
En sommarhälsning 
från regementsledningen

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)

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Dags för sommarhälsning igen, tiden går fort när man har kul. Kamratföreningens vår har som vanligt i huvudsak innehållit 
torsdagsträffar, men inför hösten ökar vi tempot. Först besök vid Laxön och därefter övning Aurora 17. Vår kamratförenings- 
middag infaller i år 20 oktober, sedan dags för Armasjärviresa och besök vid Ing 2 Högvakt. Året avslutas med den traditions- 
enliga julmiddagen. Alla med intresse för Kamratföreningens uppgift och ändamål är förstås välkomna att bli medlemmar, 
vilket man enklast gör genom att sätta in medlemsavgiften 100kr för ett års medlemskap på plusgiro 161757-0. Ange namn och 
adress. Utöver spännande aktiviteter får medlemmar även Polarpionjären med Sveaingenjören i brevlådan två gånger per år. 
Höstens aktiviteter hittar man förstås i sommarnumret, vilket beräknas komma ut strax efter midsommar.

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 arbets-
platser inom Försvaret. Läs gärna tidningen som innehåller både föreningsnytt och flera artiklar kopplade till Arktisområdet 
och den fortsatta beredskapsplaneringen. Parabolen som utgivits med 2-4 nummer per år har funnits i mer än 25 år och kan 
även läsas på kamratföreningens hemsida www.S3kamrat.com. På hemsidan annonseras även kontaktuppgifter och 
aktiviteter. Välkommen som ny medlem i föreningen. Ha en skön sommar. 

Bästa sommarhälsningar till er alla!

Ulf Nordlander, ordförande S3 kamratförening

Föreningen P 5
Föreningsmedlemmar, i skrivande stund har föreningen nyss genomfört körningen vid årets nationaldagsfirande! 
15st fordon lyckades vi få rull på och några av dessa kördes genom Boden stad. Återsamling av våra fordonsstyrkor var 
som brukligt vid Försvarsmuseumet i Boden. Drygt 30 personer valde att vara med och köra eller vara med som 
besättning. Mycket bra!

Nu startar planeringen inför det stora firandet av Pansarbataljonens 60-års jubileum som kommer att ske under 
Garnisonens dag den 7 oktober. Då hoppas vi från styrelsen att huvuddelen av vår fina fordonspark skall vara på rull och 
blir så fallet räcker nog inte drygt 30 personer att få fordonskolossen att skaka loss! Mer info 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, då dessa två används som 
informationsportaler för vår verksamhet. En skön, trivsam, solig och varm sommar önskas alla våra medlemmar!

Anders Möller, ordförande Föreningen P5
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Norrbottens regementes kamratförening, 80 år 2017
Medlemmar och övriga läsare önskas en fin och skön sommar. Vår förening firar 80-årsjubileum i år. Vårt syfte är
bland annat att stärka kamratskapet mellan föredetta och i tjänst varande personal. Vi välkomnar nya medlemmar till vår
förening, unga och äldre, alla som godtar vårt syfte och mål kan bli medlem. Avgiften är endast 200kr för livslångt medlemskap. 
Avgiften insätts på Bg: 127-4968, ange namn och adress. Medlemmar, glöm inte att anmäla ändrad post och mailadress.
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 framtagningen av. Beställningen kan Du skicka till mig. 
Boken kostar 250kr + porto. Vår webbtidning kommer kring midsommar och nyår. Mer info finns på vår hemsida.

Styrelsen önskar alla Läsare en trevlig sommar!

Erling Molin, ordförande Norrbottens regementes kamratförening 
erling.molin@telia.com , 070-5896811, Ritarvägen 2, 961 39 Boden.

