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Efterlysning! 
Alla som tagit certifikat av någon sort, har mycket omsorgsfullt noterats av 
oss certifikatkontrollanter. Dessa noteringar, tillsammans med de 15 kronorna 
noteringen betingade, har skickats till berörd institution inom SMFF. 
Dock har denna check inte lösts in av SMFF. 
Vid kontroll har SMFF inga noterade certifikat hos TMFK. Således har listan 
och checken förkommit någonstans på vägen. Så kan vi förståss inte ha det 
fortsättningsvis. 
Kopia på listan finns inte. Rekonstruktion kan vi naturligtvis omedelbart 
åstadkomma med hjälp av våra oerhörda minnen, men som Du säkert begriper är 
möjligheten att Du skall återfinnas på en sådan lista mycket starkt begränsad. 
Du som har certifikat, ring mej så vi får ordna upp detta en gång för alla 
och därmed komma med i dragningen av motorer som fortfarande förekommer. 

Lämpligt telefonnummer är 041 

Jag vill veta: ~~ ~~c~~~~~~ 

Ditt SMFF-numrq~,r=; ~-~;>,j
datum då det ~~~ . ~% .; ;.:;. 
samt om Duo • •, - anser D~~1'cvalificerad a 
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Länge har~~~t ju vå7vt så att årsmötet I~gat str o före jul därför 
så många sbl rx .,skulle kunna be ala s~ arsavgift, och I: 
skickas till SM~~#öre asskift a har ju i~dari~allet 
längre någon ai~~dning ~d~.:ätt träffas precis i den bråäa,~~ ti 
Så som sagt, det'k ~ mer eyn kallelse till festligt årsmöte~efter 
och tid ! ~, ~. ~, _~ - --
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t5ningen varit att 
ngar sedan 

det finns inte 
e jul. 

med precist datum 

1992 års MÅNADSTRÄFFAR 

MARS 16 PLATS: 
APRIL 13 
MAJ 11 
SEPT 14 
OKT 12 TID: 
NOV 9 
DEC 14 (Julfest??) 

SÖDERSLÄTTSHALLEN 
A. Friberg eller A. Holmgren 
vet vilken lokal vi ska 
använda. Ring dom. 

1900

Ingen träff i januari.Ingen 
träff i februari-då har vi 
årsmöte istället, r~rel.1/2. 



TMFK:s styrelse: 

Ordfirande: 

Arne Friberg 
• (kl 10-132 23 

Vice ordförande: 

Arne Holmgren 
• 0410-403 63 

Sekreterare: 

I,~irs Roos 
• 0410-102 83 

Kassör; 

Leif Friman 
• 0410-348 90 

Ledamöter: 

Staffan Ahlström 
• 040-45 53 66 

Donny Gullberg 
• 0410-172 68 

Suppleanter: 

Niklas Heinemyr 
• ()410- 196 51 

Per-Olof Pettersson 
• 046-625 82 

Kevisorer: 

Bengt Nylen 
• 040-47 1 1 70 

Knut Stridh 
• 0410-343 06 

Kevisorssuppleant: 

Rolf Johansson 
• (1410-202 62 

KC -certitikatskontrollanter: 

Rolf Johansson 
• 0410-242 08 

Arne Holmgren 
• 0410-403 63 

Såkerhetsansvarig: 

Rolf Johansson 

TMFK-Nytta redaktion: 

Lars Roos. 

Staffan Ahlström. 

Delar av TMFK-nytt år 

upplagda med; 

ATARI 520ST (4Meg RAM), 
programmen T'imeworks DTP 
och PageStream, och utskrivna 
medUltraScript (Postscript 
Clone) på HP Deskjet PLUS 

TMFK-nytt 2 - 91 
NU är jubileumsåret 1991 snart till ända och det 
kan väl vara dags med en kort sammanfattning. 
Året har väl inte bestått av sprakande fyrverke-
rier precis men en del har väl åstadkommits! 
Huvudattraktionen var väl flygturen som arrangera-
des ibörjan av sommaren. Ett tjogtal personer 
blev övertygade om att Niclas faktiskt kan hantera 
fullskaleplan också! 
Aktiviteten på fältet verkar ha varit något lägre 
än vanligt men det skall vi väl bättra på till 
nästa säsong eller hur? 
Den traditionella stunttävlingen avhölls i vanlig 
ordning i början av juni och var som vanligt en 
trevlig tillställning. Det kan vara på sin plats 
att tacka alla, tävlande och funktionärer som 
troget återkommer år efter år! 

