
Slå ring om Kjeller! 

Vi ser at AIM er under press. Det er Skedsmo kommune som skaper usikkerhet rundt 

AIMs virksomhet. En upresis og til tider feilaktig saksutredning sammen med uklare 

politiske signaler, bidrar til å skape uklarhet rundt framtiden til Kjellers høyteknologiske 

virksomhet.  

Hvem vil satse på Kjeller hvis kommunale ledere er så utydelige om hvordan framtida på 

Kjeller skal være? 

Kjeller flyplass er unik 

Kjeller flyplass feiret i 2012 sitt hundre års jubileum som base for norsk flyhistorie. Det 

var flyfabrikken på Kjeller som gjennom flere tiår utviklet en unik teknologisk 

kompetanse for bygging og vedlikehold av fly. Den erfaringen som er samlet på Kjeller, 

nyter vi i dag godt av i form av viktige virksomheter lokalisert nær flyplassen; FFI, AIM, 

IFE, osv. 

Kjeller flyplass, med virksomhetene rundt, burde være Skedsmos stolthet. Her skal 

Skedsmo kommune forvalte en nasjonal arv med unike historiske verdier i form av 

flygende fly fra flyhistoriens barndom. Dette bør ivaretas og synliggjøres for all verden. 

Samtidig er området fullt av arbeidsplasser som bør være attraktive både nå og for 

fremtidige generasjoner. Historien om Kjeller forklarer konsentrasjonen av 

høyteknologisk virksomhet i området. 

Framtid med røtter i flyhistorien 

Skedsmo kommune kan ikke med vitende og vilje spenne bein under en av kommunens 

største arbeidsplasser og dermed fjerne et viktig element for å ivareta Kjellermiljøet.  

Kjellervenner tror at AIMs planlagte virksomhet vil sikre trygge arbeidsplasser, og slik 

sett vil bygging av testcelle for F-35 motorene være en berikelse for Skedsmo kommune. 

Vi kan ikke forstå hvorfor administrasjonen foreslår en omstendelig og langvarig prosess. 

Skedsmo kommune burde legge alt til rette for en smidig behandling som imøtekommer 

AIMs behov for å tilpasse seg framtidas krav.  

Saksutredningen fra Skedsmo kommunes administrasjon synes å legge mest vekt på å 

skape frykt for framtida på tynt grunnlag. Kjellervenner frykter ikke at den virksomheten 

som AIM ønsker å utvikle, vil skape problemer for folk flest.  

Kjellervenner ønsker en framtid med relevante arbeidsplasser rundt en flystripe som har 

røtter i flyhistorien. Dette vil gi opplevelser, spennende aktivitet og mulighet for 

engasjerende fritid til alle kommunens innbyggere.   

Vi ønsker politikere som lar AIM få gode arbeidsvilkår, slik at den stolte flyhistorien i 

Norge kan videreutvikles med base på Kjeller.  

Slå ring om Kjeller! 

Frøydis Ulvin 

Leder for Kjellervenner  

 

Venneforeningen Kjeller Aerodrome (Kjellervenner) vil formidle historien om Kjeller 

flyplass og tilrettelegge for aktiviteter knyttet til flyplassen og flyhistorien på Kjeller.  

Alle interesserte er velkomne som medlem. Kontakt: kjellervenner@gmail.com 
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