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Efter en tuff höst och en vår späckad med övningar och annat som förgyllt våra dagar så får vi snart påbörja en
efterlängtad semester. Då närmar sig tiden då vi alla byter om till lättare utstyrsel för att inte försmäkta i den fruktansvärda 
hetta som alltid slår till under vår ledighet. Våren har dock i år varit den kärvaste på länge med kyliga vindar och
frånvaro av en varm sol. Men vi norrlänningar bekymrar oss inte så mycket för det utan vi sliter ändå av oss av tröjan och låter 
frosten bita sig fast i vårt tåliga skinn. Vårt leende stelnar i nordanvinden men tinar sakta upp när det går upp för oss att 
snart är semestern här igen. 

I år tar POK sommaruppehåll från midsommar fram till 3 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 familjer och vänner.

Väl mött!

Bengt Flodin, ordförande Pansarofficerarnas kamratförening

Klubb 19
Klubb 19 verkar i uppgiften som en regementets utpost i Mälardalen för befäl, före detta befäl och anställda vid 
regementet och de övriga förbanden i Bodens garnison. Vi vill vara en möjlighet för att hålla kontakt och träffas i god 
kamratskap och trivsamt umgänge.

Vi bygger våra aktiviteter runt det traditionella höstmötet med regementschefen, som i år går av stapeln onsdag 8 novem-
ber och vår fina högtidsdag Fraustadt i februari. Regelbundna pubaftnar på FHS har utvecklats till en riktigt god möjlighet 
att samlas runt ett föredrag och samtal inom vårt intresseområde. Studiebesök arrangerar vi när möjlighet ges. Vi håller 
kontakt genom en väl fungerande hemsida, klubb19.wordpress.com och Klubb 19 Bulletinen fyra gånger om året (till med-
lemmarna i brevlådan eller på nätet). Varmt välkommen att bli medlem och delta i vår gemenskap!

Kamraterna i Klubb 19 önskar alla läsare en riktigt skön vederkvickande sommar, väl mött i olika sammanhang!

Jan Mörtberg, ordförande Klubb 19

Regementskamrater!
Nu har sommaren även kommit till de nordligaste delarna 
av vårt stora område och det är dags att summera verk-
samheten under första halvåret. Jag konstaterar att vi haft 
ännu en intensiv övningsvår, vid sidan av många andra 
uppgifter. Nu behöver vi alla ta vara på de möjligheter till 
vila och ledighet som erbjuds i sommar. 

Vintersol med bland annat pansar-
bataljonens krigsförbandsövning, 
var det stora numret under våren, 
som engagerade stora delar av 
regementet. Det var en värdefull 
övning som gav oss många 
erfarenheter att ta med inför
kommande krigsförbandsövningar.
Tyvärr drabbades vi även av en

tragisk olycka och jag vill ännu en gång passa på att tacka alla 
inblandade för de fantastiska insatser ni gjorde under rädd-
ningsarbetet. Även efteråt har många gjort mycket, bland
annat när det gäller krisstöd, och det arbetet pågår fort-
farande. Tack till alla berörda!

Under våren har också flera av våra hemvärnsbataljoner övat.
Jag har själv varit på plats vid tre av våra bataljoners krigs-
förbandsövningar. Det är alltid lika trevligt att samtala med 
engagerade hemvärnssoldater och chefer och jag blir mycket 
imponerad över er inställning, uppoffring och vilja. Det inger 
förtroende, fortsätt så! Hemvärnet behövs!

Vi har också varit ännu en period på Gotland, denna gång 
med jägarbataljonen som löst uppgiften på ett utmärkt sätt.

Lyckad grundutbildning – men för få rekryter
Nu är det ett år sedan nya grundutbildningen implement-
erades. Vi har kommit igång på ett bra sätt och dragit vär-
defulla erfarenheter inför kullen 2017/18. Redan i maj var det
inryckning på jägarbataljo-
nen och pansarbataljonen 
tar emot rekryter i juni och 
augusti. I Östersund rycker 
hemvärnsrekryter in i början 
av augusti. Tyvärr har vi inte fått tillräckligt många rekryter, 
men det är glädjande att nästan samtliga av dem som ryckt 
ut under våren väljer ett fortsatt engagemang som hel-, eller 
deltidsoldat. Det är också positivt att intresset för att bli of-
ficer eller specialistofficer har ökat. Med den nya pliktlagen 
i grunden nästa år hoppas jag att vi kan öka takten när det 
gäller personalförsörjning av våra krigsförband.

