Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Åter dags för sommarhälsning, även om termometern inte direkt inbjuder till lättnader i klädseln med 5 härliga plusgrader strax
efter morgonens revelj. Men det ordnar säkert upp sig igen. Oavsett väder rivstartar höstperioden med jubileumsfirande på Ängesholmen med anledning av att det i år är 90 år sedan inköpet som övningsplats för krigsbrobyggen, redan i augusti kan kamratföreningsmedlemmar delta i detta. I oktober är det förstås dags för Armasjärviresa och hösten avslutas med traditionsenlig julmiddag.
Medlem i Ing 3 Kamratförening blir man enklast genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr för ett år på plusgiro 161757-0, ange
namn och adress. Utöver spännande aktiviteter får man även två nummer av Polpi i brevlådan, i sommarnumret som beräknas
komma ut strax efter midsommar framgår höstens aktiviteter. Med dessa ord önskar styrelsen nuvarande och blivande medlemmar
samt alla andra en riktigt skön sommar! Väl mött på kamratföreningens aktiviteter i höst!
Ben Påhlsson, ordförande Ing 3 kamratförening
Ing 3 Kamratförening, Box 9105, 961 19 BODEN. Hemsida: www.ing3kf.com,
sekreterare Erik Hansson tel: 070-388 55 28 eller e-post: erik.hansson@mil.se

S 3 kamratförening
S3 Kamratförening har just skickat ut föreningstidningen Parabolen till samtliga medlemmar och ett antal relevanta arbetsplatser
inom Försvaret. Läs tidningen till nytta och nöje! Kan även läsas tillsammans med annan information på kamratföreningens hemsida www.S3kamrat.com. Följ gärna Kungliga Norrlands Signalkår, S 3 Boden på Facebook. Härliga bildminnen från tidigare värnpliktiga och anställda. Välkommen som ny medlem i föreningen. Endast 100:-/år för ny eller tidigare medlem till plusgiro 17 88 87-6.
Anmäl mailadress till gunnar.markstrom@bdtv.se mht att föreningen nu bygger upp ett mailregister för enklare kontakt med medlemmarna. Ha en fortsatt skön sommar. Bästa sommarhälsningar till er alla!
Ulf Nordlander, ordförande S3 kamratförening

Föreningen P 5
Föreningsmedlemmar, föreningen har nyligen genomfört körningen vid årets nationaldagsfirande! 11 fordon blev antalet i år och
som brukligt gick färden till Försvarsmuseum i Boden. Under våren har vi haft fullt upp med att kolla över och fixa till fordon men
även del av reservdelar och annat har flyttats till förråd. Volvo lastbil 938 som stått stilla väldigt länge kommer nu att renoveras
och bland annat har flaket helt rivits bort och kommer att få sig helt nytt trävirke till flaket. Ett annat trä arbete är att fixa till vår
trosskärra 1 ton. Ett antal visningar har redan genomförts på plats i våra garage och det är alltid lika roligt att se hur imponerade
besökarna är över våra fordon och det arbete vi lägger ner på dessa. Från nu startar planeringen inför Garnisonens dag den 8
september. Målet är att huvuddelen av vår fina fordonspark skall kunna ställas ut och vi återkommer med förfrågan om stöd om
besättningar till denna dag. Mer info om det kommer efter semestern.
Som vanligt är ju tisdagarna givna som skruvarträffar och många fordon har renoverats och vårdats upp. Dessutom har vi sedan
i höstas besiktat ett antal fordon och det måste vi fortsätta med. Hemsidan www.foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att
uppdateras och vi uppmanar även till användning av vår Facebooksida. Dessa används som informationsportaler för vår verksamhet. En skön, trivsam, solig och varm sommar önskas alla våra medlemmar!
Anders Möller, ordförande Föreningen P5

Följ regementets verksamhet på:
forsvarsmakten.se/i19, facebook.com/initton och instagram.com/i19norrbottensregemente

Norrbottens regemente, Box 9105, 961 19 Boden, Tel: 0921-34 80 00 (vx)

En sommarhälsning
från regementsledningen

Regementskamrater!

Norrbottens regementes kamratförening

Tack för goda insatser! Jag konstaterar att vi har åstadkommit
mycket under det första halvåret.

