
Chefen har ordet 170907 

Regementskamrater, välkomna tillbaka efter sommaren! Jag hoppas att alla har haft en 
skön och härlig ledighet. Hösten har börjat med en rivstart. Vi löser många uppgifter så 
det är viktigt att vi säkerställer att vi får återhämtning efter övning Aurora. 

I augusti ryckte våra niomånadersrekryter in på 
pansarbataljonen i Boden och i Östersund har utbildningen för 
hemvärnet kommit igång. Vi har arrangerat nordiskt 

militärmästerskap i skytte och vi är på Gotland för tredje gången, denna gång 
med soldater från Pansarbataljonen. Tre av våra hemvärnsbataljoner har 
genomfört krigsförbandsövning.  

Hemvärnet har också lämnat värdefullt stöd till samhället i samband med 
flera eftersök. Samarbetet med polisen i regionen är uppskattat. Det 
fungerar bra och vi är efterfrågade. Vi levererar samhällsnytta, fortsätt så! 

Insatsen Mali06 och utbildning av Mali07 fortsätter enligt plan. Jag får bra 
information om läget i insatsområdet och kommer att besöka Mali06 under 
hösten.  Vi har också haft avlösning av vaktstyrkan i Mali och pansarbataljonen är beredd att 
förbereda ytterligare en omgång.  

Efter sommaren har politikerna enats om att öka anslaget till försvaret. Det är glädjande att vi får ett ekonomiskt 
tillskott från 2018 och försvarsuppgörelsen innebär bland annat mer pengar till övningsverksamhet och 
personalområdet. Det behövs verkligen! Nu får vi avvakta och se vad det innebär för regementet. 

Viktiga besök 
ÖB har genomfört sitt regionala chefsmöte i Boden. Det var ett viktigt möte där vi förbandschefer fick beskriva läget. 
I samband med mötet fick vi möjlighet att visa upp delar av vår verksamhet och en nöjd ÖB fick även köra 

stridsvagn. Vidare har generaldirektören besökt jägarbataljonen i Arvidsjaur. 
Som chef blir jag stolt när Försvarsmaktens ledning uppskattar vad vi gör 
och berömmer inställningen hos personalen. Ni är verkligen goda 
ambassadörer för regementet och Försvarsmakten! 

Garnisonens dag  
Det är viktigt att vi syns i samhället. Vår medverkan på Flygets dag på F 21 
blev bra och hemvärnets rekryteringskampanj i samband med 
krigsförbandsövning i Tornedalen var ett bra initiativ. Nästa aktivitet är 
Garnisonens dag i Boden den 7 oktober då vi har ett utmärkt tillfälle att visa 

upp och berätta om vår verksamhet. Jag hoppas att ni alla bidrar till att sprida informationen, så att det blir fullsatt 
på vårt Öppet hus!  

Försvarsmaktsövning Aurora 
Nu ser vi fram emot Aurora. Det är en viktig övning för att öka Försvarsmaktens operativa förmåga, med nära 20 000 
deltagare från alla försvarsgrenar och flera andra nationer. I övningen ingår även civila aktörer, vilket är ett viktigt 
steg i utvecklingen av totalförsvaret. Regementet deltar med allt som finns tillgängligt, vi kommer att finnas både på 
fastlandet och på Gotland, både som övade förband och i övningsledning.  
Jag ser fram emot att möta er alla under övningen.  

Vi ses i verksamheten, kör hårt! 

 
 

Överste Mikael Frisell  
Regementschef 