Svår och utmanande uppgift i Mali
I början av juni tog Mali06, som leds av jägarbataljo-
nen, officiellt över ansvaret för den svenska delen av 
FN-insatsen Minusma i Mali. Det är en svår och utma-
nande uppgift, men jag vet att medarbetarna i Mali är 
välutbildade och väl förberedda för att lösa uppgiften.
Samtidigt har Mali07, med kärnan i pansarbataljonen, påbör-
jat sin utbildning och det går enligt plan. Vi får inte glömma 
bort att vi också har en vaktstyrka från pansarbataljonen i 
Bamako och Timbuktu. Jag vill redan nu passa på att hälsa 
personalen som blir avlöst i månadsskiftet juli/augusti
välkommen hem och styrkan som tar över, även den
från pansarbataljonen, lycka till.

Vi är efterfrågade
”Vi är efterfrågade och vi levererar” brukar jag säga.
Det gäller självklart även hela Försvarsmakten. Det har väl 
inte undgått någon, nu när det är ett ökat fokus på nationellt 
försvar och totalförsvar. Försvarsmakten syns tydligt i sam-
hällsdebatten och jag uppfattar att det finns ett stort stöd 
för vår verksamhet. Vi verkar, syns och respekteras. När det 
gäller totalförsvaret så har vi kommit en bra bit på vägen till-
sammans med våra civila samarbetsparter. I september ser 
jag fram emot att tillsammans med landshövdingar och
polisregionchef presentera den regionala grundsynen för
totalförsvaret i norra Sverige. Det är ett dokument som inrik-
tar fortsatt arbete på både regional och lokal nivå.

Ladda batterierna
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för värdefulla 
insatser under våren. De flesta av oss kan se fram emot en 
skön sommarledighet och jag vill 
verkligen uppmana er att ta vara 
på tiden. Gör det ni mår bra av och 
ladda batterierna ordentligt. Det 
behövs, för till hösten väntar nya 
uppgifter och det är en särskilt an-
strängd period med hänsyn till våra 
insatser i Mali. För oss som är hem-
ma väntar Försvarsmaktsövningen 
Aurora, grundutbildning och utbild-
ning inför Mali07, men även ett antal krigsförbandsövningar 
för hemvärnet.

Jag vill redan nu passa på att göra reklam för Garnisonens 
dag i Boden, då vi öppnar grindarna och visar upp vår verk-
samhet för anhöriga och allmänhet. Boka in lördag 7 oktober 
i era kalendrar! Trevlig sommar, vi ses i augusti!

             Mikael Frisell, regementschef 

Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner
Vi tillönska alla en underbar sommar med förhoppningsvis mycket tid till återhämtning och samvaro 
med nära och kära. En särskild tanke går till alla de som inte kan ha semester i sommar med familjen 
och nära och kära på grund av nationellt eller internationellt uppdrag. Ni gör viktiga insatser för Sverige. 
Även om uppdraget är på annan ort/land så är det också en stor påfrestning för de som är hemma och tar hand om 
de vardagliga sysslorna, men nu med större ansvar. Ni gör också en viktig insats! Våra tankar finns också med er.

Du som ännu inte är medlem i Veteran och Kamratföreningen Blå dragoner, kan bli det genom att betala in 100kr
på bankgiro 5863-5804 eller Swish 1236537187, ange namn och e-mailadress. Följ oss på Facebook;
Kamratföreningen Blå dragoner eller på www.bladragoner.se. Vill Du ta del av C AJB:s infobrev, kontakta AJB S8 på 
mejl: 193-jbat-s8@mil.se.

Bjarne Hald, ordförande Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner
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Delar av Lapplandsjägarbataljonen stationerades på Pajala flygplats 
under årets KFÖ.

