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God Jul  
och 

Gott Nytt År

En jul- och nyårshälsning 
från regementsledningen
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Efter nästan fem 
år som chef och 
ansvarig för cirka 
8500 personer i våra 
krigsförband, drygt 
10 000 mil på norr-
ländska vägar och 
flera hundra bo-
ardningar på flyget 
Luleå - Stockholm är 
det dags att skriva en 
sista hälsning som 

chef. För mig personligen har det varit en fantastisk 
tid. Mest kommer jag att sakna alla fina kamrater 
och medarbetare som jobbar på vårt fina regemente. 
Ni är fantastiska, officerare, soldater och civila. Under 
fem år har mycket hänt och det går inte att 
gå igenom allt. Men några delar tar jag mig 
ändå friheten att reflektera över. 

”De hafva aldrig vikit…”
Den 4 februari 2010 hade en av de mest 
intensiva insatser som regementet genom-
fört i Afghanistan avslutats. Alla hade inte 
kommit hem hela men förbandet hade 
visat att vi väl svarade upp till vårt motto, 
de ”hafva aldrig vikit eller för egen dehl 
tappadt”. Riksdagen hade samtidigt be-
slutat om inriktningen för Försvarsmakten 
de kommande fem åren. Uppgifterna till 
regementet var tydliga och innebörden av 
2009 års försvarsbeslut skulle nu imple-
menteras. I mitt första tal, den 4 febru-
ari uttryckte jag att ”vi närmar oss med 
stormsteg en reformering av vårt personalförsörj-
ningssystem som skall formas längs en väg som är 
mycket svåröverblickbar”. Det stod då också klart att 
vi fått uppdraget att avsevärt öka tillgänglighet och 
beredskap på krigs- och hemvärnsförbanden.

Många utmaningar
Föga kunde vi då ana alla de utmaningar som vi 
mött under åren sedan 2010. Redan 2010 var det 
dags för regementet att ansvara för ännu en insats. 
Även FS 19 ställde höga krav på personalen, på 
anhöriga och på regementet här hemma. Bengt 
Flodin kom hem skadad och Kenneth Wallin stupa-
de i en IED-attack. FS 17 och FS 19 har tillsammans 
inneburit att vi tillsammans utvecklat regementets 
sätt att möta anhöriga och soldater när det är dags 
att lösa de tuffa uppgifter vi skall kunna lösa, ibland 
långt bort. Jag kan utan att darra på manschetten 

Regementskamrater! säga att vi är sverigeledande idag på att ta hand om 
varandra. Erfarenheterna från insatserna 2009 fram 
till nu innebär att vi har en gedigen erfarenhet bland 
en stor del personalen. En anledning till att vi löst 
uppgifterna är såklart också våra erfarenheter från 
tidigare insatser.

Rekrytering
Att avsluta värnplikten - ”lägga den vilande” som 
det heter - och börja rekrytera personalen är ett 
tufft jobb. Många har jobbat både för att rekrytera 
blivande officerare, heltid- och deltidssoldater samt 
personal till hemvärnet. Rekrytering har varit något 
som vi har fått utveckla kontinuerligt. Stödet från 
högkvarteret har inte alltid varit optimalt då man 
även från centralt håll har man brutit ny mark. En av 
de allvarliga bristerna är fortfarande att vi inte

kan genomföra antagningsprövning i Norrland 
utan våra ungdomar förväntas åka till södra Sveri-
ge för att göra tester som – kanske - leder till att de 
kommer med på tåget. Fram till idag har vi skapat 
mängder med möjligheter som kan utvecklas för att 
göra Försvarsmakten till ett bra alternativ. Nu gäller 
det för regementet att fullfölja och samla alla idéer 
till en sammanhållen process. 

Försvarsplanering
Reformen av Försvarsmakten är omfattande. 
Förutom ett nytt personalförsörjningssystem vill 
jag lyfta fram hemvärnets nya utbildningssystem. 
Det har gjort att vi nu har utvecklat de hemvärns-
förband som vi har till väl fungerande plutoner och 
kompanier som leds av en bataljonsledning. Inte 
bara på pappret, utan de är också övade och träna-
de tillsammans. En annan reform är införande av 

Rekryter under grundläggande militär utbildning vid I 19.
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militärregioner. Införandet av en militärregion med 
dess stab har tydligt skapat förutsättningar för att 
regementet skall kunna ta ansvar för samverkan med 
civila och leda militära resurser för att bidra till att 
minska samhällets sårbarhet vid olika typer av kriser. 
Genom militärregionen, brigadstaben och alla DUC 
har vi också kommit en lång bit på väg att återta en 
planering för nationellt försvar även om förutsätt-
ningarna nu är helt andra än i slutet på 80-talet. 

