Kära Siljan AirPark/flygbygrannar,
År 2009 är snart slut och jag vill därmed passa på att summera året i denna
julhälsning. Det har varit ett oerhört positivt år för Siljan AirPark där flera viktiga
milstolpar har uppnåtts. Vi kan vara stolta över att vara den mest bebyggda airparken
i Europa (dock ej fullständigt bekräftade uppgifter, men en uppskattning efter att ha
besökt airparkhemsidorna i Europa). Cirka 60% av tomterna är nu påbörjade med
någon typ av hus- och/eller hangarbygge. Flertalet ytterligare tomter har också börjat
förberedas. Målet i Siljan AirPark är att 95% av tomterna ska ha hus och/eller hangar
byggda till och med 2012. I och med att konjunkturen börjar vända och flygfältsfrågan
är löst och taxibanorna på plats har vi en stor förhoppning och tro att det blir en ”byggboom” nästa år. Allt tyder på detta då vi har märkt att många ligger i startgroparna.
Bilden nedan visar några nöjda tomtägare som skålar i champagne vid en
sammankomst i flygklubbens klubbstuga efter att flygfältet blivit ”räddat” och överfört
till samfälligheten. Ett säkrare flygfält går knappast nu att hitta – det ingår i vår
samfällighet och flygfältet är dessutom med i detaljplanen. Man fattas bara – flygfältet
är ju ”hjärtat” i vår by.
English:
Year 2009 goes to an end and I would like to take the opportunity to summarize the
year in brief as a Christmas greeting. It has been a very good year for Siljan AirPark
with many milestones achieved. We can be proud to be the most populated (not fully
confirmed, but an estimate efter having visited the airpark websites in Europé) airpark
in Europe. About 60% of the plots now have house and/or hangar and some more
plots have been prepared. The goal is to have 95% of the plots built (with hangar
and/or house) by 2012 so we really expect that everyone get started very soon. There
is a good chance that many of you start now as the world economy is turning better
(eaiser to get a loan for instance) and that the airfield and taxiway problems have
been solved. We do expect a ”building boom” next year which is of course something
we all look forward to. The picture below shows some members that propose a toast
to the saved airfield as we gathered in the club house in March 2009. A more ”safe”
airfield would be difficult to find – it is now a part of the samfällighet and it is part of the
detail plan of the whole area (which is very uncommon for airfields). But of course this
is the ”only right thing” – the airfield is the heart of our village. ☺

Flygfältet i samfälligheten och taxibanorna färdiga
I och med att flygfältet blev övertaget av samfälligheten (första steget var dock att en
grupp medlemmar gick in och löste ut flygfältet med kontantinsatser utan en krona i
ersättning) kunde vi också slutföra asfalteringen av taxibanorna i byn. Carl Rönn
lyckades också skaffa ett bidrag på 400 000 SEK från Länsstyrelsen i Dalarna som
gjorde att vi fick en buffert i ekonomin som gjorde att vi bland annat kunde asfaltera
taxibanan vid klubben, plantera björkar i hela byn etc. Bilden till vänster är tagen när
entreprenadmaskinerna börjar rulla in i Siljan AirPark och lägger ut de efterlängtade
fyllnadsmassorna. Som utlovat blev det möjligt att taxa in lagom till midsommar och
Sinje och Reiner blev de första som tog tillfället i akt och rullade in mot sin tomt (se
bild till höger).
English:
When the airfield was saved (first there was group of 9 members who paid for the
airfield for some time before it could be taken over without a single SEK in
compensation) it was possible for the samfällighet to finalize the taxiways. Carl Rönn
managed to get hold of additional 400 000 SEK from Länsstyrelsen in Dalarna which
made it possible for us to do the taxiwayas at the club area, connect club house and
reningsvärket to the municipality water and sewerage and plant trees in the whole
village (and much more). The picture to the left shows the machinges entereing the
airpark in May. As promised it was possible to taxi in enter the airpark with an airplane
at midsummer. Sinje and Reiner were the first to take this opportunity (right picture).

