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Höstkampanj!
Svenska produkter 
av högsta kvalité

EFH Vitmålat trä 
10x12, prisex:

Nu: 3 650:-

Nu: 14 690:-

TVF Vitmålat ALU 

10x12, prisex:

Nu: 4 399:-

Pardörr Venus 
834PG vit
Gäller t o m 26/10

Gäller t o m 26/10 Gäller t o m 7/10

Priserna är inkl moms

Katt, hund, häst eller ko? Oavsett vilket djur  
du har (nästan i alla fall) kan du vara säker 
på att hitta det du behöver till det hos oss.  

Och behöver du hjälp är det bara att fråga.  
Vi hjälper dig gärna. Just nu har vi dess- 

utom extra bra pris på en rad produkter för  
dig och ditt djur. Välkommen in!

granngården.se
tel 0771-222 444 

DJURVECKOR DJURVECKOR

Solrosfrö 20 kg  
Granngården

Solrosfrö är näringsrikt  
och uppskattas av de flesta  

fåglar. En välkomponerad  
blandning av 70�% strimmiga  

och 30�% svarta solrosfrön. 

299�

Kattsand Ever Clean 10 kg  
+ 2 valfria kattfoder Iams á 300 g
Ever Clean® är en premium kattsand som blandar två bestämda 
tekniker för att leverera maximal luktkontroll.  
Iams första ingrediens är kött vilket ger din katt optimal mängd 
taurin. Helt naturligt. Köp valfri 10 kg Ever Clean® för 129:- och 
få två valfria Iams 300 g på köpet. 
Ord pris Ever Clean 199:- och Iams 49:-/st.

PAKETPRIS, SPARA 168�

129�

Hundfoder 
Doggy Original Stora bitar 18 kg 
Doggy Prima Små bitar 18 kg
Innehåller svenskt färskt kött, vilket ger  
fodret en mycket hög smaklighet. 
Ord pris 279:- 

229�
SPARA 50�

Erbjudandena gäller t o m 6/10 2012,  
så långt lagret räcker.

Granngården Växjö 
Lantmannavägen. Tel 0470-71 90 30.  
Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14.

Elite Park Hotell o Konserthus 
Växjö, 16 okt. kl. 18.00 - 20.30
Pris: 625 kr inkl. moms
Boka här: www.wimab.se 031-915040 

Olof Röhlander 
Det blir alltid som 
man tänkt sig

Om det blir som man tänkt sig 
- vad har du då tänkt dig?

Det är lika viktigt att träna kroppen 
mentalt som att träna den fysiskt. Följ 
med på 2,5 timmes inspiration, må-
lande exempel och konkreta verktyg 
- börja fokusera på saker som stärker 
dig och din ny� kenhet på livets  
utmaningar.

Olof föreläser med mycke humor 
och skratt om mål, attityder och 
positivt tänkande.

En föreläsning av högsta klass!

www.hilding.nu

Trafikledarna på Sma-
land Airport fick på ons-
dagen vara först i lan-
det med att prova en ny 
modern mobil simulator.
– Den kommer att under-
lätta vår träning, säger 
flygledare, Tonny Olsson.

I tre dagar kommer de sex 
flygledarna på Smaland 
Airport att träna på ovanli-
ga situationer över flygplat-
sen, både med civila och 
militära flygplan. För ovan-
lighetens skull behöver de 
dessutom inte lämna Växjö 
för sin träning. I stället blir 
de först ut i landet med att 
använda den nya mobila 
simulator som tagits fram 
av den stora nordiska flyg-
ledarutbildningen som 
finns på Sturup.

– Tidigare fick vi lägga 
tid och pengar på att resa 
till och hyra in oss i till 
exempel Malmö för utbild-
ning. Då blev det oftast ett 
par timmars resa och över-
nattning. Nu kan man pla-
nera i schemat och lägga 
ett par timmar extra på ett 
arbetspass för att genom-
göra övningen. Det gör det 
hela mycket lättare, säger 
Tonny Olsson.

I den mobila simulatorn 
kommer nu flygledarna i 
Växjö att träna på tre oli-
ka nödsituationer som 
skulle kunna tänkas upp-
stå. En flygledare åt gång-
en får sätta sig i simula-
torn som under övningen 
visar den fiktiva flygplat-
sen Horn.

– I nuläget finns inte 
Växjö inlagt i systemet 
men vi hoppas att vi med 
flygplatsens hjälp ska 
kunna få med den inom 
kort, berättar Robert 
Göras, som i väntan på ett 
riktigt pilotjobb arbetar 
som simulatorpilot.

Trots att det handlar om ett 
större bilsläp är simulatio-
nen väldigt realistisk och 
allt sker i realtid. Genom 
de stora skärmarna ges 
en vy över flygplatsen och 
start och landningsbanan. 

– Vi kan ställa upp vil-
ket plan som helst, mili-
tärt eller civilt och simu-
lera i princip vilken nödsi-
tuation som helst, tanken 
är också att vi ska kunna 
fjärrstyra simulatorn i 

framtiden, säger Robert 
Göras.

Tanken från företaget 
ACR som driver flygled-
ningen på Smaland Air-
port är att kunna använda 
den mobila simulatorn för 
att kunna samla utbild-
ningarna för sina fyra 
flygplatser och därmed 
effektivisera.

– Ta till exempel i hel-
gen, då finns simulatorn i 
Tranås när vi har ett före-
tagsevent och då får per-
sonalen i Trollhättan och 
Örebro sina utbildningar. 
Det enda som behövs är ju 
ström, allt annat kommer 
med vagnen, säger Tonny 
Olsson.
 Henric Bingström

henric.bingstrom@smp.se 
0470-77 04 80

Trafikledare simulerar  
nödsituationer på flygplatsen

smaland airport • först i landet

Tonny Olsson och Robert 
Göras tränade i går sina 
kunskaper på en ny mo-
bil simulator.
Foto: per-erik sandeBäck