”Med den nya plikt-
lagen hoppas jag att
 vi kan öka takten”
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Norrbottens regementes kamratförening, 80 år 2017
Medlemmar och övriga läsare önskas en fin och skön sommar. Vår förening firar 80-årsjubileum i år. Vårt syfte är
bland annat att stärka kamratskapet mellan föredetta och i tjänst varande personal. Vi välkomnar nya medlemmar till vår
förening, unga och äldre, alla som godtar vårt syfte och mål kan bli medlem. Avgiften är endast 200kr för livslångt medlemskap. 
Avgiften insätts på Bg: 127-4968, ange namn och adress. Medlemmar, glöm inte att anmäla ändrad post och mailadress.
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 framtagningen av. Beställningen kan Du skicka till mig. 
Boken kostar 250kr + porto. Vår webbtidning kommer kring midsommar och nyår. Mer info finns på vår hemsida.

Styrelsen önskar alla Läsare en trevlig sommar!

Erling Molin, ordförande Norrbottens regementes kamratförening 
erling.molin@telia.com , 070-5896811, Ritarvägen 2, 961 39 Boden.

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Efter en tuff höst och en vår späckad med övningar och annat som förgyllt våra dagar så får vi snart påbörja en
efterlängtad semester. Då närmar sig tiden då vi alla byter om till lättare utstyrsel för att inte försmäkta i den fruktansvärda 
hetta som alltid slår till under vår ledighet. Våren har dock i år varit den kärvaste på länge med kyliga vindar och
frånvaro av en varm sol. Men vi norrlänningar bekymrar oss inte så mycket för det utan vi sliter ändå av oss av tröjan och låter 
frosten bita sig fast i vårt tåliga skinn. Vårt leende stelnar i nordanvinden men tinar sakta upp när det går upp för oss att 
snart är semestern här igen. 

I år tar POK sommaruppehåll från midsommar fram till 3 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 familjer och vänner.

Väl mött!

Bengt Flodin, ordförande Pansarofficerarnas kamratförening

Klubb 19
Klubb 19 verkar i uppgiften som en regementets utpost i Mälardalen för befäl, före detta befäl och anställda vid 
regementet och de övriga förbanden i Bodens garnison. Vi vill vara en möjlighet för att hålla kontakt och träffas i god 
kamratskap och trivsamt umgänge.

Vi bygger våra aktiviteter runt det traditionella höstmötet med regementschefen, som i år går av stapeln onsdag 8 novem-
ber och vår fina högtidsdag Fraustadt i februari. Regelbundna pubaftnar på FHS har utvecklats till en riktigt god möjlighet 
att samlas runt ett föredrag och samtal inom vårt intresseområde. Studiebesök arrangerar vi när möjlighet ges. Vi håller 
kontakt genom en väl fungerande hemsida, klubb19.wordpress.com och Klubb 19 Bulletinen fyra gånger om året (till med-
lemmarna i brevlådan eller på nätet). Varmt välkommen att bli medlem och delta i vår gemenskap!

Kamraterna i Klubb 19 önskar alla läsare en riktigt skön vederkvickande sommar, väl mött i olika sammanhang!

Jan Mörtberg, ordförande Klubb 19

Regementskamrater!
Nu har sommaren även kommit till de nordligaste delarna 
av vårt stora område och det är dags att summera verk-
samheten under första halvåret. Jag konstaterar att vi haft 
ännu en intensiv övningsvår, vid sidan av många andra 
uppgifter. Nu behöver vi alla ta vara på de möjligheter till 
vila och ledighet som erbjuds i sommar. 

Vintersol med bland annat pansar-
bataljonens krigsförbandsövning, 
var det stora numret under våren, 
som engagerade stora delar av 
regementet. Det var en värdefull 
övning som gav oss många 
erfarenheter att ta med inför
kommande krigsförbandsövningar.
Tyvärr drabbades vi även av en

tragisk olycka och jag vill ännu en gång passa på att tacka alla 
inblandade för de fantastiska insatser ni gjorde under rädd-
ningsarbetet. Även efteråt har många gjort mycket, bland
annat när det gäller krisstöd, och det arbetet pågår fort-
farande. Tack till alla berörda!

