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Ansökan från Flygmuseet F21 om utvecklingsbidrag och
driftbidrag
F 21 förbandsmuseum är sedan 2009 0101 skilt från F21 och ingår numera i
Statens Försvarshistoriska museer (SFHM) under Kulturdepartementet.
Museet är således ett stadsunderstött museum och heter Flygmuseet F21Luleå och drivs av den ideella föreningen Flygmuseet F21 med hjälp av
kamratföreningen F21. Museet är inrymt i lokaler som är placerade utanför
F21 vakt och är således tillgänglig för allmänheten.
Utanför museibyggnaden står 8 flygplan, två helikoptrar och ett antal
räddningsfordon. Museiarbetet utförs ideellt av ett 15-tal f.d. F21 anställda. I
sommar planerar museet att ha öppet för visningar 8 juni tom 7 augusti.
Museets syfte är att utveckla och bevara Norrbottens flygflottiljs verksamhet i
Luleå och Norrbotten från starten 1941 fram till nu. Flyg och därmed
sammanhängande verksamhet utgör en lockelse för en stor del av
allmänheten.
I syfte att öka dragningskraften för museet iordningsställs en
Viggensimulator. Vi tror att detta kommer att bli ett stort dragplåster för både
gammal och ung och en turistattraktion i länet.
För att fullända simulatoruppbyggnaden behöver vi en del datormaterial, till
en kostnad av 33 200 kr. F21 ansöker också om ett driftbidrag på 100 000 kr.
Budget för Verksamheten i Flygmuseet F21 avseende 2009
Kostnader
Hyra och drift
Resor
Mat
Uppbyggnad av museet
Dokumentation/kunskapsuppbyggnad

280 000 kr
29 850 kr
16 000 kr
257 000 kr
20 000 kr

SUMMA

603 350 kr
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Intäkter
Kulturförvaltningen
Utvecklingsbidrag/kulturförvaltningen
Entréavgifter
Försäljning
Medlemsavgifter
SFHM
SSF

100 000 kr
33 200 kr
30 000 kr
5 000 kr
7 000 kr
410 000 kr
15 000 kr

SUMMA

600 200 kr

Förvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta
- Flygmuseet F21 bedriver en viktig verksamhet med målgrupper inte bara
inom kommun och län utan här finns också ett riksintresse. Men inom
kulturförvaltningen finns inte de ansökta pengarna att tillgå idag. Eftersom
detta är en omfattande och kontinuerlig verksamhet ser förvaltningen det som
en övergripande konsernfråga och föreslår att Flygmuseet vänder sig till
Kommunstyrelsen i ärendet. Man kan också tänka sig att det finns ett
länsintresse för Flygmuseet varför en kontakt med Norrbottens
museum/Norrbottens Läns Landsting kan vara befogad.
Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
- enligt förvaltningens förslag.
__________
Kulturnämndens beslut
- Flygmuseet F21 bedriver en viktig verksamhet med målgrupper inte bara
inom kommun och län utan här finns också ett riksintresse. Men inom
kulturförvaltningen finns inte de ansökta pengarna att tillgå idag. Eftersom
detta är en omfattande och kontinuerlig verksamhet ser förvaltningen det
som en övergripande koncernfråga och föreslår att Flygmuseet vänder sig
till Kommunstyrelsen i ärendet. Man kan också tänka sig att det finns ett
länsintresse för Flygmuseet varför en kontakt med Norrbottens
museum/Norrbottens Läns Landsting kan vara befogad.
__________

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