Flera hus och hangarer färdiga och några påbörjade
Under året har hus- och hangarbyggen fortsatt. Flera hus och hangar är nu helt
färdigbyggda och har också fått se några nya byggnader börja resa sig. Det är en
härlig känsla när en ny tomt sätts igång och förädlas – det blir ett tydligt steg närmre
en fulländad flygby för varje hus som börjar byggas.
Fredrik och Maria Pellebergs gjorde först en fin modell av deras hangar och i maj
började grunden att byggas. Det är en stor hangar på närmare 180 kvadratmeter som
inrymmer förutom flygplansutrymme, två garage och en boendede.
English:
During the year the house and hangar constructions have continued. Many houses
and hangars are now completed and during the year we have also seen new buildings
being raised. It is a great feeling when there is another plot populated with a building.
In addition to that new nice neigbours are settling down there is a strong feeling we
get one step closer to the vision where the whole village is populated with houses and
hangars.
Fredrik and Maria Pellebergs first did a nice model of their hangar and in May the
foundation was built. They have worked very hard during the year and it is a really
nice hangar they are building. The total area of the building is close to 180 square
metres and it fits, on top of the airplane of course, two garages and a living area with
kitchen, bedroom and bathroom.

Vi är unika
När man ser skapelser som Knut Hoffmans (och Martin B) entré till tomten så stärks
intrycket av vilka unika människor som slagit sig ner i Siljan AirPark. Förutom att Knut
driver ett vandrarhem i Göteborg (och förutom detta är utbildad kock) så är han
konstnär på fritiden. Han har berättat att han har planer på att ägna sig mer åt
konstnärsbiten när han blir pensionär och ägna mer tid i Siljan AirPark. Säkerligen
kommer det finnas många av oss som vill ha hans hjälp med att ta fram konstnärliga
flygskapelser. Varför inte en vindflöjel på hustaket som en modell av ditt flygplan?
Knut har redan byggt detta åt sig själv. Reino är en annan person som har imponerat
på mig under året. Hans imponerade hangarbygge reser sig nu högst i hela flygbyn.
Reino har en ofattbar förmåga att arbeta målinriktad och jag har träffat få personer
som är så noga som han. Det märks att han jobbat med milimeterprecision på en
oljeplattform i Norge i en stor del av hans liv. När Reino har hangaren färdig ska han
transportera upp sin See Bee som han köpte i ”reservdelsformat” i Florida för många
år sedan. Hans pensionsnärsdröm var att renovera ett sådant flygplan och han jobbar
varje dag målinriktat för att uppfylla denna dröm.
Detta är bara två personligheter i flygbyn. Vi har förutom dessa 42 ytterligare!
English:
When you see creations as the gate of Knut Hoffmans (and Martin B:s) house you get
a strong feeling that Siljan AirPark consists of really world unique people. In addition
to that Knut owns a hostel in Göteborg (and has worked as a chef many years before
that) he is also an artist. He has equipped the house inside with many of his creations
and also outside such as this picuture. Knut dreams about spending more time with
drawing and creating things when he gets retired and he also wants to spend more
time up at Siljan AIrPark. Reino is another person that have impressed on me a lot
during the year. His impressing hangar raises as the highest building in the airpark
and he has worked solely with this building for almost two years now. He works very
hard and goal focused and he has no problem with rain, snow, wind etc. I think I
havn´t met many people who are so though with all details as Reino – you realize he
has been working on a oil platform in Norway many years in his life. When the hangar
is up he will move his See Bee that is in ”spare part format” and that he bought in
Florida some years ago. His dream has been to renovate a See Bee and he is getting
closer and closer…
In addiition to these two unique plot owners there are 42 more in Siljan AirPark!

Öförglömliga flygningar
Året har givetvis också bjudit på flertalet oförglömliga flygningar. Det är inte för inte
som flertalet tomtägare i Siljan AirPark kommer från andra länder än Sverige. Dalarna
och Sverige är ett paradis för allmänflyg! Tänk att vi bara kan starta från vår flygby
och stiga upp till 9500 fot utan att fråga en enda person eller myndighet om lov – det
är höjden av frihet som inte kan upplevas på så många andra ställen i Europa. Att vi
sedan är placerade vid den fantastiska sjön Siljan med magnifika bergstoppar, vackra
sjöar och pittoreska små dalabyar gör flygningarna till en njutning i världsklass.
För många flygs det dock inte så mycket som man skulle vilja ännu eftersom mycket
av tiden går åt till att bygga hus och hangar. För min del är det precis så – ofta får
man ta bilen upp eftersom man har för mycket material som ska transporteras, men
jag är övertygad om att flygbyn kommer bli precis så som vi har hoppats framöver när
hus och hangarer står färdiga och vi kan fokusera på att göra det vi älskar – flyga.
English:
The year has of course offered many opportunities to go flying. It is not strange that
many of the plots owners also come from other countries than Sweden as Sweden
and Dalarna is a real paradise for general aviation! It is really amazing that you can
take off without asking anyone and climb up to 9500 feet without in need for any
permissions. That is aivation what it was meant for – freedom! And it is also a further
plus that we are located next to Slijan with magnificant mountain hills, beatiful lakes
and pittoresque Dala villages in any direction that we fly. That makes flying around
Siljansnäs a world class experience
Many of the plot owners are not flying as much as they want as the house and hangar
projects take up much of the time in the beginng. That is the case for me – I need to
take the car in order to transport furnitures and building material to the house. But I
am sure we get plenty of time to fly in the future when we have our houses and
hangars complated!

