
God Jul och Gott Nytt År

En jul- och nyårshälsning 
från regementsledningen

Följ regementets verksamhet på: 
forsvarsmakten.se/i19, facebook.com/initton och instagram.com/i19norrbottensregemente

Norrbottens regemente, Box 9105, 961 19 Boden, Tel: 0921-34 80 00 (vx)

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Kamrater, ännu ett år har med blixtens hastighet passerat och julen står ytterligare en gång för dörren. Under året hade vi be-
stämt oss för att ambitionsnivån i kamratföreningen avseende genomförande av aktiviteter skulle vara något lägre än tidigare. 
För de medlemmar som under nästkommande höst önskar medfölja till sedvanlig ceremoni i Armasjärvi kan vi redan nu avslöja 
att vi åter planerar för en resa med stor buss, planera dessutom gärna in både höstmiddag och julmiddag redan nu. Information 
om dessa begivenheter och kamratföreningens övriga aktiviteter hittar man enklast på hemsidan, ing3kf.com, eller i Polarpion-
jären. Är man inte redan medlem löser man detta elegant genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr för ett helt år på plusgiro 
161757-0, då får man Polarpionjären hem i brevlådan.
 
Väl mött vid föreningens aktiviteter under nästa år, till dess önskar styrelsen både nya, gamla och blivande medlemmar en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
 
Ben Påhlsson, ordförande

Ing 3 Kamratförening, Box 9105, 961 19 BODEN. Hemsida: www.ing3kf.com,  
sekreterare Erik Hansson tel: 070-388 55 28 eller e-post: erik.hansson@mil.se

S 3 kamratförening
 
Föreningens aktiviteter ser du på vår hemsida, www.s3kamrat.com. Här hittar du även kontaktuppgifter till föreningen samt 
plusgiro (17 88 87-6) till vilket du kan betala in den låga årsavgiften, 100:-. 
Under året har förhyrningen i Vassijaure avslutats och huset i Pålkem sålts. Tunga beslut men av ekonomiska skäl  
nödvändiga åtgärder. Det känns naturligtvis tråkigt för de trogna gäster som flitigt nyttjat platserna under mer än 25 år.

Samarbetet med andra Kamratföreningar fortsätter och känns angeläget även framgent. Senaste numret av tidningen  
PARABOLEN har just lämnat tryckpressarna. Läsvärd! Arbetet med S3 historieverk fortgår och planen är att boken ska  
finnas tillgänglig om ett år. Besök vår hemsida för fortlöpande information samt den mindre officiella gruppen på Facebook,
”Kungliga Norrlands Signalkår, S3, Boden”

S 3 Kamratförening tillönskar er alla en RIKTIGT GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! Ta hand om era nära och kära och väl 
mött under 2017 

Ulf Nordlander, ordförande

Föreningen P 5
Pansarkamrater, medlemmar! Ännu ett halvår har passerat och för föreningens del har det gått enligt plan. Vi har fortsatt 
med vård och kontroller, två fordon är besiktade, Pbv 501 och 4024, massor med små jobb är fixade och vår stridsvagn 
103C som fick ett irriterande hydraulläckage är nu åter i ”rätt höjd” efter en heroisk arbetsinsats!

Vi kommer att fortsätta med arbetet att få fler fordon på trafiksäkerhetskontroll. Vi har ännu en flytt på gång och det inne-
bär att vi skall byta garagelokaler med ett av kompanierna på pansarbataljonen. Fördelen denna gång är att det är en kort 
sträcka som vi behöver flytta våra prylar och fordon. Datum för årsmötet är ännu inte klart men det blir troligtvis under 
perioden februari-mars. Information om detta kommer som vanligt via mail, info på vår hemsida och via facebook.

Hemsidan www.foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att uppdateras och vi uppmanar även till användning av vår 
Facebooksida där dessa används som informationsportal för vår verksamhet.

En God Jul och ett Gott Nytt År önskas alla våra medlemmar

Anders Möller, ordförande
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Norrbottens regementes kamratförening
 
Ett varmt tack till medlemmar, vårt regemente, övriga kamratföreningar m.fl. under år 2016. Vi vill gärna få fler och gär-
na unga nya medlemmar. Alla anställda, civila, befäl och soldater vid I 19 och andra förband samt andra intresserade, är 
välkomna. Medlemsavgiften är otroligt låg, 200: - för livslångt medlemskap. Avgiften sätts in på Bg 127-4968, Norrbottens 
regementes kamratförening, glöm ej ange namn och adress. Välkommen som medlem! 

