CHEFEN HAR ORDET 181105
Regementskamrater,

När jag skriver detta är det en månad sedan det hände…
Vilket mäktigt ögonblick och vilken känsla att få säga;
- Jag tar befälet över Norrbottens Regemente!

Mina senaste veckor har varit fyllda av ”första möten”. Jag har försökt träffa så
många som möjligt av ER som gör att regementet stadigt fortsätter leverera oavsett
chefsbyten. Det går dock rätt snabbt att inse hur stor och utspridd verksamheten är
då jag endast hunnit träffa en bråkdel.
Jag har tillsammans med krigsförbandscheferna ur I 19 deltagit i Armétaktisk chefs
fältövning. Detta år fokuserade på nedre Norrland. I övningens scenario blev det
tydligt vilken viktig roll våra hemvärnsförband har, samt behovet av att den nordliga
brigaden är samlad redan i grundberedskap. Jägarbataljonens förmåga till strid på
djupet och dess inneboende lättrörlighet är eftertraktade när vi talar taktik och
behöver påverka en motståndare snabbt.
Högt tempo
Det tempo som regementet jobbar i är högt – jättehögt och jag förvånas dagligen
över den mängd verksamhet som pågår vid såväl Pansarbataljonen,
Jägarbataljonen, Vinterenheten och våra utbildningsgrupper med det stöd detta
kräver. Även Tredje brigadstaben och Regionala staben genomför mycket
verksamhet där planeringsarbetet för våra skarpa uppgifter fortskrider på ett
betryggande vis. Hemvärnet genomför övningar i princip varje helg, och har under
den korta tid jag varit chef dessutom deltagit i tre eftersök efter försvunna personer.
Trident Juncture har börjat
och vi deltar med del ur
191:a bataljonen och
Fältjägarbataljonen, därtill
har en stor mängd personal
varit inblandade för att
förbereda och stödja
genomförandet både på
hemmaplan och i
övningsterrängen.

Ett av många exempel på sådan personal är våra vänner på förråd, verkstäder och
godsmottagningar. Jag nämner dessa särskilt då de är en del av våra tillkommande
enheter i samband med materiel- och logistikutredningen. Om cirka två månader
lämnar de FMLOG och huvuddelen ingår från årsskiftet i den nybildade Logistikenhet
vid regementet. Vi ska göra allt vi kan för att övergången ska bli smidig och
välkomna dem till oss. Markverkstäderna kommer att tillhöra Försvarsmaktens
tekniska skola som således får ett större fotavtryck i Bodens Garnison.

Enighet i norr
Förbandscheferna i norr har även träffats under värdskap av chefen för SkyddC i
Umeå. Vi kan konstatera att vi är eniga om att vi kan öka förbandsproduktionen i
norr, vi ser möjligheten att utöka officersutbildningen i norr genom en ”stridsskola
nord”, vi ser behovet av en ökad regional värnpliktsuttagning och självklart förband
som är specifikt anpassade för strid i den miljö som norra Sverige erbjuder. Inga
beslut är fattade i någon av frågorna, men vi uppfattar att vi är helt i linje med högre
chefs målbild.
Det är endast 48 dagar kvar till julafton, men innan tomten kan komma står övningen
Arctic Shield i Finland på tur. Där deltar vi med jägarbataljonen och K3 med sin
underrättelsebataljon.
Som jag nämnt, har jag haft många
bra möten, men trots risk för att
trampa någon på tårna har jag mest
uppskattat att träffa våra soldater;
i stridsvagnsgaraget, under drill av
servistjänst KSP 58 i Umeå – och
toppat med soldaterinran i Kalixfors.
Deras engagemang och vilja har gjort
avtryck. Den återinförda värnplikten är
ett steg i rätt riktning för att
personalförsörja våra krigsförband
och dessutom kunna tillväxa.
Jag hoppas att Allhelgonahelgen erbjudit möjlighet till återhämtning, så att ni är
laddade inför sista delen av verksamhetsåret.
Väl mött!

Överste Jonny Lindfors
Chef Norrbottens regemente