Under våren har också flera av våra hemvärnsbataljoner övat.
Jag har själv varit på plats vid tre av våra bataljoners krigs-
förbandsövningar. Det är alltid lika trevligt att samtala med 
engagerade hemvärnssoldater och chefer och jag blir mycket 
imponerad över er inställning, uppoffring och vilja. Det inger 
förtroende, fortsätt så! Hemvärnet behövs!

Vi har också varit ännu en period på Gotland, denna gång 
med jägarbataljonen som löst uppgiften på ett utmärkt sätt.

Lyckad grundutbildning – men för få rekryter
Nu är det ett år sedan nya grundutbildningen implement-
erades. Vi har kommit igång på ett bra sätt och dragit vär-
defulla erfarenheter inför kullen 2017/18. Redan i maj var det
inryckning på jägarbataljo-
nen och pansarbataljonen 
tar emot rekryter i juni och 
augusti. I Östersund rycker 
hemvärnsrekryter in i början 
av augusti. Tyvärr har vi inte fått tillräckligt många rekryter, 
men det är glädjande att nästan samtliga av dem som ryckt 
ut under våren väljer ett fortsatt engagemang som hel-, eller 
deltidsoldat. Det är också positivt att intresset för att bli of-
ficer eller specialistofficer har ökat. Med den nya pliktlagen 
i grunden nästa år hoppas jag att vi kan öka takten när det 
gäller personalförsörjning av våra krigsförband.

Svår och utmanande uppgift i Mali
I början av juni tog Mali06, som leds av jägarbataljo-
nen, officiellt över ansvaret för den svenska delen av 
FN-insatsen Minusma i Mali. Det är en svår och utma-
nande uppgift, men jag vet att medarbetarna i Mali är 
välutbildade och väl förberedda för att lösa uppgiften.
Samtidigt har Mali07, med kärnan i pansarbataljonen, påbör-
jat sin utbildning och det går enligt plan. Vi får inte glömma 
bort att vi också har en vaktstyrka från pansarbataljonen i 
Bamako och Timbuktu. Jag vill redan nu passa på att hälsa 
personalen som blir avlöst i månadsskiftet juli/augusti
välkommen hem och styrkan som tar över, även den
från pansarbataljonen, lycka till.

Vi är efterfrågade
”Vi är efterfrågade och vi levererar” brukar jag säga.
Det gäller självklart även hela Försvarsmakten. Det har väl 
inte undgått någon, nu när det är ett ökat fokus på nationellt 
försvar och totalförsvar. Försvarsmakten syns tydligt i sam-
hällsdebatten och jag uppfattar att det finns ett stort stöd 
för vår verksamhet. Vi verkar, syns och respekteras. När det 
gäller totalförsvaret så har vi kommit en bra bit på vägen till-
sammans med våra civila samarbetsparter. I september ser 
jag fram emot att tillsammans med landshövdingar och
polisregionchef presentera den regionala grundsynen för
totalförsvaret i norra Sverige. Det är ett dokument som inrik-
tar fortsatt arbete på både regional och lokal nivå.

Ladda batterierna
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för värdefulla 
insatser under våren. De flesta av oss kan se fram emot en 
skön sommarledighet och jag vill 
verkligen uppmana er att ta vara 
på tiden. Gör det ni mår bra av och 
ladda batterierna ordentligt. Det 
behövs, för till hösten väntar nya 
uppgifter och det är en särskilt an-
strängd period med hänsyn till våra 
insatser i Mali. För oss som är hem-
ma väntar Försvarsmaktsövningen 
Aurora, grundutbildning och utbild-
ning inför Mali07, men även ett antal krigsförbandsövningar 
för hemvärnet.

Jag vill redan nu passa på att göra reklam för Garnisonens 
dag i Boden, då vi öppnar grindarna och visar upp vår verk-
samhet för anhöriga och allmänhet. Boka in lördag 7 oktober 
i era kalendrar! Trevlig sommar, vi ses i augusti!

