God Jul och Gott Nytt År

En jul- och nyårshälsning
från regementsledningen

Regementskamrater!
I skrivande stund kommer julen och det nya året rusande mot
oss i en hiskelig fart. För egen del har den årliga julfixarpaniken tillsammans med längtan efter julen infunnit sig med
samma punktlighet som Kalle Anka på
julafton.

Förändring av ledning och logistik

I en julhälsning och det sista chefen
har ordet för 2018 är det rätt självklart att året ska summeras. I år blir
det dock ingen uppräkning av övningar och enheter. Ni vet vad ni har gjort
och ni har dessutom gjort det riktigt
bra, såväl de krigsförband som utbildas för Armén som Hemvärnsförbanden fortsätter att utvecklas i rätt riktning.

Omorganisationen
syftar inte till att jobba bättre eller effektivare med samma
metod. Syftet är att
helt byta arbetssätt
och undvika ”enfrågeärenden” och
”stuprör” genom att
skapa starkare försvarsgrensstaber och genom att ovanför
dessa skapa en resursägare, Resursproduktionsenheten,
och en resursavnämare, Förbandsproduktionsenheten.

En central drivkraft för detta har varit att vi under året genomfört grundutbildning av hela förbandsenheter med värnplikt som grund. Dock har vi definitivt inte förträngt behovet
och värdet av våra kontinuerligt och tidvis anställda soldater
och förbandsenheter. Det faktum att vi har ännu fler personalkategorier utgör en utmaning i chefsleden, men är samtidigt en oerhörd styrka.

Vi har även att se fram emot en förändring av Försvarsmaktens ledning och försvarslogistiken. Den har nog många uppfattat endast som en flytt av våra staber och ”ägarbyte” på
förråd, service och verkstäder. Ansatsen är något helt annat!

Även inom försvarslogistiken återfår Försvarsmakten ett
större ansvar för vidmakthållande av materielen bland annat
genom skapandet av logistikenheter. Detta skapar förutsättningar för att balansera tillgång och efterfrågan av resurser
på garnisonsnivå. Kontentan av förändringen är att försvarsmakten ska ledas på ett nytt sätt som vi har behov av att lära
oss.

Norrbottens regementes kamratförening
Medlemmar och övriga läsare! Som Ni ser går denna julhälsning nu ut digitalt.
Vi gratulerar och hälsar välkommen, vår nye C I 19, överste Jonny Lindfors!
Vi välkomnar nya medlemmar! Avgiften är endast 200: - för livslångt medlemskap. Avgiften sätts in på
Bg 127-4968, glöm ej ange namn och adress. Du kan beställa boken ”I 19 100 år i Boden”, 250:- +porto
hos undertecknad. Vår webbtidning kommer ut till jul och midsommar. Boden blev stad för 100 år sedan,
mycket tack vare försvaret och jubilerar 2019, bland annat på nyårsafton på Kvarnängen och i kyrkan,
se annonser. Varmt välkomna till kommande aktiviteter. Årsmöte 2019-04-12. Tack för att Ni ställer upp
och ger stöd med mera till föreningens utveckling.
Styrelsen önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
För styrelsen/Erling Molin, ordförande - erling.molin@telia.com

Klubb 19
Klubb 19 - regementets utpost i söder fortsätter att träffas i god kamratskap.
Höstens givande och trevliga pubaftnar på FHS har innehållet öppenhjärtliga reflektioner av tidigare regementschef, av avgående
chef för FN i Kashmir och av förre Arméchefen. Så hade vi glädjen att möta nye C I 19 vid traditionellt höstmöte och en middag i
härlig gemenskap. Bulletinen förnöjer oss fyra gånger om året. Vi har också haft nöjet att hälsa flera utsända regementskamrater
som medlemmar och deltagare i våra aktiviteter.
Efter stridsvärdesåterhämtande julfirande väntar sedvanlig Fraustadtmiddag, pubaftnar och kanske något studiebesök (se vidare
https://klubb19.wordpress.com) - och som vanligt hälsar jag välkommen att ansluta och delta när tillfälle ges!
Sedan kan det inte nog understrykas hur mycket vi uppskattar den goda kontakten med regementet.
Klubb 19 vill önska alla kamrater vid regementet och i de andra kamratföreningarna en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2019!

Omslagsbild: Personal ur Arméns jägarbataljon på väg till Arvidsjaurs kyrka. Fotograf: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Jan FT Mörtberg, ordförande

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Tiden går och plötsligt inser vi att snart är det jul igen då vi alla ska samlas kring granen och njuta av en fröjdefull jul fylld med
god mat, dryck, sång och pynt. Barn, stora och små är förväntansfulla inför den årliga utdelningen av julklappar, men även inför
Kalle Anka och hans vänners önskan till oss alla om en God Jul. Även om vi sett filmen ett otal gånger så är det ett kärt återseende
när tomten läser barnens önskningar och hans tomtenisse kontrollerar om de har ätit sin gröt. Tomtens alla nissar i verkstan som
målar schackbräden med snabbtorkande färg och permanentar dockornas hår i en rasande takt för att bli klara till Christmas Day.
Ta nu till vara julen och passa på att njut av den tillsammans med era nära och kära.