Organisationsförändringar
Försvarsmaktens omorganisation vid införande av 
Försvarsmaktsorganisation 13, införan-
de av ett trebefälsystem och ett stegvis 
införande av PRIO är andra utmaningar 
som vi har att hantera. Mycket är kvar 
att göra men jag kan också konstatera 
att regementet med stort självförtroende 
idag vet hur våra olika verksamheter bör 
utvecklas mot framtiden. Det har varit en 
lärorik resa där alla tidigare rutiner har 
ändrats så att de skall passa in i refor-
men. 

Intensiv höst
Hösten 2014 var inget undantag vad 
gäller vår verksamhet. Den inleddes med 
ett antal krigsförbandsövningar med 
våra hemvärnsförband samtidigt som 
Jägarbataljonens bergspluton återigen 
synnerligen proffsigt hanterade stöd 
till civila organisationer i samband med uppdrag i 
Kebnekaiseområdet. GMU och befattningsutbild-
ning har fortsatt som en naturlig del av regementets 
verksamhet. Flera fältövningar har genomförts, bland 
annat har Norrbottensbrigaden studerat avvärjnings-
strid, Militärregionen har studerat kränkningar och 
incidenter i ett skymningsläge och regementet har 
studerat och utvecklat mobiliseringsplanläggning. 

1+1=3
Övningsverksamhet har också hunnits med. Både 
ledningsträningar och förbandsövningar där Höstlöv 
14 utgjorde ett bra exempel på hur bra övningar vi 
kan åstadkomma om vi samlar förbanden i norra 
Sverige och övar samtidigt. Då blir ett plus ett lika 
med tre - riktigt skoj. 

Internationellt har insatsen i Afghanistan under över-
stelöjtnant Mats Ludvigs ledning fullföljts på bästa 
möjliga sätt och vårt uppdrag att avdela ett utbild-
ningsteam till EU:s träningsmission i Mali har fullföljts 
genom att pansarbataljonens team har avlösts av 

jägarbataljonen. Förberedelser för stöd till K3 insats 
under FN i Mali har också skett. 
 
Efterfrågade och uppskattade
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi fortsatt 
är ett mycket starkt regemente med ett avgörande 
ansvar för krigsorganisationens förmåga att verka 
när det behövs. Regementet är också ett förband som 
har ett mycket gott renommé såväl internt i För-
svarsmakten som i samhället i övrigt i Norrland. Vi är 
efterfrågade. Vi är uppskattade. 

Fantastiskt arbete
Jag vill med dessa rader också framföra ett personligt 
tack för ett fantastiskt arbete som ni alla har utfört. Ni 
skall vara stolta över resultatet så här långt i reformen 
och vad ni har levererat i form av insatser, utbildning, 
träning och stöd till allt detta. När ni läser detta har 
jag lämnat över till den 73:e chefen för Norrbottens 
regemente, Jag önskar regementet med överste Mika-
el Frisell varmt lycka till med det stora uppdrag som 
regementet har. 

Till sist; 

”Be Careful Out There”. 

God Jul och Gott Nytt År!

Olof Granander

Förband i samverkan. Medevac-moment  under Höstlöv 2014.
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Regementskamrater!
Jag vill börja 
med att uttrycka 
ett stort tack för 
det trevliga mot-
tagandet jag har 
fått och den fina 
överlämnings-
ceremoni som 
genomfördes 
den 10 december 
när överste Gra-
nander lämnade 
över befälet till 
mig. Det är givet-

vis med en mycket stor ära och stolthet jag har tagit 
befälet över Norrbottens regemente. 

Det är ett stort förtroende att få bli förbandschef i För-
svarsmakten. Att få bli det i Norrland med stabsplats 
i Boden för ett av de största förbanden i Försvars-
makten är ännu större. Jag skulle vilja uttrycka det 
som att det är bland det finaste jobb en överste ute i 
Försvarsmaktens verksamhet kan få, då förstår ni hur 
stolt jag är som får denna möjlighet.

