Chefen har ordet 210114
Regementskamrater, god fortsättning på det nya året!
Så kom då den dagen då det blev dags att formulera mitt sista chefen har ordet i rollen
som chef I 19.Jag kan konstatera att tiden gått väldigt fort och att jag inte riktigt känner
mig klar som regementschef, utan snarare precis börjat lära mig jobbet ordentligt.
Det har trots att det känns som att jag tillträdde igår, hunnit gå två och ett halvt år och jag
har fått förmånen att uppleva massor tillsammans med er. De uppenbara och kanske vanligaste frågorna man
ställer när någon slutar är: Hur känns det och vad har varit det bästa respektive sämsta med jobbet?

Fr.v: Överste Jonny Lindfors, avgående regementschef, regementsförvaltare Ted Strömbäck och Nils Johansson, som tar
över som ny regementschef och utnämns till överste i samband med tillträdet måndagen den 18 januari.

Som jag skrev ovan så känns det som att jag inte är klar och det känns väldigt vemodigt att lämna regementet
samtidigt som det självklart blir skönt att åter dela vardagen med min familj då vi har basen i Järfälla.
De två mest minnesvärda stunderna under min tid som chef är när den första sammanstöten mellan blå och
röd sida under övningen Northern Wind 2019 ägde rum och vi äntligen var igång med övningen efter den
fantastiska arbetsinsats som regementets personal gjort. Det andra varma minnet var att få ta emot
regementets nya fana ur H.M. Konungens hand vid garnisonens dag.
Det enskilt tyngsta tillfället var naturligtvis det dygn under NW 19 där Helena Fjellström omkom i en olycka.
Jag är oerhört stolt över att ha fått förtroendet över att få vara regementschef för I 19 och kommer att ta med
mig många fina minnen och lärdomar från tiden. Framförallt har jag uppskattat hur väl ni tagit emot- och
inkluderat mig i regementets samhörighet och kamratskap. Jag har aldrig slutat imponeras av den
professionalism och vilja att lösa alla uppgifter som finns vid förbandets alla enheter.
Nu är det dags att lämna över chefskapet och det känns oerhört bra att lämna över det till Nils Johansson
som välförtjänt utnämns till överste i samband med tillträdet.
Vi har hunnit med en lång överlämningsperiod samtidigt som Nils är väl insatt i såväl regementets som
arméstabens vardag genom sin gedigna bakgrund.

Överste Jonny Lindfors tog emot regementets nya fana ur H.M. Konungens hand i samband med garnisonens dag 2019.

Jag själv påbörjar tjänstgöring vid Högkvarterets Produktionsledning som ”till förfogande” för chefen PROD
under en överlämningsperiod, därefter tillträder jag under våren befattningen som Förbandsproduktionschef.
Det känns tråkigt att inte få möjligheten att träffas personligen och att inte kunna genomföra en traditionell
chefsöverlämningsceremoni, men jag hoppas att jag genom detta brev lyckas förmedla något av den
tacksamhet jag känner över att vara en del av regementet.
Till er alla – varmaste lyckönskningar i det ni tar er för och stort tack för min tid som regementschef.

Överste Jonny Lindfors
Avgående regementschef

