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Försvarsmakten inFormerar

Under perioden genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden 
med omnejd. Framför allt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då 
övningens genomförandeskede, med omkring 1200 deltagare, genomförs 
på civil mark i området mellan Boden, Harads och Vidsel (gröna området på 
kartan) samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens 
södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera 
vägar samt röra sig i terrängen. Ökat buller från skjutningar och fordon samt 
störningar i trafiken kan förekomma.  
Med anledning av att vi övar på civil mark vill vi bjuda in boende i, och i an-
slutning till, övningsområdet till informationsträffar där vi berättar mer om 
övningen. Där har ni även möjlighet att få svar på eventuella frågor. Berörda 
markägare är redan kontaktade så markfrågor avhandlas inte. 

Kom och träffa oss på följande platser:

övning vintersol 1-28 mars

Har du frågor men inte möjlighet att delta kan du kontakta oss på nedan-
stående nummer.
12-28 mars: Övningsledningen Vintersol 070-878 34 86 (dagtid+kvällstid)
Övrig tid: Mark och Miljö 076-133 47 43 (dagtid vardagar)

läs mer om vintersol på forsvarsmakten.se/vintersol
Där finns även svar på några av de vanligaste frågorna.

Kulturhuset, Vidsel, 28 februari, klockan 17.30
Byagården Brännberg, 28 februari, klockan 19.30
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artilleriskjutningar
Den 12-28 mars genomför 91:a Artilleribataljonen krigsför-
bandsövning som en del av övning Vintersol. Detta innebär 
ökat buller, framför allt under följande tider:

-Torsdag 15 mars kl. 10-18, Bodens södra skjutfält
-Fredag 16 mars kl. 08-20, Bodens södra skjutfält
-Lördag 17 mars kl. 08-20, Bodens södra skjutfält
-Tisdag 20 mars kl. 07-20, Hedenbasen, Degerberget och  
  Kusträsk skjutfält.
-Onsdag 21 mars kl. 07-17, Bodens södra skjutfält
-Torsdag 22 mars kl. 04-16, Bodens södra skjutfält

På grund av ökad bullerrisk under skjutningarna onsdag 
och torsdag 21 och 22 mars kommer Mockträskvägen att 
stängas av kl. 08.30-15.30 dessa dagar. Avstängningen 
sker med stöd av militära vägtrafikförordningen. Karta 
finns på forsvarsmakten.se/vintersol. Frågor rörande 
avstängningen besvaras på 0921-34 83 77.
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