Började på P 4
Jag kommer givetvis att presentera mig närmare när 
vi möts ute i verksamheten. Men några korta ord är 
på sin plats redan här. Jag är 48 år och är gift med 
Charlotte. Vi bor på Lidingö utanför Stockholm. Jag 
kommer ursprungligen från Skövde där jag också 
började min militära bana 1986 på P 4 med 15 måna-
ders värnplikt som kompanibefäl pansarskytte. På P4 
tjänstgjorde jag sedan i olika befattningar fram till år 
2000 och slutade som krigsbataljonschef. 

Rådgivare till ÖB
Under åren i Skövde hann jag också med tjänstgöring 
i Bosnien, 1994-95 samt vid Armécentrum där jag job-
bade med utveckling av stridsfordon 90. Efter genom-
förd chefsutbildning vid Försvarshögskolan 2000-
2002 har jag bland annat tjänstgjort vid Operativa 
Insatsledningen, i Högkvarteret, som ÖB:s militära 
rådgivare i två omgångar åt två olika överbefälhava-
re, varit stabschef för den nordiska stridsgruppen och 
ställföreträdande chef, tillika stabschef, för FMLOG. 

Resor och idrott
När jag och Charlotte är lediga försöker vi resa och 
uppleva olika kulturer i både när och fjärran. Jag har 
ett stort sport- och idrottsintresse, har bland annat 
tävlat i militära och civila landslaget i sportskytte 

under cirka 10 år. I min ungdom har jag spelat både 
fotboll och ishockey. Numera om tid finns kan det bli 
någon enstaka golfrunda. Det var några korta ord 
om mig, fortsättning följer när vi möts i verksam-
heten.

Inspirerande uppdrag
Uppdraget och ansvaret som chef för Norrbottens re-
gemente och Militärregion Nord är mycket omfattan-
de. Geografiskt är det också ett mycket stort verksam-
hetsområde. Det är ett uppdrag som är komplext och 
har många utmaningar, men samtidigt är det väldigt 
inspirerande. 

Vi är ett av Sveriges största förband och garnisoner. 
Som sådan har vi en mycket viktig roll i Försvarsmak-
ten, i samhället och i norra Sverige ur flera perspektiv. 
Jag är övertygad om att regementet har framtiden 
för sig och att det fortsatt kommer att vara många ut-
maningar och intressanta uppgifter som vi blir satta 
att lösa. Vi är efterfrågade. Jag ska göra mitt yttersta 
för att förvalta regementets goda traditioner och det 
arbete som genomförts vid regementet under ledning 
av mina företrädare. Vi kan dock inte luta oss tillbaka 
utan vi måste tillsammans fortsätta det arbete och 
den utveckling som är påbörjad. Vi ska ha målet att 
alltid ligga på framkant och vara en attraktiv arbets-
plats där krigs- och hemvärnsförbanden är i fokus. 
Eller som överste Granander har uttryckt det till mig; 
vi är och ska fortsatt vara Sveriges bästa förband. 

Väl mottagen
Under den korta tid som jag har varit vid regementet 
har jag känt mig mycket väl mottagen och välkom-
nad av alla er jag hittills har mött. Det betyder mycket 
för mig att känna den gemenskapen, särskilt efter-
som jag inte tidigare har tjänstgjort vid regemen-
tet. Jag känner verkligen att jag kommer till ett väl 
fungerande regemente med en duglig personal. Stort 
tack för det.

Många av er har jag ännu inte haft möjlighet att träf-
fa. Under den intensiva överlämningen mellan mig 
och överste Granander har fokus medvetet varit på 
att först åka runt i militärregionen för att bland annat 
möta medarbetare som dagligdags inte finns i Boden 
eller Arvidsjaur. Jag är tacksam för att jag har haft 
möjlighet att träffa medarbetare vid utbildningsgrup-
perna och huvuddelen av hemvärnsbataljonschefer-
na i Militärregion Nord. 

En del av samhället
Jag har också fått möjlighet att träffa viktiga företrä-
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dare och samarbetspartners i samhället, som lands-
hövdingar, polismästare, länsråd och försvarsråd. 
Detta är inte minst viktigt när vi nu skall jobba vidare 
med att utveckla både personalförsörjningssystemet 
och försvarsplaneringen i norr 
ytterligare ett steg. En annan 
viktig uppgift är givetvis att 
stärka Försvarsmakten som en 
del av samhället. Externt för-
troende för Försvarsmaktens 
och regementets verksamhet är 
avgörande för att vi ska lyckas 
med våra framtida utmaningar 
och uppgifter.

