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Mikael Johansson 

Skolans AM och rektor Mikael Johansson avled den 19:e februari. 

 

 
Mikael Johansson 

 

Tommy Magnusson har skrivit nedanstående minnesord som publicerades i Helsingborgs 

Dagblad den 17:e mars. 

 
Mikael Johansson, Klippan, rektor och accountable manager flygtrafikcenter, har 

lämnat oss i en ålder av 51 år. Han sörjs närmast av sina fem barn, Ulrike, 

mamma, bröder med familjer, släkt och vänner i Sverige och Världen 

Mikael var en betydelsefull medarbetare inom Ljungbyhed Air. Utanför Mikaels 

kontorsrum står det ”möte med Ljungbyhed Air hela dagen”, det blev Mikaels 

sista arbetsdag som vi inom Ljungbyhed Air fick dela med Mikael. Det var en 

helt vanlig mötesdag där Mikael berättade om den flygtekniska skolan och dess 

utveckling. 

 

Efter helgen fick vi det mycket tragiska och helt oväntade beskedet att Mikael 

hade lämnat oss. Vi alla känner en stor saknad och sorg över att en så 

framgångsrik och respekterad man lämnade oss i förtid. Mikael var en person 

som gjorde stor skillnad i Ljungbyhed Air och var en mycket fin personlighet 

som lämnar ett stort tomrum efter sig. 

 

Familjen betydde mycket för Mikael. Han visade med stolthet bildspel av 

familjehändelser på kontorets bildskärm. Ett av Mikaels fritidsintressen var 

ishockey, han har var en trogen supporter till Rögle, vilket man inte kunde missa, 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOqrKfz5zUAhUEVywKHWzPCoIQjRwIBw&url=http://www.hd.se/2016-08-05/berom-for-arbetsplatslik-utbildning&psig=AFQjCNFb5FnaEvAtzqZZSew1Pbn3sH1T3w&ust=1496405511669893
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eftersom det hängde en stor Rögletröja på kontoret. Mikael tyckte också om att 

resa med sina vänner och sin familj. 

 

Genom att vara rektor och accountable manager för flygteknikcenter på 

Ljungbyhed fick Mikael ett brett kontaktnät inom och utanför Sveriges gränser. 

Flygteknikcenter är en skola som han själv varit med att byggt från grunden och 

som idag ses av många som Sveriges mest välsedda flygtekniska skola. 

 

Under sina yngre år var Mikael flygvapenofficer. Utöver det hade Mikael en kort 

epok på Malmö Aviation där han lärde sig grunderna för den civila luftfarten. 

Mikael var en mycket erkänd och uppskattad person inom Aviation och kommer 

att sörjas och saknas av många inom flygbranschen. 

 

Praktik  
Yh15 avslutar sin praktik under vecka 24 som har genomförts under 20 veckor. Yh15 är en 

yrkeshögskoleklass som avslutar sin utbildning mot kategori B1.1 till sommaren. 

Praktiken har genomförts på nedanstående företag: 

 

Amapola Sturup  

BRA Sturup 

BRA Ängelholm 

TAM Örebro  

West Atlantic Norge (Oslo och Tromsö) 

West Atlantic Sturup 

Nordic MRO 

SAS Arlanda 

 

Flygteknikcenter vill tacka alla företag och handledare som har gjort det möjligt för skolans 

elever att genomföra praktik i en verklig underhållsmiljö.  

 

Närmst på tur att göra praktik är Flyg15 som är en gymnasieklass som utbildas mot kategori 

A1. Praktik genomförs under veckorna 43-50 under 2017.  
 

Kommande praktikperioder 

- Yh16 är en yrkeshögskoleklass som utbildas mot kategori B1. Praktik under veckorna 

4-24 under 2018. 

- Flyg16 är en gymnasieklass som utbildas mot kategori A1. Praktik under veckorna 43-

50  under 2018. 

 

Drönarutbildning 

Till hösten startar en drönarutbildning med 35 

studerande på TFHS. Utbildningen bedrivs inom 

yrkeshögskolan. Utbildningen omfattar 250 Yh-

poäng.  Flygteknikcenter kommer att medverka under 

5 veckor till våren då vi genomför teknisk utbildning 

med de studerande. 
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Teknisk utbildning åt TFHS 

Flygteknikcenter har fått en förfrågan om vi kan genomföra delar av den tekniska 

utbildningen i pilotutbildningen på TFHS. Utbildningen ska genomföras under veckorna 

44-50. 

 

Inköp av flygplan 

Leveransen av den i England inköpta Cessna Citation är av olika skäl försenad. Vi arbetar 

med att hitta en lösning i närtid. 

 

Flygteknikcenter har lämnat det vinnande anbudet på Försvarsmaktens TP102A (Gulfstream  

IV). Flygplanet har tidigare använts som inom statsflyget som har till uppgift att transportera 

Sveriges högsta civila och militära ledning samt kungafamiljen. Flygplanet är byggt 1987 och 

har 12 680 flygtimmar. Flygplanet kommer att innebära ett stort lyft för den praktiska 

undervisningen.  

 

 
TP102A (Gulfstream  IV) 

 
Fler bilder finns på länken: https://www.fmv.se/sv/Verksamhet/Overtaligt-materiel---
forsaljning/Pagaende-forsaljningar/Forsaljning---flygplan-TP102A-Gulfstream-IV/Bilder---flygplan-
TP102A-Gulfstream-IV/ 

 

Målsättningen är att flygplanet kommer att levereras till Flygteknikcenter under hösten. 