Då tidning och annan information går ut via nätet vill vi påminna att Du meddelar mailadress till erling.molin@telia.com  
Anmäl också adressändring. Du kan beställa boken ”Norrbottens regemente 100 år i Boden”, 250: - +porto, skicka beställ-
ningen till undertecknad. Varmt välkomna till kommande aktiviteter. Julbrevet ”RENEN 2 2016” kommer till jul där ni får veta 
mer. Vi har en hemsida, googla på I 19 Kamratförening.

Till alla läsare önskar vi en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
För styrelsen, Erling Molin, ordförande

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Tänk er ett julkort med en röd liten stuga omgärdad av höga snödrivor, snö på taket och rök som ringlar ur skorstenen. En 
hare som sitter nedanför en julkärve som är fylld av små tjocka domherrar som njuter av upphittade frön. Bredvid julkärven 
står en tomte med en ljuslykta i handen. 

Tja, den bilden är väl den vi alla har framför oss när den efterlängtade julledigheten närmar sig. Skinka, prinskorv, sylta, 
köttbullar, glögg, pepparkakor, ja listan kan göras lång på allt det som kommer att väcka vårt samvete till liv under mellan-
dagarna och tvingar oss ut i skidspår eller ut i annan svettig verksamhet. En del av oss kommer att avge nyårslöfte som 
innehåller någon form av straffträning på grund av all den goda maten. 

Oavsett vilket så ta chansen och var ledig med era familjer och njut av träningen tillsammans. Ladda batterierna så syns vi 
efter jul och nyår

POK önskar Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Bengt Flodin, ordförande

Klubb 19
Klubb 19 verkar som en regementets utpost i Stockholm och Mälardalen, för medlemmarna att hålla kontakt och träffas, i 
kamratskap och umgänge.

I höst har vi fortsatt våra pubaftnar på Försvarshögskolan och bland annat lyssnat på våra medlemmar förre arméchefen 
Anders Brännström respektive Armétaktiske chefen Stefan Andersson. Så välkomnade vi regementschefen till traditionellt 
höstmöte och en synnerligen trevlig kamratmiddag på ”nya” Militärsällskapet. Efter sedvanligt julfirande väntar så hög-
tidsmiddag på Fraustadtdagen, fortsatta pubaftnar och kanske något studiebesök (se vidare https://klubb19.wordpress.
com) - varmt välkomna att delta i vår gemenskap när tillfälle ges!

Klubb 19 glädjer sig mycket över den goda kontakten med regementet och ser fram emot fortsatt gott samarbete även 
nästa år.

Vi vill önska alla kamrater vid regementet och i de andra kamratföreningarna en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2017!

Jan Mörtberg, ordförande

Regementskamrater!
Vi närmar oss slutet av året och jag konstaterar att 2016 
slutar lika intensivt som det startade, med full fart i verk-
samheten. 

Ett exempel är verksamheten på 
Gotland, där pansarbataljonen 
under hösten löst en viktig uppgift 
på ett mycket bra sätt. Nu har alla 
medarbetare kommit hem och får 
njuta av välförtjänt ledighet. Bra 
jobbat, ni har fått idel lovord av alla 
inblandade! 

Ett annat område som tagit steg framåt under hösten är 
utvecklingen av totalförsvaret. Totalförsvarsplanering och 
arbete med en regional grundsyn för totalförsvaret pågår 
tillsammans med länsstyrelser, polisen, landstinget, Tra-
fikverket och andra regionala myndigheter. 

Ledningsövning 16 i november var viktig för att öva händel-
ser i den gråzon som uppstår mellan fred och krig och totalt 
deltog ca 1100 personer från högkvarterets staber, regionala 
staber och civila aktörer. I militärregion nord medverkade 
både länsstyrel-
ser, polisregio-
nen och lands-
tinget. Övningen 
gav oss flera 
värdefulla er-
farenheter inför 
det fortsatta 
arbetet med 
utveckling av 
totalförsvaret. 