En flygträff. för medlemmar med familjer har 
också avhållits, tyvärr med dåligt vader och :. ~ . 
lite:folk men korvgrillning blev det i alla fall. 
Ljungbyhedslägret har friflyggänget deltagit i 
som vanligt. 

En jubileumsdekal har vi (Jonny) skaffat, red 
har en hel låda full som inte gör ett dugg nytta 
här! Köp dom. 

Två nummer av denna "tidning" har vi också 
lyckats få iväg, mycket tack vare hr Ahlströms 
insatser. 

Vad händer 1992? 
Medlemsavgiften har höjts enl. beslut på förra 
årsmötet. Använd bifogat inbetalningskort! 
Verksamheten i övrigt går vidare som den bru-
kar under vinterhalvåret. Inomhusflyg sön. em. 
i Köpingehallen, bygge i klubblokalen Alg. 69. 
Månadsmötena skall vi väl få fart på igen eller 
hur? Datum här ~xe~~x . ~ ~ n 2 ~ 
Återstår bara att önska alla en kul jul, samt 
Gott Nytt 1992!/LR/ 

OMSLAGET: Ökänd Smygehamnsbo med ny ögonsten(Wagner-Hirth 
Acrostar)plåtad någon gång i somras i reds träd-
gård. Snyggt plan med ST 60 i nosen. Va! En radio-
kärra i reds trädgård?? 



Någon gång i mitten på 60-talet 
lanserade det amerikanska bolaget Top 
Flite en revolutionerande ny product pa 
modetlmarknanden. Monokote var en 
plastfilm, med inbakad färg, som enkelt 

försäljningen av Solarfilm och 
närbesläktade produkter alla har sitt 
ursprung i Dereks garage och hans vilja 
att skapa ett system för modellklädsel 
enbart för sitt eget bruk ! Utan att på 
något sätt nedvärdera Dereks 

"The Magic of film" 
placerades på modellen och fästes, inte 
med lim, utan med värme från 
hushållsstrykjärnet! Dessutom, skrynklor 
behövde inte slätas ut vid påläggningen 
som med papper,silke och nylon, utan 
kunde tas bort efteråt med litet värme 
från strykjärnet. Äntligen hade man fått 
snabbklädseln och en slät högblank yta 
som inte behövde målas eller 
bränslesäkras. 

Vad som kanske är mindre känt är att 
man redan arbetade på lanseringen av 
liknande produkter i England, och till en 
början åtminstone, för en helt annan typ 
av modellflyg. Friflygspecialister 
använde redan ultra-tunn genomskinlig 
Melinex och liknande som ett alternativf 
till papper och lack. Medan papper var 
lätt, var det inte lufttätt, och lackens 
extra vikt var ett hinder svårt att komma 
över. Melinex-film var både lätt och 
lufttätt men var svårt att fästa. Förtunnat 
kontaktlim fungerade, men var kladdigt 
och tog tid. Det gick dock att fästa 
genom att enbart fästa på kanterna av 
modellen. Det förblev ett experternas 
val, medan massorna knappast följde 
med. 

Ungefär vid denna tid hade Derek 
Hardman,lärare på West Midlands 
College, beslutat att denna typ av 
klädsel var bra men inte praktisk i sin 
dåvarande form. Idag finns det få som 
skulle förstå och erkänna att den 
enorma, världsomspännande 

ansträngningar och hans senare 
framgångar (som han arbetat mycket 
hårt för}, måste det framhållas att han 
hade ett försprång före oss andra 
såtillvida att han doktorerat i såväl kemi 
som kemisk teknik! Det dröjde inte länge 
förrän han hade fått fram en färgad, 
självhäftande, plastfilm som 
värmekrymptes. Visserligen bara i små 
bitar men tillräckligt för att täcka sina 
modeller till en häpnadsväckande ny 
standard. 