Midsommar
Midsommarfirande i Siljan AirPark är en tradition som inte får missas. För tredje året i
rad körde vi arrangemanget som började vid klubbstugan med en fantastisk
midsommarlunch (komponerad av Sinje) för att följas av ”byturen” när vi går runt och
hälsar på ”hemma hos” och blir bjudna på något att dricka. Majstången kläs allt
eftersom promenaden fortskrider och avslutas på gemensamhetskullen där det till slut
dansas runt stången. Kvällen fortsätter med en midsommarfest som man sent
glömmer. Det är oerhört kul att vi har en så härlig stämning och gemenskap i byn och
alla arrangemang (inklusive taklagsfester, grillkvällar etc. som ordnas under året) är
viktiga för att bygga vidare på detta. Jag blir glad när jag ser hur vi hjälper varandra
vid våra byggen – ett praktexempel var Klaus och Hans fantastiska insatser på
Reinos hangar i sommar!
English:
Midsummer at Siljan AirPark is something that should not be missed. This was the
third year this was arranged and it started out with a wonderful midsummer lunch (and
of course snaps) composed by Sinje. The lunch was followed by the traditional village
tour when we visisted the ”airparkers” and got something to drink in each
house/hangar or plot. The midsommarstång was dressed as we walked around and
we finally put it down on the samfällighet and danced around it. In the evening there
was a great midsummer party.
It feels so great that there is such a good atmosphere at Siljan AirPark and all these
events (including all parties and gatherings that are arranged on an almost weekly
basis) are really important to continue to build this positive atmosphere that will be
something we are well known for all over the world. I become so happy when I see
people helping each other in the airpark – and you see that a lot nowadays! A good
example was the fantastic help Reino got from Klaus and Hans this summer.

Alla trivs i Siljan AirPark
Det är också roligt att konstatera att det inte bara är ”flygarna” i familjen som söker sig
till Siljan AirPark utan hela familjer oavsett intresse. Detta är också en av våra viktiga
ambitioner i Siljan AirPark – att skapa en by där hela familjen trivs. Den här
sommaren har vi återkommande sett ungdomar som trivs i byn. Liveband har spelat i
Biggles Café och titt som tätt cyklar det barn förbi i byn. Samfälligheten kommer
fortsätta att utveckla Siljan AirPark så att barn och familjer kan stormtrivas.
English:
It is also very promising to see that it is not only the ”aviators” in the family that go up
to Siljan AirPark. It is the whole family! This is also one of the most important tasks for
Siljan AirPark – to create an airpark that the whole family wants to go to. This summer
we have seen many youths in the village and they seem to like it as they returned
many times. As you perhaps remember there has been a live band playing in Biggles
Café with kids from the airpark and now and then there are children bicycling around
the village and kids travelling on a horseback. SAPS will contiue to develop Silan
Arpark so that children and families love to come here.