Grundutbildningen är motorn i vår framtida personalförsörj-
ning och det är mycket viktigt att vi får systemet att fungera. 
Under året har vi haft utbildning i Boden, Arvidsjaur, Umeå 
och Östersund. Antagning pågår redan till nästa års utbild-
ning med första start i maj på jägarbataljonen. Precis som 
de flesta förband har vi på I 19 inte lyckats fylla utbildnings-
platserna. Nu hoppas vi på bättre siffror inför inryckningen 
2017. Det ska också bli intressant att se vad personalför-

sörjningsutredningen, 
”pliktutredningen”, som 
riksdagen fattar beslut 
om till våren kommer att 
ge för effekter och hur det 

framtida systemet kommer se ut. En sak är säker, det kom-
mer bli ett stort steg i rätt riktning.

Gott betyg för närmaste chef
Nu har resultatet av medarbetarundersökningen FM Vind 
kommit. Jag hoppas att alla enheter har hunnit titta på det 
egna resultatet. Ser man på hela I 19 följer vi i stort Försvars-
maktens resultat och vi ser en positiv utveckling jämfört 
med förra undersökningen i alla jämförbara områden. Ett 
område jag vill framhålla särskilt är ledarskapet, där medar-
betarna på I 19 är mycket nöjda med närmaste chef. Förtro-
endet mellan medarbetarna och chefen är avgörande om vi 
ska kunna utveckla vår verksamhet ytterligare.

Det finns också områden vi måste jobba vidare med. Jag 
kan inte acceptera att någon medarbetare upplever sig bli 
negativt behandlad eller kränkt. Här måste vi fortsätta jobba 

med värdegrundsfrågor och hur vi bemöter varandra med 
respekt. Som vi tidigare identifierat är arbetsbelastningen 
hög, vilket också framkommer tydligt i undersökningen. Vi 
måste fortsätta jobba med att skapa bästa möjliga balans 
mellan uppgifter och tillgängliga resurser. Här har vi alla ett 
ansvar. Vi ska lösa rätt uppgifter med rätt ambitionsnivå. Här 
är mina prioriteringar, insatser, grundutbildning och krigs-
förbandsövningar vägledande.

Det är nu viktigt att arbetslagen jobbar vidare med FM 
VIND-resultatet för att åtgärda det som inte är bra, men ock-
så stärka det som är positivt 
och fungerar bra. Att ta hand 
om resultatet är en del i ett 
ständigt pågående förbätt-
ringsarbete med syftet att 
utveckla vår arbetsmiljö och 
verksamhet. Resultatet ger 
oss också en bra bild på hur vi ligger till i förändringsarbetet 
mot ÖB:s och I 19:s målbild och vision.

Strid i subarktisk miljö är vår styrka
Nu är vi mitt i vintersäsongen, efter årsskiftet drar vinterut-
bildningen och vinterkurserna igång på allvar. Vi närmar oss 
med stormsteg vårens stora milstolpe; 191:a mekbataljonens 
krigsförbandsövning med alla personalkategorier, inklusive 
tidigare värnpliktiga. 
Slutskedet av krigs-
förbandsövningen 
sammanfaller med 
övning Vintersol 
17, där drygt 1000 
personer från olika 
förband övar i områ-
det Jokkmokk-Boden. 
Övningen är också 
slutövning för grund-
utbildningen vid både 
jägarbataljonen och 
pansarbataljonen. 

Efter årsskiftet börjar också utbildningen inför kommande 
insats Mali 06 på bred front och planeringen för Mali 07 
lägger in en högre växel. Men först ska vi njuta av en härlig 
julledighet. 

Tack alla medarbetare för era värdefulla insatser under 2016. 
Ta nu hand om varandra och ladda batterierna inför ett nytt 
spännande verksamhetsår. Vi tänker också på våra kamrater 
som inte har möjlighet att vara lediga, som befinner sig i ett 
insatsområde eller jobbar här hemma, samt på vår hem-
värnspersonal som varje dag, året runt är redo att med kort 
varsel ställa upp när samhället behöver vår hjälp.

Vill avsluta med att önska er alla en riktigt god jul och gott 
nytt år. Vi ses i januari!

Mikael Frisell, regementschef 

Veteran- och  
kamratföreningen  
Blå dragoner 
 
önskar alla en God Jul  
och ett Gott Nytt År!

