
tider och händelser
Livgardet övar strid i bebyggelse i området runt  
Seminariet från fredag 14 februari kl. 09.00 till  
lördag 15 februari kl. 12.00.

Göta ingenjörregemente övar på att bygga  
Krigsbro 5 från Mellanholmen till fastlandet med  
början fredag 14 februari kl. 08.00. De fortsätter  
under lördagen fram tills dess att bron är klar.

Parkeringen bakom Härnösands teater och  
Technichus är avstängd under helgen. 

Välkommen att möta Försvarsmakten!  
Stora Torget, lördag 15 februari kl. 13.00–15.00.

Stora torget

Övningsområde
Brobyggnation

Seminariet

vill du veta mer?
Besök forsvarsmakten.se

14–15 februari i centrala härnösand

Nu 
övar vi 

här



kom och MÖT oss
Lördag den 15 februari kl. 13.00–15.00 kan du möta oss 
på Stora Torget. Du är välkommen att ställa frågor om 
vår verksamhet och om hur Försvarsmakten övar för att 
kunna försvara hela Sverige. Vi bjuder på fika, aktiviteter 
för barnen samt informerar om hur du kan förbereda dig 
mentalt inför oförutsedda händelser och kriser.

militärbingo för de yngre
Kryssa för alla föremål du får syn på under övningen.  
Ta med din ifyllda bricka till oss på Stora Torget och byt 
den mot ett pris i vårt barntält.

Därför är vi i härnösand 
Den 14–15 februari kommer delar ur Livgardet att öva strid  
i bebyggelse i området runt Seminariet. Under samma  
period övar Göta ingenjörregemente på att bygga Krigsbro 5  
från Mellanholmen till fastlandet. Innan dess kanske du ser 
försvarsmaktspersonal även i andra delar av staden.

En viktig del i Försvarsmaktens verksamhet är att öva inför 
olika typer av situationer som kan uppstå. Stora som små  
övningar i olika miljöer krävs för att våra förband ska vara 
redo för skarpt läge. Nu övar vi på att försvara Härnösand!

När du ser oss ÖVA
Följ gärna övningen och ta bilder. 

Var uppmärksam på eventuella avspärrningar och tillfälliga 
skyltar. 

Håll ett avstånd på minst 30 meter mellan dig, soldater,  
fordon och platsen där de bygger Krigsbro 5.

Känner du någon som du tror kan oroas av vår närvaro eller 
inte förstår varför Försvarsmakten måste öva just här så får 
du gärna hjälpa oss att sprida den här informationen och 
berätta om den kommande övningen.

XVI


