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SJÖBO

(Uppdaterad 12.27) Strax efter halv tolv kom larm om att en helikopter
störtat i närheten av Ystadsrondellen vid Sjöbo. Dessbättre visade det
sig att helikoptern landat lyckligt på flygfältet vid Sövde.
Larmet drog i gång en jättestor aktion från räddningstjänsten. Inklusive polisen deltog omkring 30
personer i insatsen.
Omedelbart efter larmet var det dock ingen som kunde lokalisera den störtade helikoptern.
Ett tiotal fordon från räddningstjänsten upprättade central vid Bil-Bengtssons parkering i avvaktan
på fler uppgifter.
Strax efter klockan tolv kunde insatsen avblåsas efter det att en polispatrull skickats till flygfältet
för kontroll.
Räddningsledare Mats Svensson fick också information från flygräddningen efter att de pratat med
besättningen.
Vittnen uppger att helikoptern legat och flugit över Sjöbo flera timmar under förmiddagen.
Från räddningstjänsten deltog personal från både Sjöbo, Veberöd och Ystad.

Matz Jönsson

Kommentarer
Inskickat av: Ett vittne till leken, 18-04-2009 12:34:07
Tycker att det är minst sagt förjävligt, att besättningen i helikoptern inte meddelat detta till
räddningstjänsten. Man kan ju ställa sig frågan vad uttryckningen har kostat. Och alla oroliga själar.
Hoppas verkligen att helikopterns besättning får betala tillbaka vart enda öre som uttryckningen
kostade!! Han brukar ju ligga och "leka" i luften och göra diverse saltomortaler, tycker detta är rent
sagt FÖRJÄVLIGT!!
Inskickat av: Nisse, 18-04-2009 12:44:34
Sålänge man håller sig till gällande lagar i luftrummet så spelar det väl mindre roll. Det är ju värre
att det ringt in personer som sett en "helikopter störtat i närheten av Ystadsrondellen". Det är ju
bra om man har koll på vad det gäller innan man larmar. Att störta och landa är ju i princip samma
sak, bra frågan om hur fort och kontrollerat man gör det. Vad är nästa steg? Larma brandkåren när
grannen grillar, eller ringa och anmäla invasion när ungarna i byn leker med vattenpistoler?
Kanske inte så lätt att lokalisera?
Inskickat av: Sanna, 18-04-2009 13:19:24

Om man ser något inträffa och något som ser ut som en Helikopter-störtning så är det inte pga hus,
skog etc så lätt att lokalisera var den går ner. Känner man inte heller till att det finns ett flygfält i
Sövde så tänker man inte så långt i heller. Är väl bra att vanliga människor reagerar Om det är
något! Sen är det upp till räddningstjänst att lokalisera och därefter sätta in insatser tycker jag!
Lekstuga
Inskickat av: vansinnigt, 18-04-2009 18:02:50
Hur kan vuxna människorhålla på att leka med en helikopter över ett tättbebyggt samhälle ? Har
blivit så vuxen att man får flyga borde man ha bättre omdömme än så!Vad gäller utryckningen
hoppas jag att dom får stå för,det kan inte vara samhället som skall stå för vuxna människors lek !
Lekstug ????
Inskickat av: Bengt, 18-04-2009 20:01:37
Har ni igen aning om att det finns en flygklubb i närheten ! J¤vla puckon ! Det ni nog såg var en
Gyrokopter, som kräver flyglicens för att flyga .
Och enligt Svensk lag för flyga över allmän mark, (också Sjöbo) Vänligen kolla innan ni gör en massa
klumpiga uttal !!
jorden är inte platt!!!
Inskickat av: peter, 18-04-2009 20:02:07
Helikopter?
Det va inte så att de va en gyrokopter som inte riktigt beter sig som en helikopter! Några tips:
Gömm er under köksbordet när det åskar, svär inte i kyrkan, akta er för näcken. ja tycker att den
pensionerade svensson som anmälde detta ska betala utryckningen!
Hur kan man anmäla en störtad helikopter utan att veta något on vad som hänt....?
Inskickat av: Lars Eriksson, 19-04-2009 08:52:01
Att som "Vittne till leken" kräva att besättningen skall betala en utryckning är absurd. Utrycklningen
förorsakades av en person som tydligen inte visste något alls utan bara "gissade" att en helikopter
störtat. DÄR har vi den som skall betala kalaset...!
Signaturen "Vittne till leken" tycker vidare att besättningen skulle ringa räddningstjänsten. Man
undrar varför, dom hade bara landat.
Varför är signaturen så negativ mot att någon ägnar sig åt sin hobby? Avundsjuka?? Är
frimärkssamlande OK?
övning
Inskickat av: nisse, 19-04-2009 09:05:45
det var väl bra att de fick en gemensam övning när det flygs så mycket runt sjöbo.och notan ska väl
skattebetalarna stå för om det brinner får vi det oavsätt om branden är liten eller stor ,eller en
olycka sker som kanske inte kräver brandkår.och var sen inte så avundsjuk du som inte vet vad det
var för helikopter eller du vet det med liksom att den störtat??
Fortsätt
Inskickat av: Framtiden, 19-04-2009 10:39:42
Jag hoppas att detta inte stoppar personen som sommartid flyger sin gyrokopter över Skåne
Tranås.Vi imponeras över vad ett så litet fordon klarar av.
Inskickat av: Svensson svensson, 19-04-2009 11:20:13
Sorgligt, dom som inte kört helikopter vet inte hur underbart kul det är! Jag hade utan problem
kunnat ligga runt och leka med den!
Helikopter
Inskickat av: Kadrijajfl, 20-04-2009 00:40:12
MRCC i Göteborg visste ju att övningen pågick, så det är märkligt att sos i Malmö visste något. om

en helikopter kraschar så borde det komma rök från den, men i detta fallet såg man inget.
Uppringaren kunde bara beskriva att det hänt någonstans mellan Veberöd och Ystads Rondellen och
varför åkte då ingen från räddningstjänsten ner mot Sövde till flygklubben redan från början? innan
styrkorna från Ystad och Veberöd larmades ut? Märkligt att dra igång så mycket. På Sörfs hemsida
kan man läsa mycket om hur bra deras räddningstjänst är. Drygt 10 fordon plus polis och
räddningshelikoptern från Ronneby larmades, men den hann väl inte lyfta hoppas jag! Måste bli
kostsamt med så stora pådrag!
forts på Helikopter
Inskickat av: Kadrijajfl, 20-04-2009 00:50:54
Om Sjöbos brandstation fått ha kvar sina tidigare fordon som försvann när dom gick med i
sammanslagningen Sörf så hade dom klarat sådana här händelser utan att hela dygnsstyrkan från
Ystad skulle behöva rulla hit med alla sina aktiva bilar. Men reservbilen som tidigare stod i Sjöbo
och som kunde brukas vid större larm utaktionerades istället efter att den gått sönder. detta gjorde
man med 2 av fordonen som inte ansågs behövas. Men till vilken nytta? Att räddningsbefälet i Ystad
kör på i drygt alla larm innom Sörfs område är helt otroligt! Inget miljötänkande direkt!
Räddningstjänsterna fungerade bättre när dom styrdes av respektive kommun. Nu är det för stort!
för många kockar i samma soppa!
Välkomna
Inskickat av: Jakob, MSFK, 20-04-2009 19:12:06
Är det inte bättre ni åker till Sövde, tittar på Gyrokoptern och pratar med killarna för att bilda er
en uppfattning? Ni kommer nog att finna ett mycket seriöst gäng därute. Fråga, känn och prova
innan ni kommenterar.

