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ALVHEM. Kjell Bratt-
fors skulle precis landa 
på sitt eget flygfält i 
Alvhem, då han fick en 
kraftig medvindsby.

Planet fick ny fart 
och Brattfors landning 
misslyckades.

– Jag fick göra ett 
antal stoppsladdar för 
att få stopp på planet 
och till sist välte det, 
men jag är glad att det 
stannade, säger han.

Kjell Brattfors hade varit 
i Säve och tankat sitt pri-

vata sportflygplan av typen 
Piper PA 22 Colt. Strax efter 
klockan tio på måndagsför-
middagen skulle han göra 
en rutinlandning hemma i 
Alvhem.

– Allt var normalt, men 
plötsligt fick jag en kraftig 
medvind, en kastvind baki-
från och planet blev svårt att 
kontrollera. Det liksom lyfte 
igen, berättar Brattfors.

Han tvingades utnyttja 
all sin rutin från sina mer än 
1000 flygtimmar för att få 
stopp på flygplanet. Fältet är 
bara 600 meter och omges av 
skog och sedan en brant slänt. 

Genom ett antal stoppsladdar 
dämpades hastigheten, men 
fick också till följd att det 
till sist välte och slog runt. 
Kjell meddelade själv flyg-
ledartornet i Säve som i sin 
tur larmade Räddningstjäns-
ten. Det blev ett stort rädd-
ningspådrag, då brandrisken 
uppfattades som stor.

Förutom ett antal mate-
riella skador på planet hade 
inga miljöfarliga ämnen läckt 
ut och Kjell Brattfors var 
lyckligtvis oskadd.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Dramatisk flygplans-
landning i Alvhem

– Stort räddningspådrag när Brattfors plan välte

Kjell Brattfors fick nytta av sina fler än 1000 flygtimmar då han överraskadesKjell Brattfors fick nytta av sina fler än 1000 flygtimmar då han överraskades 
av en kastvind bakifrån vid måndagens landning på Alvhems flygfält.av en kastvind bakifrån vid måndagens landning på Alvhems flygfält. 
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Att driva, underhålla och vidareutveckla elnät
Lagar, förordningar, anvisningar som en del i vår vardag

Föreningsstämma med stadgeenliga ärenden

För vår planering i köket vill vi gärna ha din anmälan att deltaga 
till vårt kontor eller via epost till info@aleelf.se.

Ale Elförening
Box 3004, 449 14  ALAFORS

Telefon: 0303-33 24 00
Fax: 0303-33 24 10
E-post: info@aleelf.se
Web: www.aleelforening.se

Ale Elförening håller

Föreningsstämma 2008
20 maj kl 18.30 på Ale Gymnasium i Nödinge

Vi inbjuder till stämman och alla
är välkomna att lyssna på såväl stämma som
seminarieavsnittet. Yttrande och rösträtt på 
stämman tillfaller dock enbart medlem i föreningen.

Ale kommun inbjuder:

Föreningsliv, företagare, offentliga aktörer till 

INFORMATION OM LEADER GÖTA ÄLV

Ale Gymnasium, 7 maj Kl 19.00

Hjärtligt Välkomna

LE KOMMUNA


