
Följ vår verksamhet på forsvarsmakten.se/i19, facebook.com/initton, instagram.com/i19norrbottensregemente

En sommarhälsning från  
Norrbottens regemente!

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören  
Sommaren närmar sig och så småningom kanske även värmen. I väntan på att våga sig utomhus läser man förstås Polarpionjären 
med Sveaingenjören, sommarnumret bör som vanligt anlända till en brevlåda nära kamratföreningens medlemmar lagom till 
midsommar.

För den med intresse för kamratföreningens uppgift och ändamål rekommenderar vi ett medlemskap i Ing 3 kamratförening.  
Förutom möjligheten att delta i föreningens aktiviteter får medlemmar dessutom tidskriften Polarpionjären med Sveaingenjören 
med allehanda information om föreningens verksamhet och annat intressant. Medlemskap fås genom att medlemsavgiften om 
100 kr för ett år sätts in på plusgiro 161757-0. Glöm inte ange namn och adress. Under hösten ser vi särskilt fram emot kamratför-
eningens middag på mässen Tre Renar den 28 augusti, minnesceremonier vid Bodforsen den 9 september och i Armasjärvi den 24 
oktober. Julmiddag känns kanske lite avlägset så här i juni, men tro det eller ej: snart är det december igen! Den 18 december  
kan ni redan nu avsätta för en trevlig kväll på Tre Renar. 
 
På detta sätt vill styrelsen önska er alla medlemmar, gamla såväl som nya och blivande, en riktigt lång och skön sommar!

          Ben Påhlsson, ordförande

S 3 kamratförening 
S3 Kamratförening har haft traditionell verksamhet under året som många av er deltagit i. Samarbetet med andra kamratfören-
ingar fortsätter. Vi kommer även i fortsättningen att sprida information via hemsidan och tidningen PARABOLEN även om det 
ekonomiska stödet från Försvarsmakten och regementet tycks utebli. Nytt nummer kommer runt midsommar.

Arbetet med att förbättra föreningens ekonomi pågår vilket tyvärr innebär att anläggningen i Vassijaure kommer att lämnas i de-
cember 2015. Den har varit ett kärt tillhåll för många under de 25 år som föreningen hyrt anläggningen. Passa på att göra ett sista 
sommar- eller höstbesök där uppe. Ni kommer inte att ångra er. 

Vår fina anläggning i Pålkem kommer att drivas vidare av föreningen. Välkommen att nyttja den för jakt, fiske, naturupplevelser 
eller varför inte en familjefest eller en aktivitet i företaget eller förbandet.

Kontaktuppgifter finner du på www.s3kamrat.com.

Ha en skön sommar och välkommen till föreningen och dess aktiviteter.

Ulf Nordlander, ordförande 

Föreningen P 5
Pansarkamrater, ännu ett halvår har passerat och vid föreningen har vi under våren lyckats med att repa och höja statusen på ett 
antal av våra fordon. Detta är nödvändigt att ligga på framkant om vi kommer att börja med TSK-besiktningar med lite högre fart 
än vad som just nu är fallet. 

Under veterandagen och garnisonens dag 29 maj visade vi upp 14 fordon och vid firandet av nationaldagen vid Försvarsmuseum 
Boden fanns vi där med 8 fordon. Omkring 2500 besökare vandrade runt omkring fordon och allt annat som finns att se vid museet.

Vi går nu mot sommaren och då blir skruvar-tisdagarna färre men det finns alltid möjligheter till egna frivilliga insatser. Våra tis-
dagskvällar fortsätter och en trevlig trend är att fler och fler anställda soldater kommer och hjälper till. Mer och djupare utbildning 
för vissa av soldaterna kommer att ske på några av våra fordon, vilket är nödvändigt för att hålla dessa i gott skick men även en viss 
redundans inför framtiden.

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

En skön och trivsam sommar önskas alla våra medlemmar!   Anders Möller, ordförande Föreningen P5



Äntligen kan vi 
ana lite sommar-
värme även i vår 
halva av landet. 

Efter en intensiv 
vår tror jag att vi 
alla ser fram emot 
några veckors  
välförtjänt  
ledighet. 

Jag hoppas att  
ni tar tillvara på 
tiden och laddar 
batterierna så att 
vi möts igen med 
nya krafter efter 
sommaren.

