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Besöksutveckling 
Museets publika verksamhet invigdes 

våren 2002. Sedan dess har antalet besökande 
hela tiden legat på en betryggande hög nivå. 

Vår begränsade budget gör att marknads-
föringen har fått utgöras av ”djungeltelegrafen”. 
Detta innebär att nöjda besökare informerar 
sina vänner och bekanta om vår existens och 
vad vi kan erbjuda. 

 
Att denna strategi är rätt, framgår av 

utvecklingen av besöksantalet. Detta har hela 
tiden årligen legat runt 2000 och toppades i år 

med över 2300 besökare. 
 
 

Tillkommande materiel 
Trots vår trångboddhet fortsätter inflödet 

av för oss ”ny” materiel. Vi har t ex fått överta 
en laddbandvagn för RB67 Hawk, en flygburen 
RB05 och en sjömålsrobot Penguin RB12. 

 

Simulatorer 
Flygsimulatorn för J35 Draken 

förbättras hela tiden.  

Bl a kan man med information från 
skärmen genomföra identifiering av flygplan 
från cockpit.  

Skillnaden mot verklig flygning är snart 
bara motorljud och vibrationer! Intresset för 
flygning är så stort att vi blivit tvungna att 

införa tidsbeställning. 

 

 
 

Museet har tillförts en ”minisimulator”, 
med cockpit för JAS, anpassad för våra yngre 
besökare. Den har dock förvånansvärt kraftfulla 
möjligheter att efterlikna normala flygföretag. 
Se bilden! 

 

 

 

 

Robotrekylen 
 

Om infobladet: 
”Robotrekylen" syftar på att rekyl i 

vid mening kan innebära "efterlämnade 
intryck". Här menar vi då intryck från allt från 
projektering och uppbyggnad av det svenska 
försvaret fram till visning av de historiska sam-
lingarna i Robotmuseet. 

Syftet är att informera medlemmarna 
om den aktuella verksamheten i museet.  

 

Utbildning i museets J35-simulator 

Med storebror som flyginstruktör? 
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Publika aktiviteter  
Stora insatser har gjorts på hemsidan 

under året. Många nya uppgifter har tillförts, 
plus översättningar till tyska och engelska. 

En nyhet har tillkommit under året: Vår 
nye bild- och filmmakare Jan-Åke Karlsson har 
med början 2015 infört ett månadsblad på 

hemsidan, som med text och bilder visar ett 
urval av händelser från den aktuella månaden. 
Detta initiativ gör Robotrekylen överflödig i 
fortsättningen. Bild och text månadsvis på 
hemsidan ger betydligt bättre och mera aktuell 
information. 

 

Lokalproblemet 
I samband med att kommunen sålt 

fastigheten (Rappshuset) till en privat 
hyresvärd, har vi drabbats av en kraftig 
hyreshöjning. Möjliga handlingsalternativ utreds 
för närvarande, eftersom vi som ideell förening 

har mycket begränsade möjligheter att öka 
våra intäkter. 

 

Ekonomisk ställning 
Föreningen har fortfarande ekonomisk 

bärkraft, även om marginalerna är små.  

Vi har diskuterat med Arboga Kommun 
om alternativ för det fall att fler sponsorer 
lämnar oss, eller om vi inte klarar hyreskraven. 
Museet har ju blivit något av en institution som 
turistmål, och som sådant även en kommunal 
angelägenhet. 

Positivt även för ekonomin är den 
ersättning Arbetsförmedlingen lämnar för vår 
datahjälp, som nu heter Margareta. Vår tidigare 
hjälp Ann-Sofie är numera anställd av 
föreningen på halvtid med stöd från 
Arbetsförmedlingen. 

 

Våra sponsorer 
Eftersom hela museets existens står och 

faller med våra sponsorer, är det på sin plats 
att tacka dem för deras stöttning under det 
gångna året. Flera företag har varit hjälpsamma 
(även med materiella resurser) under året. Vi 
hoppas självklart på en fortsättning under 

kommande år! 
 

Aktuella sponsorer under 2016: 

Arboga Kommun Arboga 
SAAB Support & Services Arboga 
Combitech AB  Norrköping 

Byggnadsfirman Lund Arboga 
Sturestadens Fastigheter Arboga 
Recotech AB  Arboga 
Abatic Logistics AB Arboga 
Arboga City (Bredband) Arboga 
KJK Lagerprodukter Arboga 
 

 

Medlemsinformation 
Medlemsantalet ligger runt 200, och vi 

hoppas bli fler. När besökare informerar 
bekanta om våra samlingar, kanske många är 
villiga att betala 200 kr/år och därmed stödja 
museet ekonomiskt. Sprid gärna detta budskap 

till både ”robotbekanta" och andra! 

 Obs: Avgift för ny medlem 
betald under kvartal 3 och 4 gäller 

även för hela nästkommande år! 

Med ekonomin i åtanke tänker vi övergå 
till utsändning av information via e-post.  

Du som inte har anmält eller har 
ändrat e-postadress, ber vi därför meddela 
oss detta! (Kan göras t ex vid betalning av 
årsavgiften eller med e-post direkt till 
info@robotmuseum.se)  

Tidigare nummer av Robotrekylen kan 
laddas ner från hemsidan (pdf-format). 

 

 
 
 

 
 

Faktaruta: 
Adress:  Glasbruksgatan 1 
 732 31   Arboga 
Tel:  0589-104 99 (ev tfnsvarare) 
E-post: info@robotmuseum.se 
Hemsida: http://www.robotmuseum.se 
Bankgiro: 5509-3090 

Kontakter:   
Museets öppettider: Se hemsidan! 
Beställning av besök på andra tider kan 
göras per e-post eller tfn. 

Redaktör: (t o m 2016) 
Lars Frennemo tel 0589-131 53 
E-post: lars.frennemo@gmail.com 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar Arboga Robotmuseum ! 
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