Resten är historia, naturligtvis. Trycket 
från klubbvännerna fick honom snart att 
arbeta sent om kvällarna och hela 
helgerna, med garaget fyllt av korta 
filmsnuttar, och lapp efter lapp hängande 
på sträck att torka! 

För den tekniskt intresserade kan 
nämnas att Top Flite`s Monokote var 
transparant polyester,täckt med ett 
färgat klister. Klister var av den klibbiga 
typen, som underlättade placeringen på 
modellen innan värmen applicerades. 
Tyvärr tenderade den att fästa mot sig 
själv och modellbyggaren lika bra! 

fiden med film då och nu är densamma: 
Färgen syns genom den transparanta 
filmen, vilket ger en djupglänsande 
finish, på samma sätt som när man 
målar modellbilarnas Lexan-kroppar på 
insidan. 

När Derek började engagera sig i 
plastfilm för modeller var polyesterfilm 
svår att få tag på i England, och 
Solarfilm gjordes av polyprop~rlen istället. 
Polypropylen skiljer sig på manga sätt 
från polyester, men det som märks mest 



för användaren är dess refraktionsindex, 
dvs. det sätt på vilket ljuset passerar 
genom filmen ,ned mot färgen och 

tillbaka ut igen. Polyeste~ilm har ett 
bättre index vilket gör att färgen kommer 
bättre till sin rätt med bättre glans och 
djup. Tjockleken hos filmen spelar också 
in ,vilket senare filmer (Solarspan tex) 
utnyttjar genom att använda tjockare 
film. Beträffande klistret, så har Solarfilm 
alltid haft torrt klister, vilket gör att man 
utan risk kan ta bort den skyddande 
filmen från baksidan utan problem. 
Monokote med torrt klister kom att kallas 
Super Monokote, och kom först senare. 

Vad den vanlige användaren är lyckligt 
omedveten om är de monumentala 
svårigheter Derek Hardman mötte i sina 

försök att skapa sin plastfilm. 
Polypropylens egenskaper (samma plast 
som används att packa matvaror i) 
inbegriper att nästan inget fäster på den! 
Detta är förståss inte den bästa 
utgångspunkten att skapa en film med 
klister som rullas på. 
Nåväl, det gick till slut som vi alla vet, 

!C BARt~l~! F~1.M 
~RUF4t.~Ml. 

..,,......,.._~...~~.... .~ _ 
""*' ~~~{~r~ .a~ 
~ ~,: _.~.~

~~+. ~~ "~,. . :< .. ... . ~_.:~: 

och de flesta av dagens plastfilmer 
kommer från Solarfilms fabriker, oavsett 
vad det står på rullen! 

Källa: Covering Model Aircraft , 
förf. Ian Peacock 

Argus Books, England 
£ 4.95 

Översättning: Staffan Ahlström 

Lämpliga temperaturer för film: 
Atttch(np to wood Attach(n0 to ttseff PartlN Shrfnk kFudmum Shrfiic ~, 

Super OowrtM 220' - 2S0' F 220' - 250' F 280' - 290' F 300' - 350' F 
Permploss Cowrtb 104.4'-121.1'C 104.4' -121.1'C 126.6' -143.3'C t48.8' -176.8'C 
318cspun Covertte 

, - ~ - 

M IcetH m 220' - 240' F 220' - 240 - F 240' - 260' F Z70' - 300' F 
104.4'-121.1'C 104.4'-115.5'C 115.5'-126.6'C 132.2'-148.8'C 

. , 

Monokote 21 S' - 240' F 210' - 240' F 
, 

230' - 270' F 
. 

2T0' - 350' F 
101.6'-113.5'C 98.8'-115.5'C 110'-132.2'C 132.2'-176.6'C , 

, , 
Sotarfllm 190'-213'F 190'-215'F 200'-220'F 

~ 
220'-230'F 

Mult(kots 87.7' -101.8'C 87.7' -101.6'C 93.3' -104.4'C 104.4' -110' C 
Flttekote ~ 

SOlartex 220' - 250' F 210' - 250' F 240' - 280' F 300' - 350' F 
WorldTex 104.4'-121.1'C 98.8'-121.1'C 115.5"-137.7'C 148.8'-176.6'C 

