
MARINENS DAG
2 september 2017

PROGRAM
Passa på att träffa oss som jobbar 
i marinen. I dag berättar vi gärna 
om vårt arbete, demonstrerar vår 
utrustning och låter dig prova på vår 
vardag. Är du intresserad av att jobba 
hos oss? Prata med våra medarbetare 
vid Idavallen!

Våra stationer har öppet tills vi stänger 
för dagen. Här är några hållpunkter att 
komma ihåg. 

10:00  Grindarna öppnar,
  Marinens dag börjar

11:00  Hundförevisning vid  
  plats 15

12:30  Hundförevisning vid 
  plats 15

13:00  Stridsförevisning vid
  plats 8

14:00  Marinens dag avslutas  

FÖLJ OSS I
SOCIALA MEDIER

@amfett
@FjardeSjostridsflottiljen
@Marinbasen

@amfibieregementet_amf1
@4sjostridsflottiljen
@marinbasen

Försvarsmakten
Försvarsmakten inblick
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Amfibieregementet verkar där vatten möter land. 
Förbandets kustjägare, amfibiesoldater och sjömän 
har med olika vapensystem förmågan att ta och utöva 
kontroll över kustområden. Snabbgående stridsbåtar 
och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Förbandet 
ansvarar för de nationella skyddsstyrkorna ur 
Hemvärnet i Roslagen, Södermanland och på 
Gotland. Amfibieregementet finns även i Göteborg.

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband med 
en verksamhet som är inriktad mot att vidmakthålla 
och utveckla förmågan till väpnad sjöstrid. Flottiljens 
ledningsstab, tio fartyg och röjdykardivision på 
västkusten utbildar och upprätthåller beredskap med 
sjömän och officerare för att genomföra insatser, 
både nationellt och internationellt. Flottiljen är även 
baserad på Skredsvik i Gullmarsfjorden utanför 
Uddevalla.

Marinbasens uppgift är att stödja de marina förbanden 
med bland annat teknisk tjänst, sjöövervakning 
och logistik. Dessutom ansvarar Marinbasen för 
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna i 
Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Marinbasen 
har sitt huvudsäte i Karlskrona men finns även i bland 
annat Stockholm och Göteborg.

TECKENFÖRKLARING

Informationsplats 
Sjukvårdsplats
Mat- eller fikaplats 
Toalett
Parkering

WC

2 3 4 5

WC

WC

WC

WC

WC

6

7
8

9

10

TÄNK PÅ

- Barn ska alltid vistas i vuxens sällskap.
- Glöm inte hörselskydd till dig och barnen.
- Kom ihåg att ta med dig vatten, både till dig   
   själv och din hund. Det kan bli en varm dag.
- Hundar som är känsliga för buller och
   höga ljud trivs bäst hemma.
- Du kan köpa fika och lättare lunch mot   
   kontant betalning på mat- och 
   fikaplatserna.
- Det är tillåtet att fotografera. Drönare och 
   andra flygande föremål är inte tillåtna.
- Det går extra bussar till och från Berga
   Västerhaninge - Berga 09:30 - 12:00
   Berga - Västerhaninge 13:30 - 14:30
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DE MARINA FÖRBANDEN PÅ BERGA
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STATIONER

1. Ingång
2. Rekryteringstrailer
3.  Hemvärnet
4. Förevisning (vapen, dykning m.m.)
5. Fordon
6. Marinhemmet 
7. Andra amfibiebataljonen
8. Stridsförevisningsområde
9. Hitta prickskytten
10. Åka stridsbåt
11. Vapensystemsförevisning
12. Minröjningsfartyg
13. Korvett
14. Navigationssimulator
15. Hundförevisning

Den svenska marinen värnar fred och säkerhet, både 
i Sverige och internationellt. Marinen är i ständig 
beredskap för nationella och internationella insatser.

Våra förband och fartyg är slagkraftiga och unika i 
förmågan att verka både fritt till sjöss,  kustnära och 
i skärgårdsmiljö.

Vi verkar på, under och över ytan, både i kustnära 
områden och långt ute till havs. Dygnet runt, året om 
övervakar vi Sveriges 2 700 kilometer långa kust med 
fartyg, båtar, ubåtar och fasta radarstationer.
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