
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
Julen närmar sig lika hastigt som vanligt och i kamratföreningen kan vi se tillbaka på en höst som har innehållit fler aktiviteter än ett 
normalår. Redan i augusti var det dags för den första i en förhoppningsvis lång rad årligen återkommande middagar för medlemmar 
med sina respektive. I september uppmärksammades 100-årsminnet av färjeolyckan i Bodforsen med en minnesstund och i oktober 
högtidlighöll som brukligt I 19 och kamratföreningen minnet av de omkomna vid en ceremoni i Armasjärvi. Om allt detta kan  
medlemmar förstås läsa i Polarpionjären. Är man inte redan medlem, ordnar man enkelt detta genom att sätta in medlemsavgiften om 
100 kr för ett år på plusgiro 161757-0. 

Nu återstår traditionsenlig julmiddag innan vi blickar framåt mot nästa år, då styrelsen har några idéer till nya aktiviteter att presentera 
för medlemmarna. Till dess önskar styrelsen alla medlemmar, nuvarande såväl som blivande, 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
 
Föreningen har under året genomfört traditionella årsaktiviteter. De annonseras alltid på vår hemsida, www.s3kamrat.com varför 
jag rekommenderar en titt där som rutin. Här hittat du även kontaktuppgifter till föreningen. 

Som vi tidigare beslutat har vi nu efter 25 år avvecklat kamratföreningens verksamhet i Vassijaure. Bevara alla fina minnen.  
Vår anläggning i Pålkem drivs dock vidare. Jag vill passa på tillfället att hälsa såväl gamla trogna gäster som nya intressenter  
välkomna. En mängd aktiviteter kan genomföras där såväl sommar- som vintertid. 

Höstens samordnade fest med S 3 skytte – och idrottsförening blev uppskattad och trevlig. Samarbetet kan säkert utvecklas och ge 
inspiration till fortsatta gemensamma aktiviteter. Jag vill påminna alla medlemmar om att betala medlemsavgiften men även att 
anmäla in er mailadress. Detta underlättar våra kontakter med er samtidigt som portokostnaden reduceras.
 
S 3 Kamratförening tillönskar er alla en RIKTIGT GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Ulf Nordlander, ordförande.

Föreningen P 5
Pansarkamrater, så har hösten blivit vinter och sedan sommaren har föreningen haft fullt upp med framförallt renoveringar av 
bromsar på våra hjulfordon. IKV 103 har fått nya bränsleslangar, MC Jawa har reparerats och till vår MC Albin Monark har vi från 
England köpt nya detaljer till förgasaren. Reparationer och översyn har skett kontinuerligt under hösten. Efter nyår kommer vi att 
fortsätta med arbetet att få fler fordon på trafiksäkerhetskontroll. 

Vårt årsmötesdatum är idag inte spikat men kommer att ske någon gång under februari - mars. Information om detta kommer 
som vanligt via mail, info på vår hemsida och via facebook.
Försvarsmuseum Boden fick den 1 december ny chef och vi kommer förhoppningsvis att ha ett gott samarbete med museet även 
under 2016. Vid försvarsmuseet kommer nationaldagen att firas och det är även 10-årsjubileum där nästa år, Föreningen P5 
kommer givetvis att vara med och fira detta. 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 vit och härlig jul och ett gott slut på året tillönskas alla våra medlemmar
Anders Möller, ordförande Föreningen P5
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Norrbottens regementes kamratförening
 
Ett varmt tack till medlemmar och vårt regemente under år 2015. Vi är många medlemmar i vår förening, men vill få in fler och 
gärna unga nya medlemmar. Alla anställda, civila, befäl och soldater och även andra intresserade, är välkomna. Medlemsavgiften 
är otroligt låg, 200: - för livslångt medlemskap. Avgiften sätts in på pg 618 90-0, Norrbottens Regementes Kamratförening, glöm ej 
ange namn och adress. Välkommen som medlem! 

Då tidning med mera går ut via nätet vill vi påminna om att meddela mailadress till erling.molin@telia.com  
Du kan beställa boken ”Norrbottens regemente 100 år i Boden”, 250: - +porto, skicka beställningen till undertecknad. 
Varmt välkomna till kommande aktiviteter. Julbrevet ”RENEN 2” kommer till jul där ni får veta mer.
Det finns en tanke om att detta julbrev ska skickas ut digitalt – vad tycker Du om det? främst Du som inte har dator!