~' 
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Lim baserade på lösningsmedel 
Lösningsmedelsbaserade limmer 

fungerar så att lösningsmedlet förgasas och 
basen kvarstår som en förening mellan de 
material som ska limmas ihop. 
Lösningsmedlet kan dessutom reagera med 
de delar som ska limmas ihop och mjuka upp 

Inte riktigt 

Kontaktlim 
Fastän kontaktlim är baserade på 

lösningsmedel och klassas som "en-
komponentslim" (i motsats till två-
komponents,se nedan}, används de på helt 
annat sätt än andra lösningsmedellimmer. 
Båda ytorna som skall skarvas ihop ska 

Allt om LIM 
men en hel del som du ofta 
undrat över och 
gärna velat fråga om 

dem så mycket att skarvytorna binds ihop. 
Detta kan vara en fördel, som exempelvis 
med fallet polystyrencementnch 
lösningsmedlet i lim för plastmodeller. Det 
kan också vara till nackdel om medlet 
"attackerar" och förstör delarna som ska 
förenas, exempelvis vid försök att förena 
expanderat polystyrenskum (den gnisslande 
vita plastprodukt som kameror etc. förpackas 
i) med vanligt kontaktlim. I det senare fallet 
kommer plasten att smälta ner till en liten 
klump. 

n Den mest kända sorten av lim med 
lösningsmedel (åtminstone för den vanlige 
modellbyggaren) år "balsa cement", en av de 
äldsta produkterna att förena balsaträ med. 
Den ärr ganska snabbtorkande, fyller små 
håligheter litet grann och har måttlig styrka -
lagom för styrkan hos mjukare balsa. "För-
cementering", eller dubbel limning, gör 
skarven betydligt starkare. Detta innebär att 
man förser bägge de ytor som ska förenas 
med ett tunt lager lim, låter dem torka, och 
därefter lägger på nya limlager och förenar 
delarna. Förutom den möjliga nackdelen med 
sin måttliga styrka är det som begränsar 
balsalimmets användning just dess korta 
torktid; vid stora ytor eller komplicerade 
skarvar ges inte tillräcklig tid att täcka alla 
ytor med lim förrän detta börjat torka redan. 
På bonussidan finns att balsalim torkar 
kristallklart och lätt låter sig slipas. 

beläggas med ett tunt lager av kontaktlim, 
och sedan få torka tills ytorna känns torra. 
Därefter ska delarna förenas. Styrkan i 
föreningen blir mycket stor, men om bara 
~, ytan limmas, kommer delarna inte att 
fästa vid varandra alls. Denna omedelbara 
förening förutsätter att man år mycket noga 

med hur delarna läggs mot varandra, 
eftersom det är hart när omöjligt att separera 
delarna när de har fäst vid varandra. Olika 
kontaktlim har olika torktider, och det finns 
ingen absolut exakt tid tills limmet år torrt 
vid beröring. Man kan dock inte låta ytorna 
torka alltföt länge, över natten tex, för då 
kommer lösningsmedlet helt att förångas och 
limskarven blir dålig. Limmet lämpar sig väl 
för att förena stora balsaytor. 

Balsa, plywood ,de flesta plaster och 
metallplåt låter sig förenas utan knot och de 

O 



håt-da materialen låter sig förenas ännu 
strakare om de är ordentligt rengjorda och 
ytan görs litet skrovlig med slippapper. 

Om man vill ha ett mycket tunt limlager 
och kan göra litet avkall på styrkan, kan 
limmet förtunnas med speciell förtunning 
eller sk vanlig "thinner". Kontaktlim torkar 
till ett gummiliknande tillstånd och låter sig 
knappast slipas. Limmet är inte "fuel proof', 
så skarvarna måste skyddas för 
modellmotorbränsle. 

De flesta kontaktlimmerna attackerar 
expanderad polystyren, som ju ofta används 
för v ingar. Ska v ingkärnan täckas med 
balsaflak eller tunn hårdträfaner (sk. 
abachifaner, eng. obechi) får man hitta en 
annan limtyp. Hos hobbyhandlarna kan man 
ibland hitta speciallimmer för just detta 
tillfälle. Lösningsmedlet år ofta 
ammoniakliknande, och metoden att limma 
densamma som för andra kontaktlim. 