Vi ses i verksamheten
Efter den efterlängtade julledig-
heten har jag ett stort behov av 
att få komma ut i verksamheten 
och besöka de olika enheterna 
vid regementet och garnisonen i Boden och Arvid-
sjaur. För mig är det viktigt och prioriterat att tidigt 
lära känna personalen, verksamheten och dess utma-
ningar samt ha en kontinuerlig dialog med er. Med 
det som grund har jag sedan goda förutsättningar 
att lösa min uppgift som regementschef. Vi ses alltså 
snart ute i verksamheten.

Vikten av övningsverksamhet
Under våren är en mängd olika verksamheter och 
aktiviteter planerade. Om jag ska nämna något så vill 
jag betona vikten av övningsverksamheten. Grunden 
för att få dugliga krigsförband är givetvis att vi har en 
övningsverksamhet med hög kvalitet med allt vad det 
innebär. Under våren genomförs en mängd övningar, 
där en av höjdpunkterna är Vintersol 2015. 

Vi har också en viktig uppgift som värd och arrangör 
för militära VM på skidor i slutet av mars. Under dessa 
dagar ska vi visa regementet och Boden med omnejd 
från sin bästa sida för alla deltagare och gäster. Det 
känns bra att regementet har erfarenhet från tidigare 
internationella tävlingar. Militära VM i skytte 2008 i 
Boden blev ju en stor arrangörssuccé.

Nytt försvarsbeslut 2015
Samtidigt som vi under våren övar för fullt närmar vi 
oss ett nytt försvarsbeslut. Vi får avvakta och se om 
det annonserade nyvalet får konsekvenser för tidspla-
nen eller om försvarsbeslutet kan fattas enligt plan i 
juni. 

Försvarsmaktens underlag inför ett nytt försvars-

beslut lämnas till regeringen den 16 december och 
innehållet i Försvarsmaktens svar publiceras på  
www.forsvarsmakten.se omedelbart när det har 
lämnats in. 

Underlaget förmedlar För-
svarsmaktens syn på försvarets 
utveckling de kommande tio 
åren med utgångspunkt i vad vi 
idag vet om resurstilldelningen. 
Enkelt uttryckt: hur mycket för-
svar får vi för pengarna? Det är 
viktigt att nästa försvarsbeslut 
bygger på realism i bemärkel-
sen att resurserna är anpassade 
för uppdraget och realism i 
tolkningen av omvärldsutveck-
lingen 
Jag och regementsledningen 
återkommer med mer informa-

tion så fort vi har möjlighet på det nya året.

Stolthet
Avslutningsvis vill jag än en gång uttrycka den 
stolthet som jag känner för ansvaret och förtroendet 
att vara chef för Norrbottens regemente. Det känns 
riktigt bra och det ska bli roligt att jobba tillsammans 
med er. Jag är övertygad om att vi tillsammans inte 
kommer att lida brist på utmaningar framöver, men 
det funderar vi inte på nu. 

Nu är det istället dags att börja njuta av en efterläng-
tad julledighet, där vi har tid att koppla av och umgås 
med nära och kära. Ta tillvara på den tiden och ta 
hand om varandra. 

Vi tänker också på de medarbetare som löser en 
viktig uppgift i någon av våra insatser och som inte 
har möjlighet att umgås med familjen under jul- och 
nyårshelgerna.

Vi ses igen i början av januari, varför inte redan på 
Nyårscour söndagen den 11 januari på mässen. Du 
och din familj är varmt välkomna! 

Med dessa ord vill jag avsluta med att önska dig och 
din familj en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Väl mött på det nya året!
 
Mikael Frisell
Regementschef 
Norrbottens Regemente
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Norrbottens regementes kamratförening
 Skickar en varm julhälsning till våra medlemmar och alla övriga läsare! Vi gratulerar och hälsar välkommen till överste Mikael  
Frisell som ny chef för  Norrbottens regemente! 