Medlemmar och övriga läsare önskas en fin, skön sommar, den har ju börjat bra! Vi tackar våra medlemmar, vårt regemente och
övriga kamratföreningar för ett gott samarbete. Vi välkomnar nya medlemmar till vår förening, alla som godtar vårt syfte och
mål kan bli medlem. Avgiften är endast 200 kr för livslångt medlemskap. Avgiften kan sättas in på Bg: 127-4968, ange namn och
adress. OBS! Medlemmar, glöm inte att anmäla ändrad post och mailadress.

Förutom Vintersol med internationellt deltagande har vi genomfört grundutbildning med gott resultat. Det är glädjande att nära
100% av rekryterna väljer ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten. Våra krigs- och hemvärnsförband har fortsatt sin förmågeutveckling och vi har genomfört
en mängd vinterutbildningar. När det
gäller vårt internationella samarbete
har vi bland annat fortsatt planeringen för det finsksvenska samarbetet, jägarbataljonen har genomfört
MACE, pansarbataljonen har övat i
Rovajärvi och våra utbildningsgrupper har samverkat med sina motsvarigheter i Norge och Finland.

Du som redan är medlem, men inte får våra digitala meddeladen – skicka in din mailadress till mig. Du kan också beställa boken
”I 19 - 100 år i Boden”, som kamratföreningen varit delaktig i att ta fram. Den kostar 250kr + porto, kan beställas via Erling Molin,
adress se nedan. Vår webbtidning kommer kring midsommar och nyår. Mer info på vår hemsida.
Varmt välkommen som ständig medlem! Styrelsen önskar Alla Läsare en Trevlig Sommar!
Erling Molin, ordförande Norrbottens regementes kamratförening
erling.molin@telia.com , 070-5896811, Ritarvägen 2, 961 39 Boden.

Vi har fortsatt totalförsvarsplanering på regional nivå och genom våra
hemvärnsförband lämnat stöd till
samhället, nu senast i samband med
de höga vattenflödena i Tornedalen. Hemvärnet har även genomfört en beredskapsövning som berörde samtliga bataljoner
i landet, något som inte skett sedan 1975. Jag är nöjd med det
resultat och de erfarenheter övningen gav oss i norr.

Välkomna hem Mali 07 och tack för er insats!

Klubb 19

2019 bör vara I 19:s år, men den ekonomiska realiteten detta år
talar inte för oss. Vår inställning är dock att vi gör det bästa med
den budget vi får! Budgetpropositionen som kommer i höst, efter valet, ger oss slutligt besked.

Klubb 19 fullföljer som regementets utpost i söder uppdraget att vara en möjlighet att träffas för umgänge i god kamratskap.
Läsaren hälsas varmt välkommen att bli medlem och delta i vår gemenskap!

Spännande tid framför oss
Den övergripande ledningsutredningen inom Försvarsmakten,
”Ledning för ett starkare försvar” pågår och dess resultat skall
vara intaget vid årsskiftet. Målbilden är ett förändrat Högkvarter
och utflyttade försvarsgrenschefer med staber, med ett starkare
mandat.

Vi har även slutfört vår del av insatsen i Mali och jag hälsar Mali
07 välkommen hem! Det känns skönt att ni alla nu är tillbaka vid
regementet och veta att ni har gjort er del för att folket i Mali skall
ha en säkrare och bättre tillvaro. Ett bättre ”biståndsarbete” är
svårt att ge!

Försvarsmakten återtar befälet över logistiken, som sedan 2014
tillhört Försvarets materielverk. För regementets del innebär detta att huvuddelen av tredje nationella stödenheten, 3. NSE, och
förråden välkomnas till regementet. Markverkstaden kommer
också tillhöra Försvarsmakten, men lyda under Försvarsmaktens
tekniska skola, FMTS. Vid årsskiftet skall detta vara genomfört.

Omslagsbild: Jesper Sundström/Försvarsmakten. Mali 07 uppställda för medaljering 14 juni 2018.

Utredningen att ”Synliggöra Hemvärnet” kan också innebära förändringar för regementet, men i skrivande stund är inget beslut
fattat.
Försvarshälsa Norr avregionaliseras och kommer från 1 juli tillhöra respektive garnison. Kortfattat innebär det att vår personal
i Luleå och Umeå blir en resurs för respektive garnisonschef och
att jag som chef för I 19 även får det försvarsmedicinska ansvaret
för våra hemvärnsbataljoner.
Från hösten växlar vi också upp i övningsspåret, med krigsförbandsövningar för våra hemvärnsbataljoner, Trident Juncture,
Arctic Shield och arméövningen Northern Wind i början av 2019.
Men innan dess bjuder vi in till Garnisonens dag i Boden den 8
september. Väl mött!