Plastic cement 
Polystyrenlim är det mest använda limmet 

för plastmodeller. Det duger dock bara till 
sådana plastsorter som låter sig upplösas 
något av lösningsmedlet, så att delarna 
snarast "svetsas" ihop. Det finns flera olika 
plastlimstyper, och ofta kan man få pröva sig 
fram med "spill", för att finna den rätta 
kombinationen. Plastsorter med "fet" yta, ex-
vis PVC och ABS, år de som kan orsaka 
största problemen, och polythen och Teflon 
likaså. 

Vattenbaserade lim 
För träarbeten i allmänhet finns det få lim 

som år bättre än vanligt vitt PVA-lim. Detta 
används inom bygg- och möbelbranscherna. 
Det år ett "rent" lim (man får inte knöliga 
bitar av lim på händerna) och torkar rimligt 
snabbt. Alla PVA-lim år inte lika 
sammansatta och slutprodukten kan se olika 
ut; vissa år ganska hårda och sköra, medan 
andra förblir gummiartade och sega. Ibland 
används lösningsmedel och inte vatten, och 
dessa limmer kan vara lättare att slipa, men 
år i gengäld inte lika starka. Faran år att 
skarven spricker vid en stöt. Typisk torktid 
för PVA-lim år en till två timmar, så man har 
gott om tid att förena delarna i rätt läge. 
Ytorna måste hållas på plats ordentligt 
medan limmet torkar, eftrsom det inte 

"hugger" alls. 
Vatteninnehållet gör PVA-lim olämpligt 

för limning av stora ytor om inte delarna kan 
hållas fast (med tvingar ex.vis) i ett par 
timmar. Vattnet i de innersta delarna av stora 
ytor kan behöva mycket lång tid att dunsta 
bort, och man kan lätt låta sig luras av att 
kanterna torkat. PVA-lim har dålig förmåga 
att fylla gap i skarvar, och är vanligtvis inte 
alls vatten- eller fuktsäkra. PVA-lim är 
billigt, limmar balsa, furu och andra hårda 
träslag, men inte metall eller plast. Det kan 
förvaras länge innan det används, år inte 
brandfarligt, men måste förvaras frostfritt. 

Man kan "försegla" expanderad 
polystyrenplast med utspätt PVA-lim (så att 
aggressivare limtyper och lack inte tränger 
in), och japanpapper, siden och nylon kan 
fästas mot trä med PVA-lim. 

Andra vattenbaserade limmer, tex 
tapetklister, kan användas för att fästa tjockt 
papper (i st för trä) på vingkärnor av 
expanderad polystyrenplast. 

Epoxilim 
Epoxilimmer använder sig av en kemisk 

reaktion för att "torka", egentligen härda. Bas 
och hårdare ska blandas före användandet, 
vanligtvis i lika delar. Härdningstiden kan 



variera högst avsevärt, från några få minuter 
till många timmar. Vanliga typer år "5-
minuters epoxi" och" 24-timmars". Eftersom 
det rör sig om en kemisk reaktion, störs inte 
limningen av yttre omständigheter,som fukt 
t.ex. Hårdningens hastighet påverkas dock av 
temperaturen, och kan förkortas genom att 
tillföra värme. Epoxitimmer uppnår inte sin 
slutliga styrka omedelbart efter hårdningen; 
det kan ta flera dagar innan detta inträffar. 

Eftersom de inte fungerar genom att en 
del avdunstar eller löser upp delarna som ska 
skarvas ihop, har de en utmärkt förmåga att 
fylla håligheter och gap i fogar. "5-minuters 
epoxi" år långt ifrån modellbyggarens 
ideallim, särskilt inte vid trälimning, 
eftersom limmet inte hinner penetrera 
materialets yta innan hårdvingen äger rum. 
Detta gäller inte vid limning av metall och 
plast, men skarvarna blir trots detta starkare 
om lim med längre härdningstid används. 
" 24-timmars" epoxilim frestar dock för 
mycket på de flesta modellbyggares tålamod, 
och i många modellbutiker finns epoxi med 
1-4 timmars härdningstid, vilka ger mycket 
starka fogar. 