Vi är många medlemmar i vår förening, men vill få in fler och gärna unga nya medlemmar. Alla anställda, civila, befäl och soldater 
och även andra intresserade, är välkomna. Medlemsavgiften är otroligt låg, 200: - för livslångt medlemskap. Avgiften sätts inpå 
pg 618 90-0, Norrbottens regementes kamratförening, glöm ej ange namn och adress. Välkommen som medlem! Då vår tidning 
mm går ut via nätet vill vi påminna om att meddela mailadress till erling.molin@telia.com  Du kan beställa boken ”Norrbottens 
regemente 100 år i Boden”, 250: - +porto, skicka beställningen till undertecknad.  

Varmt välkomna till kommande aktiviteter. Julbrevet ”RENEN 2” kommer till jul där ni får veta mer.  
Tack för att Ni ställer upp och ger stöd med mera till föreningens utveckling.  

Med en tillönskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
För styrelsen, Erling Molin ordförande

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Åter igen har snön lagt sig som ett täcke över Norrlands djupa skogar och fält. I mörkret hör man ett knarrande ljud som ekar över 
den snötäckta gården, vad kan det vara? 

Alla kanske inte vet att redan nu så jobbar alla små tomtenissar med att förbereda julen för både barn och vuxna, hästar skall ryk-
tas, katten skall kammas och överallt skall det städas. Allt detta för att hjälpa husfolket med deras sysslor så att allt blir klart till den 
stora dagen då Tomtefar kommer. Julafton, årets stora dag, då samlas vi över god mat, gemenskap och gåvor för att tillsammans 
minnas Jesus födelse. Tja, så kanske det stod i de gamla böckerna och vad det står i de nya, det vet jag inte. 

Men en sak vet jag och det är att vi alla är värda en lång och mysig ledighet i hemmets lugna vrå. Spendera ledigheten med era 
familjer och njut av friheten att få göra vad ni vill, en stund i alla fall. Efter ledigheten så möts vi åter i januari redo för nya  
utmaningar. 
POK önskar Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Bengt Flodin, Ordförande

Klubb 19
Vi i klubb 19 får tacka Er vid regementet för det gångna året och ett som vanligt mycket gott samarbete. Eftersom vi har ett i  
högsta grad levande hemförband kan vi också glädja oss åt att vara en levande förening genom vilken vi kan följa utvecklingen 
vid regementet och på olika sätt verka för ett bra svenskt försvar.

Vi hoppas givetvis på ett fortsatt gott samarbete med fortlöpande kontakter som till exempel det mycket uppskattade höstmötet 
med regementschefen.Till våren vill vi även återkomma med gåvor till bästa befälselever vid regementets bataljoner. Nu stundar 
förberedelserna för firandet av Fraustadt till vilket vi hoppas få se regementschefen och flera kamrater från regementet.

Vi önskar Er alla kamrater i norr
En God Jul och Ett Gott Nytt År !

För Klubb 19
Runar Viksten

Föreningen P 5
Föreningen P5 skickar härmed en kollektiv hälsning till alla våra medlemmar! Under året så har vi deltagit i olika evenemang, till 
exempel Nationaldagen. Vi hade också tre fordon med i TV-programet ”Kalla Krigets fordon” som visades i somras och det blev 
väldigt positiva kommentarer efter detta. Vi närvarade även vid chefsbytet på I 19 den 10 december och då med Stridsvagn101 
och Pansarbandvagn 301.

Vår fordonspark behöver som vanligt en hjälpande hand och vi kommer att börja skicka in fler fordon på GT = trafiksäker-
hets-kontroll. Nya riktlinjer kan vara på gång för dessa kontroller och efter nyåret kanske detta klarnar ännu mer.

Efter semestern har vi med hjälp av pansarbataljonens heltidsanställda soldater flyttat reservdelar och tillbehör till annan lokal.
Våra tisdagskvällar fortsätter och trenden med att våra anställda soldater kommer och hjälper till är väldigt positivt. Under dessa 
kvällar har vi nu lyckats få ordning på fler fordon så att dessa åter är på rull. 

Hemsidan www.foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att uppdateras och vi finns numera även som en grupp på Facebook, 
dessa används som informationsportaler för vår verksamhet.

En God Jul Och Ett Gott Nytt År tillönskas alla våra medlemmar
Anders Möller, Ordförande Föreningen P5
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Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner 
Arméns Jägarbataljon, AJB, har under året övat enligt plan med bland annat övningen Cold Response i Nordnorge och den snart 
avslutade städningen av Kebnekaise. Samövningarna med helikopterskvadronen i Luleå ökar nu och har bland annat medfört att vi 
på kort tid kunnat transportera en skvadron till Umeå och en skvadron till området mellan Kalix och Haparanda, där de löst tilldela-
de uppgifter och därefter återtransporterats.