Personal ur Norrbottensbataljonen under beredskapsövning på nationaldagen. Foto: Lars Gyllenhaal/Försvarsmakten

Detta är ett axplock av all den verksamhet vi genomfört hittills
i år. Vi ska sträcka på oss och vara stolta över att vi levererar
det som politikerna beställt av oss - och det gäller alla. Utan vår
personal i stödjande funktioner skulle det inte vara möjligt att
genomföra allt detta.

Efter sommaren väntar hävdvunna pubaftnar vid FHS i september, oktober och november, vilka har utvecklats till en utmärkt
möjlighet att samlas runt ett intressant föredrag och goda diskussioner. Håll utkik när budkavlen går. Sedan äger sedvanligt
höstmöte med regementschefen rum onsdag 7 november. Och förstås vår traditionella högtidsdag Fraustadt 3 februari. Studiebesök genomförs när tillfälle ges. Vi håller kontakt genom en väl verkande hemsida (https://klubb19.wordpress.com) och Klubb 19
Bulletinen fyra gånger om året (till medlemmarna i brevlådan inför sommar och jul samt på nätet vår och höst).
Men först vill Klubb 19 önska alla kamrater vid regementet och i de andra kamratföreningarna en riktigt skön och vederkvickande
sommar, på återseende i olika sammanhang!
Jan Mörtberg, ordförande Klubb 19

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Än en gång har våren med efterföljande sommar nått våra nordliga grader efter en höst och vinter fylld med övningar och annan
verksamhet som förgyllt vår tjänstgöring i rikets tjänst. Vintern i år kommer vi komma ihåg som ovanligt snörik och våren torde vi
komma ihåg som ovanligt varm, speciellt i maj månad. Förhoppningsvis så får vi då också minnas den kommande sommaren som
en riktigt lång och varm sommar.
Oavsett väderprognoserna så är det dags att duka fram sillen till midsommar och ta igen oss en stund inför ännu en höst fylld av
utmaningar. Vi passar också på att hälsa våra kamrater som tjänstgjort internationellt välkommen hem.
I år tar POK sommaruppehåll från 21 juni fram till den 20 augusti vad gäller verksamhet i våra mässar för att låta personalen återhämta inför kommande säsong.
Med detta så vill vi i styrelsen önska er alla en osedvanligt trevlig semester tillsammans med nära och kära. Väl mött
Bengt Flodin, ordförande Pansarofficerarnas kamratförening

Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner
Med anledning av vårt 70-års jubileum 2017, ansökte föreningen om en fana
från Stiftelsen Sveriges Nationaldag, vilket beviljades och fanan erhölls den
16 maj, då den blottades i samband med en kamratmiddag om K 4-tiden i Umeå på
ND-mässen i Arvidsjaur.

Som ni ser är det en spännande tid framgent. Nu önskar jag er en
skön sommar. Passa på att ”ladda batterierna” tillsammans med
familjen och vännerna och välkommen tillbaka efter semestern!

Utbildning och utveckling
Vi har påbörjat nästa utbildningsår och denna gång med pliktlagen som grund. Vi kommer att utbilda ca 500 soldater vid regementet. Detta är betydelsefullt för vår utveckling och personalförsörjning. Fortsätt med att tillsammans ge våra soldater en
professionell utbildning och således ett militärt meritvärde.

Uthyrningen av lägenheten i Hemavan har kommit igång. Det finns nu många lediga dagar i sommar
och höst. Information om lägenheten och hur man bokar finns längst ner på hemsidan
www.bladragoner.se
Med tillönskan om en skön sommar

					
Ulf Siverstedt, regementschef

Bjarne Hald, ordförande Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner
Foto: P-A Staflund

Armén planerar för en framtida utveckling; ”Den nya Armén”. I 19
planerar för vilket sätt vi bäst kan bidraga till framtidens armé. Vi
kan göra mera! Att utbilda fler mekförband, jägarbataljoner och
ett starkare hemvärn står främst på vår väg framåt.
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