 år. För att uppmärksamma 60-årsjubileet har Upplands

museet i Uppsala passat på att arrangera en specialut

stäilning om flottiljen kallad Vingar över Uppland. Den invig


des av landshövding Anders Björk den 22 november och 

pågår till och med den 18 april 2004. 
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