Veteran- och Kamratföreningens betydelse har ökat, dels på grund av våra internationella åtaganden och dels med införandet av 
en yrkesarmé där soldaterna förväntas tjänstgöra en tid och sedan fortsätta i det civila. Föreningen kan i det sammanhanget vara 
ett bra nätverk för att förse företag och myndigheter med bra medarbetare och chefer. Föreningen integreras nu ytterligare i verk-
samheten vid jägarbataljonen.

Arvidsjaur Jägarskvadron har under året representerat i Arvidsjaur på veterandagen i början på juni och vid högtidlighållandet av 
Nowodwor i mitten på september.

Umeå Jägarskvadron fortsätter med gemensamma dragonluncher torsdag varje vecka på restaurang Umestan. Utöver det så 
genomfördes den årliga traditionsdagen i mitten på maj. Nowodwor högtidlighölls även i Umeå liksom en jaktdag med lunch och 
ridning. Som avslutning på året genomförs en julbön och jullunch.

Drottningholms Jägarskvadron har under året bland annat deltagit i AJB:s monter på Vildmarksmässan och flera pubkvällar med 
information. I november ordnade skvadronen ett sällsynt intressant föredrag av Kn Boström. Föredraget är ett bra exempel på vilken 
unik kvalitet vi har inom förbandet, både civilt och militärt. Skvadronen har ingen medlemsavgift. GILLA facebooksidan så får du 
kontinuerlig information. https://www.facebook.com/drottningholmsjagarskvadron
 Kamratföreningen är aktiv på Facebook under namnet Kamratföreningen Blå Dragoner. På facebooksidan anslås också olika eve-
nemang som medlemmar och intresserade kan anmäla sig till för att hålla kontakten med vårt nätverk.

Försäljningen av boken Norrlands Dragonregemente - Jägarregementets 25 år i Arvidsjaur fortsätter. Böckerna tillhandahålls  
genom bok_25_arvidsjaur@blådragoner.se

Med detta vill styrelsen i Veteran- och Kamratföreningen Blå Dragoner och chefen för Arméns Jägarbataljon med personal önska en 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Julen närmar sig, som vanligt den här årstiden, med stormsteg och det börjar bli dags att planera kamratföreningens  
verksamhet för 2015, både för styrelsen och för medlemmarna. Nästa år det 100 år sedan färjeolyckan i Luleälven vid Bodforsen, 
något som kommer att uppmärksammas av kamratföreningen och redan månaden efter är 75 år sedan färjeolyckan i Armasjärvi, 
vilket även detta självfallet uppmärksammas. Planera redan nu in dessa högtidlighållanden i den egna kalendern. 

Något muntrare blir det kanske vid kamratföreningens julmiddagar, som i år äger rum den 19 december och nästa år  
förhoppningsvis något lämpligt datum nära jul.

Med dessa ord önskar Ing 3 kamratförenings styrelse tillönska alla medlemmar, gamla såväl som nya och blivande, en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År!

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
 Signalkamrater! Ännu ett år går mot sitt slut. Verksamheten inom S 3 Kamratförening har genomförts traditionsenligt. Våra möjlig-
heter till rekreation i Vassijaure och Pålkem nyttjas vilket är bra. Det finns utrymme för fler besökare varför jag bjuder in er att kom-
ma med bokningar. Kontaktpersoner och kostnader kan du läsa om på www.s3kamrat.com . Här presenteras även aktiviteter och 
nyheter. Ni hittar  också en länk till Signaltruppernas kamratförening med tyngdpunkt i Mälardalen. Anslut gärna till deras trevliga 
och återkommande aktiviteter.

Under 2015 planerar vi att trycka andra delen av S 3 Historieverk. Det kommer att bli en intressant och bra minnesbok om  
förbandet S 3 som ju är skälet till att föreningen bildades.  Jag vill påminna alla medlemmar om att betala medlemsavgiften men 
även att anmäla in er mailadress. Detta underlättar våra kontakter med er samtidigt som portokostnaden reduceras. Vi hälsar nya 
medlemmar välkomna.

Tack för i år. S3 Kamratförening tillönskar er alla en RIKTIGT GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
 
Ulf Nordlander, ordförande.
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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)