Epoxitimmer år bränslesäkra (dock inte 
helt okänsliga för Nitrometan}, vattensäkra, 
och kan skarva det mesta inklusive metall, 
glas och plast. Som alltid finns dock 
nackdelar; epoxitimmer år dyra, och de flesta 
år tämligen sega, vilket gör dem svåra att 
sprida jämnt över en yta. Därför år det även 
lätt att limskarven blir litet "flödande", och 
därmed även tung. 

Det finns även epoxilim som blandats 
med plast- eller metallpulver, för att bli en 
"pasta" som kan användas för att fylla gropar 
i stötta modeller (eller bilar). Dessa blir 
hyfsat lätta att slipa, men inte lika starka som 
lim betraktade, förståss. 

Cyanoakrylater 
"Mirakellim" eller ej, cyanoakrylatlimmer 

ärr en-komponentslim som härdar genom en 
reaktion med fukt i luften eller materialen 
som limmas ihop. Fingrar, eller andra delar 
av anatomin, limmas ihop lika bra som 
modelldelar! 

Det år nästan det perfekta limmet förutom 
av två skäl; det limmar inte vissa plaster 
(butyrat, PVC och polythen), och det år dyrt.
Egentligen blir det inte så dyrt per skarv 

räknat, eftersom det går åt mycket litet per 
fog. Dessutom limmar det lika bra om man 
fyller skarven med bakpulver (eller sk Micro 
Balloons}. 

"Cyano" finns i några olika typer, 
vattentunt med bara några sekunders 
härdningstid, och något mer tjockflytande 
med härdningstid på ca 30 sekunder. Man 
kan skarva de flesta material (undantag: se 
ovan beträffande plast), även balsadelar med 
fett och bränsle skarvas ofta utan problem. 
Skarvarna blir 1ätt~, färglösa, och mycket 
starka. 

Man kan fixera pianotrådar med varandra 
innan man lindar tråd och löder ihop delarna, 
och man kan fixera delar som ska limmas 
ihop med andra limtyper med besvärligt lång 
torktid, så att man slipper nålar och tvingar. 

Källa: 

"Building from plans"- David Boddington 
Radio Control Handbooks 
Översättning: Staffan Ahlström 

.. 
Översättarens kommentar: 

