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04.02.14 Peismøte 
 
 
11. 02.14 Rygge Flystasjon v/ Generalmajor  Tor A. Sandli  
Presidenten ledet møtet og hadde noen Rotarysaker før dagens foredragsholder slapp til. Det var 
pensjonert generalmajor Tor A Sandli fra Luftforsvaret. Sandli har en lang tjenesie bak seg, blant annet på 
Rygge flyatasjon. Foredraget kadde følgebde titel:          
  
RYGGE FLYSTASJON. FORTID. NÅTID. FREMTID? 
  
I korthet kan fortden og nåtid summeres slik. !954. Natobygget hovedflystasjon. Viktige funksjoner  frem 
mot 1990-årenes slutt. 800-1000 i tjeneste.Nedbemanning. Redusert betydning. 2007 Sivil lufttrafikk. 
2012 besluttet nedlagt som militær stasjon. 2014 Srortingsvedtak om nedleggelse. Siste del av foredraget 
rommet en klar kritikk av den politiske behandling av nedleggelsen og av Østfoldpolitikernes passive rolle 
i saken. Men i tillegg kom han med rekke interessante synspunkter på flystasjonens muligheter i 
fremtiden. Han delte flyasarealet grovt sett i 4 deler med hver sin hovedfunksjon. 1 Sikting av den sivile 
flyplassens plassbehov mellom flystripen og E6. 2. Utvikle, men utgangspnkt i den eksisterende 
bebyyggelse, et nasjonalt beredsskapssenter Der sivilforsvar, Røde kors og andre liknende institusjoner 
kunne ha sine hovedkvarter. Dette gjelder området i flyplassens sydøstre del. 3. I området nordenfor dette, 
langs vansjøstrendene kunne  Sandli tenke seg en utvikling med tanke på almenhetens friluftsliv. 4. I den 
nordre del, innenfor flystripen ville han etablere et center for transport med vekt på 
komibnasjomem LUFT/LAND. Med sikte på den gunstige beliggenhet i Østlandsområdet burde det ligge 
vel til rette for et slikt center. Foredraget ble fremført med entuaisme og avslørte god innsikt i 
problemstillingen. Men som Sandli sa til slutt. Det var spissfrmulert med hensikt. 
El 
 
 
18.02.14 Summemøte                              3 min. v/Nina 
 
 
 
 
25.02.14 Årsmøte                                             20-min. om OL og Sotsji v/Arkadi 
1. Det ble foretatt utdeling av overskuddet fra Mosseheftet kr. 45.000.- til DNT Vansjø. 
2. Under årsmøtet ble det lagt frem forslag til nytt styre.  Det fremkom ingen merknader.  Det er heller 
ingen merknader til budsjettforslaget for neste forenings år. 
Kveldens hovedtema var OL i Sotschi sett med russiske øyne.  OL 20124 fikk en kostnad på 51 milliarder 
dollar.  Forrige vinter OL kostet 2,4 milliarder dollar.  Mange russere opplevde satsningen som 
overdreven hensett til mange av de behov som foreligger i landet. 
Det ble bygget opp betydelige infrastruktur og anlegg som medførte en vesentlig del av kostnadene.  Det 
ser så langt ut til at det ikke vil kunne bli særlig nytte av disse i form av fremtidig vei bruk.  Det ble 
fremsatt flere kritiske bemerkninger om OL-satsningen. 
Even Rønvik 

Jeløy Rotaryklubb 
Distrikt 2260                              MÅNEDSBREV FEBRUAR 2014 

 