Flygplanets storlek gör att vi måste anpassa hangaren. En första skiss finns på nästa sida. 

https://www.fmv.se/sv/Verksamhet/Overtaligt-materiel---forsaljning/Pagaende-forsaljningar/Forsaljning---flygplan-TP102A-Gulfstream-IV/Bilder---flygplan-TP102A-Gulfstream-IV/
https://www.fmv.se/sv/Verksamhet/Overtaligt-materiel---forsaljning/Pagaende-forsaljningar/Forsaljning---flygplan-TP102A-Gulfstream-IV/Bilder---flygplan-TP102A-Gulfstream-IV/
https://www.fmv.se/sv/Verksamhet/Overtaligt-materiel---forsaljning/Pagaende-forsaljningar/Forsaljning---flygplan-TP102A-Gulfstream-IV/Bilder---flygplan-TP102A-Gulfstream-IV/
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Hangar 

 

Personal 

Mats Salomonsson är ny AM och rektor på Flygteknikcenter. Mats har 

närmast varit rektor på Åbyskolan i Klippan. Mats har en bakgrund som lärare 

i Matte och Fysik både på högstadiet och på gymnasiet. Mats har varit 

delägare i ett företag under ett antal år och Mats också varit även varit 

utbildningschef på ett privat företag.  
 

Johan Löwenborg är ny QM på Flygteknikcenter. Johan har tagit steget upp från 

lärare till QM. 

 

 

 

 

 

Anders Glantz är anställd som lärare. Anders har stor erfarenhet från 

flygbranschen och kommer närmast från Amapola Flyg AB på Sturup. 

 

 

 

 

Riksdagsledamot besökte Flygteknikcenter 

Lena Emilsson (S) besökte Flygteknikcenter under vecka 21 i 

syfte att informera sig om skolans verksamhet och vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns. Lena uppvisade ett mycket 

stort intresse för vår verksamhet. 
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Danska flygvapnet 

AFTC (Air Force Training Centre) som är en del av det danska flygvapnet har 

framfört önskemål om att besöka Flygteknikcenter med ett tjugotal personer 

onsdagen den 13:e september.  

 

 

Verksamhetskontroll 

Transportstyrelsen genomförde en verksamhetskontroll på Flygteknikcenter under vecka 18. 

Inspektörerna var mycket nöjda med hur skolans verksamhet bedrivs. Verksamhetskontrollen 

genererade endast två avvikelser. 

 

Ansökan yrkeshögskola 

 
Skolans ansökan om att få bedriva yrkeshögskola (Kategori B1.1) med ytterligare två intag är 

beviljad. 

 

Yh-ledningsgrupp 

Ledningsgruppen för Yh-utbildningen genomför nästa planerade möte 170629. Under mötet 

kommer bland annat fattas beslut om vilka som ska antas till utbildningen som börjar till 

hösten. 

 

Ansökan till höstens intag 

Flygteknikcenter har fått in 67 ansökningar till Yh-utbildningens 22 platser till flygtekniker 

med utbildningsstart 170814. Detta är något färre ansökningar än under 2016. Trotts att vi har 

några färre sökande i år så är vi den av de tre skolor i landet som bedriver flygteknisk 

utbildning inom yrkeshögskolan som har flest ansökningar. 

 

Till gymnasieskolan och utbildningen till flygmekaniker kategori A1 har vi 45 

förstahandsansökningar till de 24 platserna.  

 

Avslutning Flyg14  

Dagen före avslutningen 170609 

hölls en studentmiddag på 

Golfkrogen i Ljungbyhed med 

elever och personal. Klassen har 

under tre år genomfört sin 

gymnasieutbildning med inriktning 

mot flygmekaniker kategori A1. 

Flera av eleverna har sökt in på 

yrkeshögskolan för att fortsätta sin 

utbildning mot flygtekniker 

kategori B1.1. 

 

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU2o29yb3UAhWKK5oKHbIfA34QjRwIBw&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Danmarks_flygvapen&psig=AFQjCNHywSZk8qwWDKG0BANARBQXqsmYpw&ust=1497537809223594
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Stipendier Flyg14 

Lina Valter är tilldelad stipendium från BRA för bästa individuella prestation. 

Arvid Nilsson har tilldelats stipendium från Flygteknikcenter för utomordentligt studieresultat 

och gott kamratskap. Klara Björkqvist är tilldelad stipendium från BRA för bästa 

studieresultat. 

 

 
Lina, Arvid och Klara 

 

Avslutning Yh15 

Elever ur Yh15 har under vecka 24 redovisat sitt examensarbete som den sista delen av deras 

tvååriga utbildning mot tekniker kategori B1.1. Det är intressant att notera att av de 13 

eleverna som nu avslutar sin utbildning har redan 6 fått arbete i flygbranschen. 

 

 
Samtliga elever i Yh15 
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Kontaktuppgifter 

Finns frågor eller funderingar angående skolans verksamhet är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Rektor/AM 

Mats Salomonsson 

Telefon: 0435-44 56 90 

E-post: mats.salomonsson@klippan.se 

 

 

TM 

Ulf Axelsson 

Telefon: 0435-44 56 91 

E-post: ulf.axelsson@klippan.se 

 

 

 

EM 

Kent Ahlberg 

Telefon: 0435-44 56 95 

E-post: kent.ahlberg@klippan.se 

 

 

 

QM 

Carl-Johan Löwenborg 

Telefon: 0721-844 226 

E-post: carl.johan.lowenborg@klippan.se 
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