 
”Det finaste uppdrag man kan ha” 
Det är nu sex månader sedan jag tog över som chef för 
Norrbottens regemente, och det har definitivt varit ett 
händelserikt halvår. När jag tillträdde sa jag att detta var ett 
av de finaste uppdrag en överste i Försvarsmakten kan ha, 
och det jag har sett under den här tiden har stärkt mig i den 
uppfattningen. 

Jag har hunnit besöka många av er och deltagit i olika verk-
samheter och överallt har jag mött kunniga, engagerade 
medarbetare som är måna om att göra ett bra jobb.

Det finns förstås utmaningar på många håll, inte minst när 
det gäller resurser i form av personal och materiel, men det 
viktigaste är viljan att lösa uppgiften på bästa sätt med de 
resurser vi faktiskt har. Här har jag mött stor professionalism 
och jag kan med stolthet hävda att jag är chef för ett av 
Sveriges finaste och bästa förband!

Ny försvarsmaktsorganisation 
Senaste tiden har vi arbetat intensivt med att ta fram en 
plan för hur den nya organisationen ska införas på  
förbandet mellan 1 januari 2016 och sista december 2018. 

Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner
Under våren 2015 har föreningen fortsatt att utveckla verksamheten. Föreningen deltog även i år vid firandet av Veterandagen 
den 29 maj, en gåva på 3000 kr överlämnades till Soldathemsföreningen, 13 juni deltog också föreningen när AJB hade öppet hus, 
bland annat i syfte att öka medlemsantalet. 2015 är det 10 år sedan K 4 nedläggning och AJB tillkomst, som ett led i detta firande 
stödjer föreningen att en beriden standarvakt kan delta vid högtidsdagen den 20 september.
 
Sommaren står för dörren med möjlighet till återhämtning och inte minst möjlighet till samvaro med nära och kära, besöka släkt 
och vänner. Ta vara på den tiden och njut livet, men ägna också en tanke till alla de som inte har möjlighet att ha ledigt, utan natio-
nellt och internationellt bidrar till att verka för fred och frihet, demokratiska- och mänskliga rättigheter. 
 
Följ oss på Facebook, Kamratföreningen Blå dragoner.

Norrbottens regementes kamratförening
Medlemmar och övriga läsare! Årsmötet är genomfört och flera evenemang har vi redan hunnit med. Vår förening har bland an-
nat i syfte att stärka kamratskapet och samhörigheten mellan före detta och i tjänst varande personal. Vi välkomnar därför nya 
medlemmar till vår förening, särskilt yngre,  det vill säga även våra soldater. Alla som godtar vårt syfte och mål kan bli medlem. 
Avgiften är endast 200 kr för livslångt medlemskap. Avgiften kan insättas på Pg: 618 90-0, ange namn o adress. Medlemmar, glöm 
inte att anmäla ändrad adress.
Jag vill gärna ha medlemmars mailadress, om Du inte redan finns i vårt mailregister. Du kan också beställa boken ”I 19 100 år i 
Boden”, som kamratföreningen varit delaktig i framtagningen av. Beställningen kan du skicka till mig. Boken kostar 250 kr + porto. 
Vår nästa webbtidning kommer kring midsommar. Mer info finns på http://www.bjornerback.com/lars/I19kamratforening/ 
 
Vi önskar Alla läsare en Trevlig sommar! 
Erling Molin, ordförande, erling.molin@telia.com , 070-589 68 11, Ritarv. 2, 961 39 BODEN.

Regementskamrater! Under förbandsorienteringarna i midsommarveckan redo-
gjorde jag för huvuddragen i vår preliminära införandeplan. 
Det finns inte här utrymme för att gå in på detaljer. Den nya 
föreslagna ramen är mindre än dagens, men när det gäller 
soldater och civila så är vi färre idag än vad vi ska vara i den 
nya organisationen. Här finns ett rekryteringsbehov. 

På yrkesofficerssidan minskas ramen från 514 till 460. Men det 
finns ingen anledning till oro då regementet har stora pen-
sionsavgångar under införandeperioden och åren därefter. 

I mitt beslut i stort har jag varit tydlig med att nyrekrytering till 
regementet ska fortsätta under hela införandeperioden så att 
vi redan nu tar höjd för våra stora kommande  
pensionsavgångar.