Med en tillönskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
För styrelsen, Erling Molin ordförande

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Nu tändas tusen juleljus, julmusiken skvalar ur radion och i köket pågår julbaket för fullt. Barnen slår in katten i julklappspapper 
med ett fräsande och klösande som resultat. Scenen kanske känns igen från den tecknade filmen ”Sagan om Karl Bertil Jonssons 
julafton” som visades för första gången 1975 och har sen dess blivit en svensk jultradition. Att behålla traditioner är viktigt och dit 
hör bland annat julen som innebär värme, gemenskap och glädje tillsammans med sina närmaste. 

Att sedan få inmundiga god mat, dryck och utbyta julklappar med varandra är ju bara en bonus under firandet av en efterlängtad 
högtid. Några dagar därefter så firar vi traditionsenligt det nya året och kanske avger ett och annat svårhanterligt löfte. Oavsett 
hur vi firar jul och det nya året så är det viktigaste att vi tar hand om varandra, umgås och laddar batterierna inför ännu ett år fyllt 
av utmaningar.

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

Bengt Flodin, Ordförande

Klubb 19
Klubb 19 är fortsatt Bodens garnisons utpost i Stockholm och Mälardalen för befäl vid Garnisonen och kamraterna i föreningen att 
hålla kontakt och träffas.

Under hösten har vi genomfört pubaftnar på Försvarshögskolan och lyssnat på strategiforskaren Tomas Ries om framtiden, förste 
Mali-chefens erfarenheter samt Finlands försvarsattaché om Finlands försvar. Vi välkomnade chefen I 19 till vårt årliga höstmöte 
då vi också firade vårt 80-årsjubileum med en mycket trevlig middag på Kavallerimässen. Vi har lyssnat till ett lunchföredrag med 
personalförsörjningsutredare Annika Nordgren Christensen och därefter väntade sedvanligt julfirande. Sedan väntar firande av 
Fraustadt, fortsatta pubaftnar och kanske något studiebesök. Se https://klubb19.wordpress.com/.

Vi i Klubb 19 är mycket glada över den goda kontakten med I 19 och ser fram emot fortsatt fint samarbete 2016.

Vi vill önska alla kamrater i Bodens garnison en riktigt God Jul och Gott Nytt 2016 - varmt välkomna att delta i vår gemenskap när 
tillfälle ges!

Jan Mörtberg, ordförande

Regementskamrater!
Tiden går fort när man har roligt. Ett år som chef för 
Sveriges finaste förband har rusat iväg. Det har varit ett 
år med många nya intryck och möten med positiva och 
engagerade medarbetare samt många mil på vägarna i 
hela Militärregion nord.

Vi har en omfattande verk-
samhet vid regementet, vi 
är efterfrågade och vi leve-
rerar alltid ett bra resultat. 
Det är alla ni medarbetare 
som gör det möjligt. 

Det är med stolthet jag går 
till jobbet varje dag. Jag är 
helt säker på min sak, jag 
har det bästa överstejob-
bet i Försvarsmakten och 
trivs alldeles utmärkt.

Snart skriver vi 2016 och det nya försvarsbeslutet börjar 
gälla. Det är ett steg i rätt riktning och en tydlig kurs för 
Försvarsmakten och regementet. 

På regementet tar vi samtidigt steget in i vår nya organi-
sation. Allt kommer inte att fungera perfekt direkt, men 
jag känner mig trygg med att vi har gjort ett bra förbere-
delsearbete. Vi kommer fortsatt att utveckla och anpassa 
vår verksamhet med målet att vi arbetar så effektivt som 
möjligt. 

Markstridsdagar, Vintersol och Cold Response
Inledningen av året blir intensiv. Boden är värd för Mark-
stridsdagarna i början av februari och vi har en omfat-
tande övningsverksamhet framför oss, med bland annat 
övning Vintersol i Boden och Cold Response i Norge. Vi 
ska också förbereda oss för den nya grundutbildningen 
som kommer att beröra alla våra verksamhetsorter mer 
eller mindre, samt fortsätta utveckla våra internationella 
samarbeten. 

All verksamhet syftar till att våra krigsförband ska bli bätt-
re och i det arbetet behöver alla medarbetare bidraga. 