Fantastiska tomter
En mycket positivt inslag är de tomtägare som har gjort iordning sina tomter. Tomten
blir ju en plats att njuta på om den är iordningsställd och det finns oanade möjligeter
att förädla den med såväl växter, träd, träddäck, grillplats, bastu, badtunna, pool etc.
När tomten är iordningsställd så får man ett ”uterum” och förutom detta bidrar man till
att Siljan AirPark blir en härlig miljö att vistas i. Vi vill därför uppmuntra alla till att
fokusera i ett tidigt skede på att göra i ordning tomten. Då får ni en plats att njuta på
under tiden ni bygger huset och dessutom höjer ni värdet på er tomt om ni inte har
börjat bygga. Så både du och Siljan AirPark som helhet vinner på att alla tomter blir
fina. Så om ni av någon anledning inte har byggt på er tomt och inte heller kommer
bygga under 2010 (vilket vi givetvis hoppas inte är fallet) så vill vi att ni åtminstone gör
i ordning er tomt. Det verkar som att alla tomtägare har som plan att göra detta och
gör gärna detta till ert nyårslöfte. Christer Wretlind är en av de tomtägare som har
gjort i ordning sin tomt på ett fantastiskt stätt med vackra växter, gräsmatta gärsgård
etc. (se bild nedan)
English:
A very good thing in the airpark are all the plots that have been nicely prepared by the
plot owners. The plot is a place to enjoy the airpark in and thare are so many ways to
make your plot the place of your dram by adding grass, trees, plants, altan, barbeque
area, sauna, jaccuzzi, pool etc. When the plot is finalized you get an outdoor room
and you also contribute to make Siljan AirPark a nice place to be. We therefor would
like to encourage everyone to focus on your plot in an initial phase and not wait with it
too long. Then you get a place to enjoy when you come up and not only soil and sand
and you also increase the value of your plot (and whole Siljan AirPark) if you have
not built anything on your plot. So both you and Siljan AIrpark ”win” if you prepare
your plot and make it ”green”. So if you for any reaon have not built anything on your
house and not intend to do so in 2010 (which we really don´t hope) – please at least
fix your plot. Make this your promise for New Year´s eve! ☺ Christer Wretlind is one
of the plot owners that has fixed his plot to beatiful condition with nice plants, grass
and gärsgård (see picture below)

Invigningen

I augusti var det en officiell invigning av Siljan AIrPark och det var stor uppslutning
vid detta arrangemang. Byn förklarades öppen av det nytillträdda kommunalrådet
Ulrika Liljeberg som dagen till ära anlände i en Dynamic med Ingmar Lind vid sin
sida och efter sitt öppningstal så fick hon klippa det blågula bandet med propellern.
När bandet var klippt passerade sedan flera av airparkens flygplan förbi vilket
gjorde bilderna i pressen än finare.
English:
In august the official opening of Siljan AirPark took place and there were many
people gatering around this event. The village was pronounced open by the new
chairman of the municipality of Leksand – Ulrika Liljeberg, who arrived in the
Dynamic with Ingmar Lind. After her speech she got to cut the blue and yellow tape
with the propeller of the Dynamic and after that there were many of the airpark
airplanes taxing by which improved the pictuers in the newspapers further. ☺

Carl Rönn är tillbaks
Det är också glädjande att Carl Rönn är tillbaks på Siljan AirPark och börjar bli riktigt
varm i kläderna igen. Carl har bland annat ordnat ett bidrag på 400 000 SEK under
året och dessutom ordnat så att Leksands kommun är med och stöjder
vägförbättringar med 500 000 SEK: Calle och flertalet ytterligare SAPS-medlemmar
(alla är välkomna att delta!) jobbar engagerat vidare med att färdigställa visionen om
besöksanläggningen Siljan Flying Circus och det kommer sannolikt hända en hel del
kring detta under 2010 som vi får lov att återkomma till. Målsättningen är att
besöksanläggningen ska byggas färdigt. Denna anläggning är en mycket viktig
komponent i Siljan AirPark då det förutom att det ger oss ”världens häftigaste
bystuga” förädlar området med restaurang, flygspektakel som vi kan vara med i och
många viktiga samhällsnyttiga projekt som Siljan AirPark drar nytta av. Flertalet
spännande projektansökningar är också inlämnade vilket förhoppningsvis innebär att
Calle kommer kunna ägna sig heltid åt Siljan AirPark och dessutom kommer den
efterlängtade ungdomsverksamheten igång igen i så fall. Vi får som sagt anledning til
att återkomma med mycket kring detta under 2010. En av målsättningarna är bland
annat att vi ska komma igång med de välbehövda vägförbättringarna och för at det
ska kunna göras så krävs det att ytterligare instanser beviljar medfinansiering.
Vägförbättringsprojektet är ett exempel där besöksanläggningen är huvudanledningen
till att vi skulle få stöd för detta.
English:
It is with delight and joy to have Carl Rönn back on Siljan AirPark and he has
”warmed up” very well during 2009 by fixing 400 000 SEK to the taxiways and 500
000 SEK from the municipality of Leksand for the roads. Calle and some members
(you are welcome as well!) work intensely with the vision of Siljan Flying Circus and
many important milestones have been achieved during 2009. Siljan Flying Circus is a
very important component of Siljan AirPark more than that it gives us the coolest
”bystuga” in the world and a great restauarant. It also givs us flying events and many
social projects that Siljan AirPark benefits a lot from. There are many new projects in
the pipe so hopefully Carl can start work full time with Siljan AirPark again. It also
looks like we will have the youngsters project alive again which means a lot to us.
Another important project is to imrpove the roads to Siljan AirPark and for that Siljan
Flying Circus is a crucial ”component” in order for them to approve this application.

