
Regementskamrater!
Jag hoppas att ni haft en skön sommar. 
Den har varit het i dubbel bemärkelse; vär-
men och skogsbränderna. I norr har samt-
liga hemvärnsbataljoner varit inblandade i 
att bekämpa bränderna och vår insats har 

fått stor uppskattning. Ett stort tack till alla som frivilligt 
deltagit i släckningsinsatserna!

Under sommaren fortsatte rekrytutbildningen och inryckning av 9-månaderssoldater och 
hemvärnssoldater. Vi har nu ca 500 rekryter inryckta vid I 19 och värnplikten är således tillba-
ka. K-soldaterna fortsätter sin form av tjänstgöring och utgör en mycket viktig del i förbandets 
tillgänglighet och professionalism.

Vi har även en hel del spännande verksamhet framför 
oss; deltagandet i NATO-övningen Trident Juncture 
med en halv mekaniserad bataljon, i övning Arctic 
Shield deltar en reducerad jägarskvadron och i mars 
nästa år är norra Sverige övningsområde för Arméöv-
ning 19, Northern Wind, under vilken 192:a mekanise-
rade bataljonen genomför sin krigsförbandsövning.

Det ekonomiska läget inför 2019 ser något ljusare 
ut, men vi måste se till att hushålla på ett bra sätt 
detta år för att skapa gynnsamma förutsättningar 
för nästa år. Vi fortsätter således att planera bland 
annat för 192:a mekaniserade bataljonens krigsför-
bandsövning, organisations- och metodförsök vid 
Arméns jägarbataljon och krigsförbandsövningar 
med våra hemvärnsbataljoner. Logistiken återförs till 
regementet vid en nybildad Logistikenhet, LogE. Jag 
vet att detta kommer att bli bra och välkomnar personal tillhörande FMLOG till regementet.

Vi förbereder också att Militärregionen skall bli en egen organisation; chef med stab och un-
derställda utbildningsgrupper. Detta ska vara klart 1 januari 2019 och regionala staben leder 
arbetet inom regementet.

Jag tackar er alla för väl utfört arbete och gott samarbete under den tid jag haft förmånen att 
få vara chef för Norrbottens regemente. Jag ser nu fram emot att fortsätta leda arbetet i den 
norra militärregionen, som chef MRN. Jag vill också passa på att hälsa överste Jonny Lindfors 
välkommen som nästa chef på regementet. Jag är övertygad om att du har en fin tid framför 
dig på Sveriges bästa regemente!
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