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Kära Regementskamrater! 
”Ett starkare försvar, möter varje hot, klarar varje utmaning”. Det är som alla vet ÖB:s vision för vårt försvar. 
Så sa jag i mitt inledningstal i slutet av mars och att jag kommer göra mitt bästa, tillsammans med er, för att 
regementet och militärregionen ska vara en stark del i arbetet. Efter det första halvåret kan jag konstatera 
att vi är det. Vårt förband är en viktig och synbar pusselbit i vårt försvar. 

På regementet hade vi en intensiv vår som bland annat avslutades med övningen Våreld, ledarskapsdagar 
och 18.stridsgruppens påbörjade etablering. Efter en välförtjänt semester är nu verksamheten sedan en tid i 
full gång igen. Under sommaren påbörjades grundutbildningen, vid Kåkinds kompani, av de rekryter som ska 
göra 11 månader. Inom kort rycker rekryter in vid Skånings kompani som ska göra 9 månader. 

I våras tog våra politiker beslut om förstärkt luftförsvarsförmåga på Gotland. Det har bland annat resulterat i 
att vår LVKV-pluton har varit där och genomfört luftmålsskjutning och 18.stridsgruppen har påbörjat 
rekrytering av officerare till de LVKV-plutoner som ska byggas upp. 

Vi har nyligen haft en ceremoni och medaljerat våra medarbetare som tjänstgjort i Mali. Det har varit 
officerare och soldater både i EUTM Mali och operativa reserven som har förstärkt MINUSMA. De har varit 
ute på två olika men krävande insatser och löst sina uppgifter på ett beundransvärt sätt. De har 
representerat Sverige, Försvarsmakten och Skaraborgs regemente helt enligt traditionen på bästa möjliga 
sätt.  

Det är inte bara de som är iväg på insats som gör ett stort och viktigt arbete. Anhöriga till dem som är på 
insats drar ett stort lass för att det ska fungera för vår personal att åka. Det ska vi ha med oss in i den 
fortsatta planeringen för Mali 09/10. Från 1 december är de en egen enhet på regementet. De två 
Maliinsatserna som vi är ansvariga för är hela regementets angelägenhet samtidigt som verksamheten här 
hemma ska fungera på ett balanserat sätt. ”Det vi gör ska vi göra bra!”  

Under Aurora är regementet värdförband till ett av de amerikanska förbanden som deltar i övningen. Redan 
under sommaren påbörjades transporterna av materiel och förbandet anlände även personellt till Skövde nu 
i september. I skrivande stund påbörjar de en övning tillsammans med ett förstärkt Wilska kompani på 
Skövde övningsfält. Det fungerar alldeles utmärkt. 

Aurora 17, en försvarsmaktsövning för att stärka vårt nationella försvar. Den största övningen på över 20 år. 
Vi hoppas att alla våra krigsförband ska få en bra övning som bidrar till ökad operativ förmåga. De ska öva 
tillsammans med marin, flyg och de inbjudna utländska förbanden. Staben för Militärregion Väst (MR V) har 
bland annat deltagit i transportplanering och tillsammans med andra myndigheter haft stort fokus på det 
som övas och byggs upp i vår region. MR V har det markterritoriella ansvaret i regionen och har tillsammans 
med engagerade förband skapat en bra plattform för att övningen kan fortsätta på ett bra sätt. Vi har 
hemvärnsförband på Såtenäs, 18.stridsgruppen på Gotland och senare även fastlandet samt 
42.pansarbataljonen som en del i 2.brigaden i Mälardalen. Och inte att förglömma alla övriga på regementet 
som på olika sätt stödjer övningen. Allt från FBI-tjänst till det som åligger oss som en myndighet. Jag vill 
önska alla lycka till på övningen. P 4 står för kvalité och professionalism!   

Nästan omedelbart efter Aurora väntar bland annat högvakt för många av våra soldater, grundutbildningen 
av rekryterna kommer övergå i befattningsutbildning, vi är i slutfasen av planeringen för 2018 för att nämna 
något av det som väntar. 

Arbetsmiljön på P 4 är viktig! Det ska finnas balans inom ramen för arbetsuppgifter och balans mellan 
jobb/fritid. Därigenom blir vi också effektivare och friskare. Det är allas ansvar att se och stödja. Resultatet 



 

 
  
   

   
 

 
 

  
 

 

kan vi se i FM Vind – jag har tagit till mig det och vi tillsammans ska arbeta med det. Därför är det viktigt att 
ni verkligen tar er tid och fyller i vad ni tycker. Det ger oss bra underlag på vad som vi ska arbeta med. 

Tillväxt och utveckling av våra fält- och hemvärnsförband och vår personal är Skaraborgs regementes 
absoluta kärnverksamhet. Vi är framstående inom armén genom den kraft som finns hos personalen. Den 
insats ni har gjort har resulterat i var vi befinner oss just nu. Nu gäller det att hitta kraften att titta framåt. Vi 
tar oss an kommande uppgifter och jobbar med gemensamma krafter mot de mål som är satta.  

Jag önskar er alla en frisk och inspirerande höst både i och utanför tjänsten! 

Bengt Alexandersson 
Chef Skaraborgs regemente 