Bjarne Hald, ordförande

”Grundutbildningen är 
motorn i vår framtida 
personalförsörjning”
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Norrbottens regementes kamratförening
 
Ett varmt tack till medlemmar, vårt regemente, övriga kamratföreningar m.fl. under år 2016. Vi vill gärna få fler och gär-
na unga nya medlemmar. Alla anställda, civila, befäl och soldater vid I 19 och andra förband samt andra intresserade, är 
välkomna. Medlemsavgiften är otroligt låg, 200: - för livslångt medlemskap. Avgiften sätts in på Bg 127-4968, Norrbottens 
regementes kamratförening, glöm ej ange namn och adress. Välkommen som medlem! 

Då tidning och annan information går ut via nätet vill vi påminna att Du meddelar mailadress till erling.molin@telia.com  
Anmäl också adressändring. Du kan beställa boken ”Norrbottens regemente 100 år i Boden”, 250: - +porto, skicka beställ-
ningen till undertecknad. Varmt välkomna till kommande aktiviteter. Julbrevet ”RENEN 2 2016” kommer till jul där ni får veta 
mer. Vi har en hemsida, googla på I 19 Kamratförening.

Till alla läsare önskar vi en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
För styrelsen, Erling Molin, ordförande

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Tänk er ett julkort med en röd liten stuga omgärdad av höga snödrivor, snö på taket och rök som ringlar ur skorstenen. En 
hare som sitter nedanför en julkärve som är fylld av små tjocka domherrar som njuter av upphittade frön. Bredvid julkärven 
står en tomte med en ljuslykta i handen. 

Tja, den bilden är väl den vi alla har framför oss när den efterlängtade julledigheten närmar sig. Skinka, prinskorv, sylta, 
köttbullar, glögg, pepparkakor, ja listan kan göras lång på allt det som kommer att väcka vårt samvete till liv under mellan-
dagarna och tvingar oss ut i skidspår eller ut i annan svettig verksamhet. En del av oss kommer att avge nyårslöfte som 
innehåller någon form av straffträning på grund av all den goda maten. 

Oavsett vilket så ta chansen och var ledig med era familjer och njut av träningen tillsammans. Ladda batterierna så syns vi 
efter jul och nyår

POK önskar Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Bengt Flodin, ordförande

Klubb 19
Klubb 19 verkar som en regementets utpost i Stockholm och Mälardalen, för medlemmarna att hålla kontakt och träffas, i 
kamratskap och umgänge.

I höst har vi fortsatt våra pubaftnar på Försvarshögskolan och bland annat lyssnat på våra medlemmar förre arméchefen 
Anders Brännström respektive Armétaktiske chefen Stefan Andersson. Så välkomnade vi regementschefen till traditionellt 
höstmöte och en synnerligen trevlig kamratmiddag på ”nya” Militärsällskapet. Efter sedvanligt julfirande väntar så hög-
tidsmiddag på Fraustadtdagen, fortsatta pubaftnar och kanske något studiebesök (se vidare https://klubb19.wordpress.
com) - varmt välkomna att delta i vår gemenskap när tillfälle ges!

Klubb 19 glädjer sig mycket över den goda kontakten med regementet och ser fram emot fortsatt gott samarbete även 
nästa år.

Vi vill önska alla kamrater vid regementet och i de andra kamratföreningarna en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2017!

Jan Mörtberg, ordförande

Regementskamrater!
Vi närmar oss slutet av året och jag konstaterar att 2016 
slutar lika intensivt som det startade, med full fart i verk-
samheten. 

Ett exempel är verksamheten på 
Gotland, där pansarbataljonen 
under hösten löst en viktig uppgift 
på ett mycket bra sätt. Nu har alla 
medarbetare kommit hem och får 
njuta av välförtjänt ledighet. Bra 
jobbat, ni har fått idel lovord av alla 
inblandade! 

Ett annat område som tagit steg framåt under hösten är 
utvecklingen av totalförsvaret. Totalförsvarsplanering och 
arbete med en regional grundsyn för totalförsvaret pågår 
tillsammans med länsstyrelser, polisen, landstinget, Tra-
fikverket och andra regionala myndigheter. 

Ledningsövning 16 i november var viktig för att öva händel-
ser i den gråzon som uppstår mellan fred och krig och totalt 
deltog ca 1100 personer från högkvarterets staber, regionala 
staber och civila aktörer. I militärregion nord medverkade 
både länsstyrel-
ser, polisregio-
nen och lands-
tinget. Övningen 
gav oss flera 
värdefulla er-
farenheter inför 
det fortsatta 
arbetet med 
utveckling av 
totalförsvaret. 