Så lyder Försvarsmaktens nya 
vision som ÖB beslutat. Jag 
har diskuterat med cheferna 
på förbandet, mina DUC, och 
vi är överens. Vi står bakom 
visionen och den inriktning 

som ÖB ger oss. Den ligger också i linje med den målbild 
för I 19 som vi redan har börjat arbeta med. Nu ska vi ta 
hand om ÖB:s budskap och bryta ned till vår nivå. I det 
fortsatta arbetet krävs det engagemang och delaktighet 
från alla.

Alla medarbetare ska få möjlighet att ta del av filmen där 
ÖB beskriver vägen framåt. Jag har visat den vid perso-
nalorienteringen i Boden och Arvidsjaur och cheferna på 
övriga orter har tillgång till den. 

Tydlig inriktning
En viktig del i budskapet handlar om vår vilja, attityd och 
inställning. Nu har Försvarsmakten fått en tydlig inrikt-
ning. Vi har inte fått allt som vi ville, men nu är det viktigt 
att vi gör vad vi kan med det vi har. Vi måste leverera det 
som är beställt! Krigsförbandens förmåga ska ökas. Med 
den förbandsanda och stolthet som jag uppfattar finns på 
I 19 är jag inte orolig. Vi kommer att fortsätta vara efterfrå-
gade och fortsätta leverera - inte bara mycket utan också 
rätt verksamhet. 
 
Jag är övertygad om att 2016 blir ett positivt år för  
regementet och ser fram emot året med stor tillförsikt. Jag 
hoppas att ni gör det också. Regementet har framtiden för 
sig.

Avslutningsvis sänder vi en tanke till våra medarbetare 
som är engagerade i insatser hemma och på olika håll i 
världen.

Tack för ert engagemang och lycka till med er viktiga 
uppgift. Jag vill också passa på att skicka en hälsning till 
alla er jag inte kan träffa så ofta, ni som är engagerade i 
hemvärnet, våra reservofficerare och alla veteraner. 

Jag uppmanar er alla att njuta av ledigheten, ladda batte-
rierna och ta hand om nära och kära. 

Med dessa ord önskar jag dig och din familj en riktig god 
jul och gott nytt år!

Väl mött på det nya året!

Mikael Frisell, regementschef 

Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner 
Under hösten har det från Högkvarteret klargjorts på vilket sätt som Försvarsmakten kan och får stödja veteran- och kamratför-
eningar. En steg framåt för ett ökad samverkan och stöd. Genom att repetitionsutbildning återinförs skapas nya möjligheter och 
utmaningar, vilket är positivt för framtiden.

En webbshop är något som länge varit efterfrågat och nu är på gång på hemsidan. Mer information kommer på Facebook,  
Kamratföreningen Blå dragoner. 

Jul- och nyårsledigheten står för dörren med möjlighet till återhämtning och inte minst möjlighet till samvaro med nära och kära 
och besöka släkt och vänner. Ta vara på den tiden och njut av stunden, men ägna också en tanke till alla de som tjänstgör eller har 
en anhörig som nationellt och internationellt bidrar till att verka för fred och frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Bjarne Hald, ordförande

”Ett starkare  
försvar - möter  
varje hot, klarar 
varje utmaning”

Onsdagen den 2 december tog FS 30 över i Afghanistan.
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God Jul och  
Gott Nytt År
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från regementsledningen
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S 3 Kamratförening tillönskar er alla en RIKTIGT GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Ulf Nordlander, ordförande.

Föreningen P 5
Pansarkamrater, så har hösten blivit vinter och sedan sommaren har föreningen haft fullt upp med framförallt renoveringar av 
bromsar på våra hjulfordon. IKV 103 har fått nya bränsleslangar, MC Jawa har reparerats och till vår MC Albin Monark har vi från 
England köpt nya detaljer till förgasaren. Reparationer och översyn har skett kontinuerligt under hösten. Efter nyår kommer vi att 
fortsätta med arbetet att få fler fordon på trafiksäkerhetskontroll. 

Vårt årsmötesdatum är idag inte spikat men kommer att ske någon gång under februari - mars. Information om detta kommer 
som vanligt via mail, info på vår hemsida och via facebook.
Försvarsmuseum Boden fick den 1 december ny chef och vi kommer förhoppningsvis att ha ett gott samarbete med museet även 
under 2016. Vid försvarsmuseet kommer nationaldagen att firas och det är även 10-årsjubileum där nästa år, Föreningen P5 
kommer givetvis att vara med och fira detta. 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 vit och härlig jul och ett gott slut på året tillönskas alla våra medlemmar
Anders Möller, ordförande Föreningen P5
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