             Mikael Frisell, regementschef 

Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner
Vi tillönska alla en underbar sommar med förhoppningsvis mycket tid till återhämtning och samvaro 
med nära och kära. En särskild tanke går till alla de som inte kan ha semester i sommar med familjen 
och nära och kära på grund av nationellt eller internationellt uppdrag. Ni gör viktiga insatser för Sverige. 
Även om uppdraget är på annan ort/land så är det också en stor påfrestning för de som är hemma och tar hand om 
de vardagliga sysslorna, men nu med större ansvar. Ni gör också en viktig insats! Våra tankar finns också med er.

Du som ännu inte är medlem i Veteran och Kamratföreningen Blå dragoner, kan bli det genom att betala in 100kr
på bankgiro 5863-5804 eller Swish 1236537187, ange namn och e-mailadress. Följ oss på Facebook;
Kamratföreningen Blå dragoner eller på www.bladragoner.se. Vill Du ta del av C AJB:s infobrev, kontakta AJB S8 på 
mejl: 193-jbat-s8@mil.se.

Bjarne Hald, ordförande Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner
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Delar av Lapplandsjägarbataljonen stationerades på Pajala flygplats 
under årets KFÖ.

”Med den nya plikt-
lagen hoppas jag att
 vi kan öka takten”



En sommarhälsning 
från regementsledningen

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)

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Dags för sommarhälsning igen, tiden går fort när man har kul. Kamratföreningens vår har som vanligt i huvudsak innehållit 
torsdagsträffar, men inför hösten ökar vi tempot. Först besök vid Laxön och därefter övning Aurora 17. Vår kamratförenings- 
middag infaller i år 20 oktober, sedan dags för Armasjärviresa och besök vid Ing 2 Högvakt. Året avslutas med den traditions- 
enliga julmiddagen. Alla med intresse för Kamratföreningens uppgift och ändamål är förstås välkomna att bli medlemmar, 
vilket man enklast gör genom att sätta in medlemsavgiften 100kr för ett års medlemskap på plusgiro 161757-0. Ange namn och 
adress. Utöver spännande aktiviteter får medlemmar även Polarpionjären med Sveaingenjören i brevlådan två gånger per år. 
Höstens aktiviteter hittar man förstås i sommarnumret, vilket beräknas komma ut strax efter midsommar.

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 arbets-
platser inom Försvaret. Läs gärna tidningen som innehåller både föreningsnytt och flera artiklar kopplade till Arktisområdet 
och den fortsatta beredskapsplaneringen. Parabolen som utgivits med 2-4 nummer per år har funnits i mer än 25 år och kan 
även läsas på kamratföreningens hemsida www.S3kamrat.com. På hemsidan annonseras även kontaktuppgifter och 
aktiviteter. Välkommen som ny medlem i föreningen. Ha en skön sommar. 

Bästa sommarhälsningar till er alla!

Ulf Nordlander, ordförande S3 kamratförening

Föreningen P 5
Föreningsmedlemmar, i skrivande stund har föreningen nyss genomfört körningen vid årets nationaldagsfirande! 
15st fordon lyckades vi få rull på och några av dessa kördes genom Boden stad. Återsamling av våra fordonsstyrkor var 
som brukligt vid Försvarsmuseumet i Boden. Drygt 30 personer valde att vara med och köra eller vara med som 
besättning. Mycket bra!

Nu startar planeringen inför det stora firandet av Pansarbataljonens 60-års jubileum som kommer att ske under 
Garnisonens dag den 7 oktober. Då hoppas vi från styrelsen att huvuddelen av vår fina fordonspark skall vara på rull och 
blir så fallet räcker nog inte drygt 30 personer att få fordonskolossen att skaka loss! Mer info 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, då dessa två används som 
informationsportaler för vår verksamhet. En skön, trivsam, solig och varm sommar önskas alla våra medlemmar!

Anders Möller, ordförande Föreningen P5