Kräftstjärtsvängen
Kräftstjärtsvängen var mycket lyckat i år med ett stort antal besökande flygplan. I år
arrangerades även Flygfesten i Dala Järna och vi erbjöds transport över på söndagen
med en DC3. Det blev en riktig höjdare! Festen på lördagskvällen blev så välbesökt
att tältet inte rymde alla deltagare.
English:
Kräftstjärtsvängen was a top event this year with many visitors. This year it was also
”Flygfesten” in Dala Järna and we were offered to fly over to that in a DC3 on the
Sunday. That was a fantastic experience! On the Saturday night it was the traditional
cray fish party and it was so crowdy that not everyone could fit under the tent (but we
were lucky with the weather so it as no problem).

Höstbalen
”Höstbalen” har också kommit bli en Siljan AirPark-tradition och den här gången blev
det i formen av en haloweenfest i klubbstugan. Klubbstugan kom att bli fylld till
bredden av deltagare så nästa år kommer vi nog behöva söka oss till en större lokal
(läs Biggles Café). En mycket lyckad fest med många glada skratt och trevlig
samvaro. Wanja Stenberg vann priset för bästa uniform.
English:
Höstbalen is now also a Siljan AirPark tradition and this year it took shape as a
haloweeen party in the club house. The house was crowded with people so next year
we probably need to find a bigger place (Biggles Café? ☺) A very successful party
with many laughs and nice company. Wanja Stenberg won the ”best dressed” award.

Tack alla som är med och bidrar till utvecklingen
Innan jag avslutar min julhälsning vill jag passa på att tacka alla ni som bidragit med
så mycket till vad Siljan AirPark är och vad det kommer att vara i framtiden. En av
våra riktiga ”airpark-profiler” är Ingmar Lind som faktiskt är den som bott längst vid
flygfältet och som dagligen engagerar sig för att utvecklingen ska bli så positiv som
möjligt. Han är dessutom en fena på att ta hand om besökare – såväl oss som
externa besökare som kommer från när och fjärran. Tack Ingmar!
Förutom Ingmar finns det flertalet andra personer som betyder mycket för oss. En av
dem är Toffe som åker runt i byn och hjälper till på alla möjliga sätt. Det börjar också
bli fler och fler av oss ”nykomlingar” som gör bestående positiva intryck med ert
engagemang för Siljan AirPark. Tack alla ni för att ni är med och bidrar till vår positiva
utveckling.
Nu är det jul och jag hoppas att ni får tid att fira denna högtid med nära och kära. Jag
vet att många av er kommer att fira nyåret på Siljan AirPark och det glädjer mig
mycket. Jag och Wanja tar oss dock detta nyår till nordligare breddgrader. Jag ser
fram emot att träffa er alla under 2010 och fortsätta utveckla vår välrdsunika flygby.
Till sist återstår det bara för mig att önska en riktigt…

English:
Before I send you christmas greetings I would like to take the oppoturnity to express
my greatest gratitude to all of you who have contributed with so many things that have
made Siljan AirPark what it is and what it will become in the future. One of our real
airpark ”profiles” is Ingmar Lind who in fact is the one who have lived next to Siljan
AirPark many years before we settled down. He has contributed to the Siljan AirPark
vision a lot and he is also a great person who takes care of visitores in the best way
we can believe. Thanks Ingmar!
There are of course more people than Ingmar, but I won´t mention you all as that will
take up may more pages. Of course I need to mention Toffe also as he means so
much to many of us in the village. And thank you eveyone else who contbute so well
to the development!
Now it is Christmas and I hope you get time to spend with your loved ones. I know
many of you will be in Siljan AirPark over New Year and that makes me really happy.
Unfortunately me and Wanja won´t be there this year but I look forward to see you all
in 2010 and continue to develop our world unique airpark. Finallly I would like to wish
you…

God Jul och
Gott Nytt År!
Med vänliga hälsningar,
Johan Hammarström
Ordförande Siljan AirPark Samfällighetsförning