Grundutbildningen är motorn i vår framtida personalförsörj-
ning och det är mycket viktigt att vi får systemet att fungera. 
Under året har vi haft utbildning i Boden, Arvidsjaur, Umeå 
och Östersund. Antagning pågår redan till nästa års utbild-
ning med första start i maj på jägarbataljonen. Precis som 
de flesta förband har vi på I 19 inte lyckats fylla utbildnings-
platserna. Nu hoppas vi på bättre siffror inför inryckningen 
2017. Det ska också bli intressant att se vad personalför-

sörjningsutredningen, 
”pliktutredningen”, som 
riksdagen fattar beslut 
om till våren kommer att 
ge för effekter och hur det 

framtida systemet kommer se ut. En sak är säker, det kom-
mer bli ett stort steg i rätt riktning.

Gott betyg för närmaste chef
Nu har resultatet av medarbetarundersökningen FM Vind 
kommit. Jag hoppas att alla enheter har hunnit titta på det 
egna resultatet. Ser man på hela I 19 följer vi i stort Försvars-
maktens resultat och vi ser en positiv utveckling jämfört 
med förra undersökningen i alla jämförbara områden. Ett 
område jag vill framhålla särskilt är ledarskapet, där medar-
betarna på I 19 är mycket nöjda med närmaste chef. Förtro-
endet mellan medarbetarna och chefen är avgörande om vi 
ska kunna utveckla vår verksamhet ytterligare.

Det finns också områden vi måste jobba vidare med. Jag 
kan inte acceptera att någon medarbetare upplever sig bli 
negativt behandlad eller kränkt. Här måste vi fortsätta jobba 

med värdegrundsfrågor och hur vi bemöter varandra med 
respekt. Som vi tidigare identifierat är arbetsbelastningen 
hög, vilket också framkommer tydligt i undersökningen. Vi 
måste fortsätta jobba med att skapa bästa möjliga balans 
mellan uppgifter och tillgängliga resurser. Här har vi alla ett 
ansvar. Vi ska lösa rätt uppgifter med rätt ambitionsnivå. Här 
är mina prioriteringar, insatser, grundutbildning och krigs-
förbandsövningar vägledande.

Det är nu viktigt att arbetslagen jobbar vidare med FM 
VIND-resultatet för att åtgärda det som inte är bra, men ock-
så stärka det som är positivt 
och fungerar bra. Att ta hand 
om resultatet är en del i ett 
ständigt pågående förbätt-
ringsarbete med syftet att 
utveckla vår arbetsmiljö och 
verksamhet. Resultatet ger 
oss också en bra bild på hur vi ligger till i förändringsarbetet 
mot ÖB:s och I 19:s målbild och vision.

Strid i subarktisk miljö är vår styrka
Nu är vi mitt i vintersäsongen, efter årsskiftet drar vinterut-
bildningen och vinterkurserna igång på allvar. Vi närmar oss 
med stormsteg vårens stora milstolpe; 191:a mekbataljonens 
krigsförbandsövning med alla personalkategorier, inklusive 
tidigare värnpliktiga. 
Slutskedet av krigs-
förbandsövningen 
sammanfaller med 
övning Vintersol 
17, där drygt 1000 
personer från olika 
förband övar i områ-
det Jokkmokk-Boden. 
Övningen är också 
slutövning för grund-
utbildningen vid både 
jägarbataljonen och 
pansarbataljonen. 

Efter årsskiftet börjar också utbildningen inför kommande 
insats Mali 06 på bred front och planeringen för Mali 07 
lägger in en högre växel. Men först ska vi njuta av en härlig 
julledighet. 

Tack alla medarbetare för era värdefulla insatser under 2016. 
Ta nu hand om varandra och ladda batterierna inför ett nytt 
spännande verksamhetsår. Vi tänker också på våra kamrater 
som inte har möjlighet att vara lediga, som befinner sig i ett 
insatsområde eller jobbar här hemma, samt på vår hem-
värnspersonal som varje dag, året runt är redo att med kort 
varsel ställa upp när samhället behöver vår hjälp.