Vi har även lärt och fortsätter lära oss att återigen jobba enligt ”få övar många”-principen utan att för den skull återta de
sidor som var dåliga under den gamla tidens värnplikt.
Det värmer i hjärtat att avgångstalen är låga och att våra
värnpliktiga anser att de får ett gott bemötande i de undersökningar som gjorts. Det är det viktigaste vi kan göra – ta
hand om varandra och behandla varandra väl.

En stark kedja
Det är allas förtjänst,
inte bara de som
de facto genomför
utbildningen, utan
även alla som arbetar med det helt
avgörande
stödet
till
krigsförbanden – ingen kedja
är starkare än dess
svagaste länk och vi är starka! Det kommande året är början
på slutspurten i vårt innevarande försvarsbeslut. Det vi lyckas åstadkomma under 2019 kommer att utgöra grunden för
hur långt vi kan komma under nästa försvarsbeslutsperiod.
Vi kommer att ha växtvärk då vi behöver skapa nya kompetenser, utbilda nya kollegor och samtidigt försöka leverera de
övningar och insatser som förväntas.

Till sist vill vi påminna alla medlemmar om att anmäla sig och sina barn till den årliga julgransplundringen på officersmässen den
5 januari. Tomten kommer också dit!
POK önskar Er alla en God Jul

Spännande år
Slutsatsen är att 2019 kommer att bli ett spännande år med
fortsatt utveckling och driv för att skapa ett starkare försvar.
Men först ska vi passa på att njuta av julhelgen, förhoppningsvis med möjlighet till lite återhämtning och tid med nära
och kära.
Ha en riktigt God Jul! Jag ser fram emot ett Gott Nytt 2019!

Bengt Flodin, ordförande

Veteran- och kamratföreningen
Blå dragoner
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Följ oss på www.bladragoner.se och på Kamratföreningen Blå
dragoner på Facebook.
Bjarne Hald, ordförande

Överste Jonny Lindfors
Chef Norrbottens regemente

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Snart dags för välförtjänt julledighet igen. Under hösten har Kamratföreningen genomfört verksamhet enligt plan, det vill
säga torsdagsträffar vid OII, en välbesökt samling för att uppmärksamma Ängesholmens 90 år som övningsplats, samt
förstås en bussresa för att högtidlighålla minnet av olyckorna i Armasjärvi och Palovaara.
Information om föreningens aktiviteter hittar man förutom i tidningen Polarpionjären med Sveaingenjören, som
alla medlemmar två gånger om året får hem i brevlådan, även på hemsidan, www.ing3kf.com. Första datum att rita
in i kalendern är årsmötet den 28 februari, denna gång en månad tidigare än vanligt.
Medlem kan alla som är intresserade av kamratföreningens uppgift och ändamål bli, enklast genom att medlemsavgiften om 100 kr för ett år sätts in på plusgiro 161757-0. Glöm inte att ange namn och adress.
På detta sätt önskar styrelsen medlemmar och andra en God Jul och ett Gott Nytt År.
Väl mött på kamratföreningens kommande aktiviteter!
Ben Påhlsson, ordförande

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
Föreningens aktiviteter kan du se på vår hemsida. Välkommen som medlem. Du
är även hjärtligt välkommen att delta i aktiviteter som genomförs i samarbete
med S 3 skytte-och idrottsförening.
Senaste numret av PARABOLEN finns både i pappersutgåva som skickats till
våra medlemmar samt publiceras på vår hemsida. Där hittar du alla kontaktuppgifter du behöver. www.s3kamrat.com
Styrelsen önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År och väl mött 2019.
Ulf Nordlander, ordförande

Föreningen P 5
Pansarkamrater,
Under året så har Föreningen P5 återigen varit aktiv med alla möjliga och omöjliga skruvarepisoder. Vårt deltagande i
olika evenemang har även under 2018 varit ganska stort t ex chefsbyte vid Pbat, Nationaldagen 6 juni, starten av Boden
Fortress Run, starten av Garnmilen, Garnisonens Dag. På skruvarfronten står som vanligt översyn på samtliga fordon men
de stora projekten under året är renoveringen av Ltgb 938(byte allt virke på flaket, rostskrapning), översyn av Stabstgb
1313 (byte tank och en massa annat fix), Strv 103C som nu måste lösa ett troligt elfel så att vagnen skall kunna stå horisontellt igen! Föreningen har blivit medlem inom SMKR, Sveriges militära kamratföreningars riksförbund under året. Vi
återkommer med datum för årsmötet som kommer att ske under perioden februari/mars. Information om detta kommer
som vanligt via mail, info på vår hemsida och via facebook. Hemsidan www.foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att
uppdateras och vi uppmanar även till användning av vår Facebooksida där dessa används
som informationsportal för vår verksamhet.
En God Jul och ett Gott Nytt År Önskas alla våra medlemmar!
Anders Möller, ordförande

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)

