Flygmekanisk Verkstad
åter på Höganäs flygfält
Det är nu snart 10 år sedan ESMH, Höganäs flygfält hade en egen flygtekniker på plats.
Många har besökt mekhangaren när Lennart Månsson huserade här. Men nu bubblar det
åter av liv i hangaren. Företaget Aero Tronic och Björn Thelin har flyttat in och slår nu
upp portarna för klubbar och flygplansägare som behöver serva sina flygplan.
Eller du kanske behöver en uppgradering av avioniken? Då är Aero Tronic bästa valet.
Flitens lampa har lyst i hangaren sedan en tid tillbaka.
Björn och Lilijana har renoverat upp mekhangaren
på Höganäs flygplats till sin forna glans. Och om man
inte visste bättre kunde man luras att tro att man tagit
ett steg in i 40-talets USA. Med en härlig inredning
som är full av retrokänsla tar Björn hand om ditt
luftfartyg som kommer att få all den TLC som den
behöver. (TLC = Tender Loving Care)

Björn som har lång erfarenhet som flygtekniker står
till tjänst med allt som rör service, reparation och
mekanisk konsultation för ditt luftfartyg. Ja, det spelar
ingen roll om det är ”Fixed wing” eller ”Helikopter”,
Björn skruvar i båda. Som namnet på företaget
avslöjar så är Björn specialist på avionik och har under
stort antal år servat och reparerat allt från airliners till
klubbkärror.

Flyg in på 1500 fot plats över fältet för en fältkontroll. Högervarv bana 32 och 06. Berätta
dina avsikter på 123.550 och taxa in till Björn för din kvalitetsservice. Behöver du stanna
över bokar du rum på klubben. Gott käk det kan du få på krogen i hamnen.
Det är tisdag och jag trillar in till Björn på Aero Tronic
för att spana in hur fräsch hangaren har blivit. Jag
möts av ett glatt ”hallå” på härligt klingande dalmål,
ackompanjerat av skönt svängig countrymusik från
”Big 94,5 Hatteras, USA”. Det är så go stämning att
det är lätt att hänga kvar. Men om du planerar att flyga
hem snart igen kanske du inte ska uppehålla Björn
allt för länge. Jag kan inte nog påpeka hur fördelaktigt
det är att ha en lokal fenomenal flygtekniker på plats.
Har du behov av en stabil verkstad för dina serviceoch reparationsbehov. Kontakta Björn Thelin och
boka in ett besök. Jag bjuder på en kopp kaffe!
(...så får jag en anledning till att hänga lite mer på
Aero Tronics på flygfältet i Höganäs)
/ Jesper Gaarde, Flyginstruktör N.S.F.
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a
Cracked a cylinderhead on your Lycoming?
No problem, call a cab from the phonebooth