Vill avsluta med att önska er alla en riktigt god jul och gott 
nytt år. Vi ses i januari!

Mikael Frisell, regementschef 

Veteran- och  
kamratföreningen  
Blå dragoner 
 
önskar alla en God Jul  
och ett Gott Nytt År!

Bjarne Hald, ordförande

”Grundutbildningen är 
motorn i vår framtida 
personalförsörjning”
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God Jul och Gott Nytt År

En jul- och nyårshälsning 
från regementsledningen

Följ regementets verksamhet på: 
forsvarsmakten.se/i19, facebook.com/initton och instagram.com/i19norrbottensregemente

Norrbottens regemente, Box 9105, 961 19 Boden, Tel: 0921-34 80 00 (vx)

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Kamrater, ännu ett år har med blixtens hastighet passerat och julen står ytterligare en gång för dörren. Under året hade vi be-
stämt oss för att ambitionsnivån i kamratföreningen avseende genomförande av aktiviteter skulle vara något lägre än tidigare. 
För de medlemmar som under nästkommande höst önskar medfölja till sedvanlig ceremoni i Armasjärvi kan vi redan nu avslöja 
att vi åter planerar för en resa med stor buss, planera dessutom gärna in både höstmiddag och julmiddag redan nu. Information 
om dessa begivenheter och kamratföreningens övriga aktiviteter hittar man enklast på hemsidan, ing3kf.com, eller i Polarpion-
jären. Är man inte redan medlem löser man detta elegant genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr för ett helt år på plusgiro 
161757-0, då får man Polarpionjären hem i brevlådan.
 
Väl mött vid föreningens aktiviteter under nästa år, till dess önskar styrelsen både nya, gamla och blivande medlemmar en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
 
Ben Påhlsson, ordförande

Ing 3 Kamratförening, Box 9105, 961 19 BODEN. Hemsida: www.ing3kf.com,  
sekreterare Erik Hansson tel: 070-388 55 28 eller e-post: erik.hansson@mil.se

S 3 kamratförening
 
Föreningens aktiviteter ser du på vår hemsida, www.s3kamrat.com. Här hittar du även kontaktuppgifter till föreningen samt 
plusgiro (17 88 87-6) till vilket du kan betala in den låga årsavgiften, 100:-. 
Under året har förhyrningen i Vassijaure avslutats och huset i Pålkem sålts. Tunga beslut men av ekonomiska skäl  
nödvändiga åtgärder. Det känns naturligtvis tråkigt för de trogna gäster som flitigt nyttjat platserna under mer än 25 år.

Samarbetet med andra Kamratföreningar fortsätter och känns angeläget även framgent. Senaste numret av tidningen  
PARABOLEN har just lämnat tryckpressarna. Läsvärd! Arbetet med S3 historieverk fortgår och planen är att boken ska  
finnas tillgänglig om ett år. Besök vår hemsida för fortlöpande information samt den mindre officiella gruppen på Facebook,
”Kungliga Norrlands Signalkår, S3, Boden”

S 3 Kamratförening tillönskar er alla en RIKTIGT GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! Ta hand om era nära och kära och väl 
mött under 2017 

Ulf Nordlander, ordförande

Föreningen P 5
Pansarkamrater, medlemmar! Ännu ett halvår har passerat och för föreningens del har det gått enligt plan. Vi har fortsatt 
med vård och kontroller, två fordon är besiktade, Pbv 501 och 4024, massor med små jobb är fixade och vår stridsvagn 
103C som fick ett irriterande hydraulläckage är nu åter i ”rätt höjd” efter en heroisk arbetsinsats!

Vi kommer att fortsätta med arbetet att få fler fordon på trafiksäkerhetskontroll. Vi har ännu en flytt på gång och det inne-
bär att vi skall byta garagelokaler med ett av kompanierna på pansarbataljonen. Fördelen denna gång är att det är en kort 
sträcka som vi behöver flytta våra prylar och fordon. Datum för årsmötet är ännu inte klart men det blir troligtvis under 
perioden februari-mars. Information om detta kommer som vanligt via mail, info på vår hemsida och via facebook.

Hemsidan www.foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att uppdateras och vi uppmanar även till användning av vår 
Facebooksida där dessa används som informationsportal för vår verksamhet.

En God Jul och ett Gott Nytt År önskas alla våra medlemmar

Anders Möller, ordförande
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