Nu analyserar HKV förbandens inlämnade underlag och i 
slutet av juni får vi kompletterande styrningar. I början av  
september ska vi lämna in en slutlig införandeplan och i  
mitten av månaden fastställer ÖB den nya organisationen.

 
 
Nytt försvarsbeslut 
Den 16 juni fattade riksdagen ett nytt försvarsbeslut för kom-
mande femårsperiod. Som väntat ligger beslutet i linje med  
inriktningspropositionen från april. Det känns bra att det är en 
bred överenskommelse och stor politisk majoritet i riksdagen. 

Försvarsbeslutet är ett trendbrott, Försvarsmakten får ökade 
anslag och arméns förbandsvolym blir större, även om det 
inte blev precis som ÖB önskat. 

Nu är det viktigt att vi i Försvarsmakten och vid I 19 gör allt vi 
kan med tilldelade resurser för att leverera det som är beställt 
– en ökad förmåga i våra krigsförband. 

Jag vill tacka er alla för ett mycket bra arbete under det här 
halvåret. Nu tar vi välförtjänt semester och kommer tillbaka 
med gott stridsvärde efter sommaren. Njut av ledigheten för 
det är ni värda!

Pansarofficerarnas kamratförening - POK 
Efter vinterns mörka tid så kommer vårens ljus och sen kommer det som många längtar efter, sommaren med en efterlängtad 
semester. Det är då allt skall hända som inte hände under fjolårets semester, under julledigheten eller för den delen under vårens 
kortveckor. Oavsett vad vi tänker ta oss för under vår semester så är det viktigaste att vi tar tid att vila upp oss och njuta av ledig-
heten. Det är ju trots allt en uppladdningstid inför höstens verksamhet med övningar och allehanda ting. Vissa av våra kamrater 
tjänstgör internationellt och de och deras anhöriga finns naturligtvis i våra tankar.

Under tiden mellan 6 juni och 3 augusti så har vi inom POK sommaruppehåll vad gäller tillställningar på våra mässar och syftet är 
att vår personal också skall få njuta av en välbehövlig semester. 

Med detta så vill vi i styrelsen önska er alla en osedvanligt trevlig semester tillsammans med era familjer och vänner. 
        
          Väl mött!  Bengt Flodin, Ordförande

Klubb 19
Klubb 19 har verkat som en regementets utpost i Stockholm och Mälardalen sedan 1935; en militär kamratförening för befäl, före 
detta befäl och anställda vid Norrbottens Regemente, I 19, och de övriga förbanden i Bodens garnison. Vi ser vår uppgift att skapa 
möjligheter för medlemmarna att hålla kontakt och träffas, i kamratskap och umgänge. Föreningen håller kontakt med regemen-
tet, med Artilleriregementet och med övriga enheter i Bodens garnison och ska vara en möjlighet till stöd på olika sätt för verksam-
het och utveckling.

Vi fortsätter att bygga våra aktiviteter runt det traditionella höstmötet med regementschefen i november och vår fina högtidsdag 
Fraustadt i februari. Vi håller kontakt genom en väl fungerande hemsida, https://klubb19.wordpress.com, och vår medlemstidning 
Bulletinen som skickas till medlemmarna i brevlådan och finns att läsa på nätet. Pubaftnar på FHS är en god möjlighet att träffas 
och att då och då samlas runt ett föredrag eller ett samtal i ett aktuellt ämne. Nu senast lyssnade vi till SÄPO:s analyschef Wilhelm 
Unge som delade med sig om aktuella utländska underrättelseaktiviteter mot Sverige. Studiebesök arrangerar vi när möjlighet 
uppenbarar sig. 

Kamraterna i Klubb 19 önskar alla läsare en riktigt skön och vederkvickande  
sommar och välkomnar till deltagande i vår kamratskap!      Jan Mörtberg, ordförande

Med tillönskan om en skön sommar.

Bjarne Hald, ordförande

Trevlig sommar!

Mikael Frisell, regementschef

Bild från veteranceremonin i Östersund i maj.                   Foto: Lena Wisell

Bild från en av årets krigsförbandskurser.

Omslagsbild: Salutskjutning från salutplatsen i Härnösand. Foto: Malin Källman.
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