Glöm inte bort att många limtyper kan ge 
såväl allergiska som andra besvär! 
Lösningsmedlen i många limmer år starkt 
retande på luftvägarna och lungorna, och 
detta gäller särskilt den lilla "ångpuff' som 
uppstår när cyanoakrylatlim härdar. Många 
år de som utvecklat svår allergi mot 
epoxilim, och som inte kan använda dessa 
oavsett hur tjocka handskar de bär. Vädra 
ordentligt, och stopr ~~te näsan i 
limskarven! 



~~~ MfaE~~~~e X 99/• 
21522 Ahlström Staffan Pastoratstigen 4 236 00 HÖLLVIKEN 
4526 Andersson Christer Magistratsvägen 55 222 44 LUND 
44340 Andersson Kjell Färgaregatan 33 231 33 TRELLEBORG 
39433 Andersson Mattias Färgaregatan 33 231 33 TRELLEBORG 
18751 Andersson Ola Andvägen 10 230 22 SMYGEHAMN 
911 Andersson 011e Vendelsfridsgatan 13 217 64 MALMÖ 

Andersson Stefan Kung Helges väg 13 231 63 TRELLEBORG 
37015 Arndt Jimmy Lingonvägen 5 231 38 TRELLEBORG 
15933 Ask Arne Ö Hoby 4 270 52 BORRBY 
41679 Ask Oskar Ö Hoby 4:13 270 52 BORRBY 
42839 Borg Ove Stavstensvägen 271 231 62 TRELLEBORG 

Ekman Leif Rönngatan 8 231 38 TRELLEBORG 
39745 Forslund Kenneth Byavägen P1 286 230 22 SMYGEHAMN 

~ 1633 Friberg Arne Algatan 69 231 42 TRELLEBORG 
1634 Friberg Lennart Rådmansgatan 6 B 231 54 TRELLEBORG 
42169 Friman Andre Modeshögsvägen 56 B 231 92 TRELLEBORG 
1638 Friman Leif Modeshögsvägen 56 B 231 92 TRELLEBORG 
1641 Gullberg Jonny Banvallsvägen 47 231 36 TRELLEBr''G 
19713 Heinemyr Niklas Läraregatan 16 231 62 TRELLEBb~G 
5598 Henningsson Ulf Floragatan 3 231 55 TRELLEBORG 
25881 Holmgren Arne Penningstråket 25 231 56 TRELLEBORG 
25880 Holmgren Christer Penningstråket 25 231 56 TRELLEBORG 
31598 Holmgren Stefan Penningstråket 25 231 56 TRELLEB~"'G 
39432 Jeppsson Matthias Söderängen 27 231 93 TRELLEB~G 
28393 Johansson Folke Albäckafruns väg 6 231 66 TRELLEBORG 
28394 Johansson Helena Albäckafruns väg 6 231 66 TRELLEBORG 
28484 Johansson Rolf Grusgropsvägen 6 230 22 SMYGEHAMN 
37539 Jönsson Magnus Forsythiavägen 10 231 36 TRELLEBORG 
44342 Jönsson Mattias Styvmorsvägen 5 231 32 TRELLEBORG 

Kvistholm Martin Sockenvägen 6 231 34 TRELLEBORG 
44341 Larsson Jesper Västervångsvägen 7 231 66 TRELLEBORG 
41101 Liljeberg Björn S:ta Gertruds väg 28 231 53 TRELLEBORG 
42583 Lindfors Henrik Kvarngatan 52 231 66 TRELLEBORG 
793 Linne Erling Johan Nils Väg 13 270 12 RYDSGÅRD 
15254 Litzberger Leif Västra Alstad 4 231 95 TRELLEBORG 
30159 Litzberger Roland Air Transport POB 24 DJAKARTA 
22780 Litzberger Stefan Lugna Gatan 42B 211 60 MALMÖ 
45125 Lundberg Mattias Hallasvängen 7A 231 65 TRELLEBORG 
43575 Lundh Göran Sjöcup 6:31 Pl 20 231 75 TRELLEBORG 
45124 Melin Ulf Hallasvängen 7A 231 65 TRELLEB~~.,~S 
39099 Månsson Lars-Göran V Vicestad Pl 55 231 91 TRELLEBf~~G 
42585 Nilsson Mattias Ugnsgränd 2 231 65 TRELLEBORG 
40073 Nilsson Michael Morellvägen 7 231 38 TRELLEBORG 
40068 Nilsson Peter Ekevägen 43 231 36 TRELLEBORG 
31965 Nilsson Ulf Bokevägen 6 231 38 TRELLEB(~3 
16628 Nylen Bengt Blåtistelvägen 11 230 10 S KANÖR 
24192 Olofsson Ola Box 4002 231 04 TRELLEBORG 

Olsson Anders Järnvägsgatan 5B 231 44 TRELLEBORG 
33656 Olsson Jan Hästskovägen 16 235 00 VELLINGE 2 
10083 Paulcen Johan S:ta Gertruds Väg 26 231 53 TRELLEBORG. 

Persson Benny Björkevägen 6 231 38 TRELLEBORG, 
41103 Persson Johan N Åby 16 230 20 KLAGSTORP 
37538 Persson Ola Kvarngatan 43 231 66 TRELLEBORG 
45122 Petersen Torkild Hesekillegatan 46A 231 53 TRELLEBORG 
19709 Pettersson Per-Olof Box 209 240 15 S SANDBY 
1637 Roos Lars Slussgatan 6 231 62 TRELLEBORG 
44407 Rosvall Henrik Bryggaregatan 68 231 66 TRELLEBORG 
42584 Saklin Erik Böste Strandväg 3 231 92 TRELLEBORG 
5278 Stridh Knut Strandmållarevägen 2 231 92 TRELLEBORG 

Thulin Leif Frejagången 18 235 35 VELLINGE 
33657 Trulsson Håkan Engelbrektsgatan 67 231 34 TRELLEBORG 
39096 Trulsson Rolf Engelbrektsgatan 67 231 34 TRELLEBORG 
34779 Wemmenlind Torsten Stavstensvägen 282 231 62 TRELLEBORG 
32415 Westerblad Kalle Alfr Bälgtrampares G 1 230 10 SKANÖR 

'jli 


