Aktiva Hägernäs Strand

Täby Hembygdsförening

Flyg på Hägernäsviken 1919 - 2019
Flyg100-dagen den 15 september 2019
1919 kom flyget till Hägernäsviken. Det var början på en lång period av militärt flyg i Hägernäs
Strand. Idag finns många minnen från flygvapnets tid här - och så har vi fortfarande Täby
Sjöflygklubb som startar och landar på Hägernäsviken. Det har nu gått hundra år sedan flyget kom hit.
Det är något vi vill fira!
Två parter samarbetar för att göra dagen till en festdag: Täby Hembygdsförening och Aktiva Hägernäs
Strand med stöd av HSF, dvs bostadsrättsföreningarna i Hägernäs Strand.
Flyg100-dagen äger rum söndagen den 15 september 2019 med huvuddelen av aktiviteterna mellan kl
13 och 17. För att gardera mot vädrets makter kommer det att finnas tält bl.a. vid minnesstenen.
Organisationskommittén svarar för övergripande planering. Föreningar och verksamheter deltar med
sina verksamheter.
Det slutliga programmet är ännu inte spikat. Följande ger en idé om vad som väntar:
o På förmiddagen finns möjlighet att besöka och komma in i Arninge fort
o Kl 13 kommer Viking Plym med några hedersgäster, bl.a. kommunalrådet Erik Andersson.
o Självklart blir det blåsorkester. Täby Blås ställer upp med en 30-manna orkester och
konserterar efter några korta tal vid minnesstenen
o Det blir en serie föredrag i Big Images fina lokal
§ Hägernäs gård och områdets tidiga historia
§ Militär flyghistoria på Hägernäs
§ Militära historiska byggnader och befästningar i området
§ Catalina-affären och DC-3:an som försvann
o Sjöflygklubben visar, flyger och berättar
o Viking Plym gör turer med barn (och vuxna)
o Hembygdsföreningens sektioner berättar
o Aktiviteter för barn
o Liten marknad med lokala försäljare
o Affärer, restauranger och verksamheter i området håller öppet och bidrar på olika sätt
o Bryggföreningen avslutar dagen med den traditionella lyskvällen
Ovanstående beskrivning kommer att uppdateras och preciseras. Senaste versionen läggs på Hägernäs
Strands hemsida.
Hägernäs Strand 9 juni 2019
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