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Regementskamrater! Höstlöv är avslutad och det med ett gott resultat. Samtidigt 
har andra övningar genomförts de två senaste veckorna. Parallellt med Höstlöv i 
Bodenområdet har Militärregionstaben deltagit i Försvarsmaktens ledningsövning 
som går under namnet "Dagny" Dessutom omgrupperade stridsvagnskompaniet 
till Gotland och för att genomföra beredskapsövning. 
 
Jägarbataljonen har genomfört flera övningar med understöd av Första 

helikopterskvadronen, bland annat i Umeå och i Lomben. För att öva vår beredskap 

har även Hemvärnet övats. Under två veckor, som en del av Höstlöv har också en 

krigsförbandsövning genomförts med 1921:a pansarskyttekompaniet. Utvärderingar av dessa 

övningar pågår men de första intrycken är att det har varit riktigt bra övningar och alla är i huvudsak 

nöjda. Jag vill rikta ett stort tack till alla som jobbat med planering, förberedelser och genomförande.  

 

  
Hemvärnspersonal hittade försvunnen kvinna 
Under helgen har två MC-ordonnanser ur 152:a hemvärnsinsatskompaniet stöttat Polisen i 

Härnösand med eftersök av en äldre dement kvinna. Kvinnan hittades vid liv vid cirka 04.00 på 

lördagsmorgonen av vår personal, kvinnan var nedkyld när hon hittades och kördes med ambulans 

till sjukhus. Militär insatschef var Olle Dahlberg, ställföreträdande kompanichef. Ännu ett exempel på 

vad regementet levererar. Tack för bra jobb.  

 

Mobiliseringsfältövning 
Under inledningen på övning Höstlöv genomfördes en mobiliseringsfältövning med chefer vid 

regementet. Den genomfördes under ledning av regementsstaben med stöd av FMLOG. Syftet med 
övningen var att utbilda i Försvarsmaktens mobiliseringskoncept och samtidigt klarlägga vad i vår 



planering som vi behöver utveckla. Måluppfyllnaden för deltagarna blev god liksom resultatet vid alla 

diskussioner under övningen. Hemvärnsförbanden var inte med och inte heller våra 

utbildningsgrupper då de följer en särskild utbildningsplan.  

 

Välkommen hem FS 27! 
I Mali fortsätter vår insats inom ramen för EUTM*. Medialt ligger nu mycket fokus på MINUSMA* i 

Mali och Sveriges bidrag till den FN-insatsen. Camp-bygget pågår och de logistiska utmaningarna är 

stora. Samtidigt är det mycket glädjande att denna vecka hälsa våra sista delar ur FS 27 välkomna 

hem nu på tisdag till Boden. Efter en väl genomförd insats kommer vi att särskilt tacka FS 27 på 
torsdag i samband medaljceremonin i Boden. Välkomna hem!  

 

Vård och ledighetsuttag 
Vi närmar oss jul med stormsteg och det innebär materielvård för de flesta. Några övningar och 

utbildningar är dock kvar på agendan. Vissa bataljoner och avdelningar stänger tidigare än normalt i 

år för jul och nyårsledighet eftersom vi samtidigt jobbar med att minska berget med intjänad 

ledighet. En uppmaning till er alla är att ställa materielen på sådant sätt att den är klar att användas 

när ni kommer tillbaka. Gör också en extra kontroll över larmlistorna inför övningsuppehållet.  

 

Nytt år – nya utmaningar 
Inledningen på det nya året kommer att bli intressant på många sätt. Att regementet då har en ny 

chef är en anledning, men framför allt kommer det vara intressant att se hur Försvarsmaktens svar 

inför kommande försvarsbeslut kommer att tas emot av regering och övriga partier. Den 16 

december lämnar Försvarsmakten sitt underlag.  

 

Välkommen till Nyårscour 

Vill ni höra regementschefens funderingar kring detta och mycket mer vill jag passa på att slå ett slag 

för regementets "Nyårscour" som i år genomförs den 16 januari i Boden. Är ni i Boden då, anmäl er 

och kom och ta en fika på mässen, hör chefens nyårshälsning, lyssna på fin musik, kort sagt en bra 

start på 2015. Alla är välkomna! 
 

Överlämning till ny chef 
Från nästa vecka kommer jag att påbörja överlämning till min efterträdare överste Mikael Frisell. Vi 

kommer att resa runt i Norrland och besöka alla orter förutom Kiruna och Grubbnäsudden innan jul. 

En viktig del i överlämningen är den årliga hemvärnsbataljonchefskonferens som i år genomförs i 

Östersund med stöd av Fältjägargruppen. Det blir en intensiv period samtidigt som jag hoppas kunna 

få möjlighet att framföra mitt varma tack för den tid jag varit chef för Sveriges finaste förband. Vi 

hörs och syns. 

 

"Be Careful Out There"  

 

Olof Granander 

 

*EUTM = European Union Training Mission Mali 

 

*MINUSMA = United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali. 

 


