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Regementskamrater! 

Vi kan snart lägga ännu ett år till handlingarna. Ett år där vi övat våra krigs- och 

hemvärnsförband under både Våreld och Aurora och andra övningar, 

brigadutvecklingen har tagit ytterligare steg framåt, militärregionen har fortsatt 

totalförsvarsarbetet och våra skjutfält och ”försvarshälsor” har levererat många timmar 

med stöd till verksamheten. Vårt regemente är en viktig och synbar pusselbit i det 

svenska försvaret. Vi bidrar till ÖB:s vision ”Ett starkare försvar, möter varje hot, klarar 

varje utmaning”. 

Det är en orolig omvärld vi lever i och vi läser om och ser det dagligen i olika medier. 

Oro på Koreahalvön, på ett flertal platser i Afrika, utvecklingen i Europa och den 

pågående upprustningen som sker i vårt närområde bara för att nämna några saker. Det 

är här vi tillsammans utgör en viktig bricka tillsammans med alla övriga delar i vårt 

svenska försvar. Vi som arbetar här har gjort ett personligt val och ett ställningstagande, 

vi vill försvara Sverige – Vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.  

Försvarsmakten är fortsatt under omvälvning. Regering och riksdag vill att vi höjer vår 

försvarsförmåga. Vi får förhoppningsvis mer resurser avdelade, både pengar och 

materiel där upprustning av stridsfordon är en viktig del men också en på sikt förmodad 

kommande tillväxt och volymökning av soldater och förband. Regementet ligger på 

framkant i den planeringen, men vi ska inte rusa iväg utan vi skall utveckla vår förmåga 

i balans med de resurser vi tillförs. 

2018 innebär för vår del övning och träning av 41.mekbataljonen, brigadspaning, 

tungtransport, våra hemvärnsförband samt fortsatt utveckling av18.stridsgruppen. Där 

är vi mitt inne i rekryteringen både till en bevakningspluton till Gotland och till Lvkv-

plutonen. Vi planerar för en återgång till värnplikt där de första pliktinkallade rycker in 

vid regementet sommaren 2018. Det är viktigt att vi förbereder oss väl så att de får en 

bra utbildning. Genom plikten kommer vi bredda våra möjligheter för rekrytering av 

officerare, en större andel kvinnor på regementet samt möjliggöra att vi kan rikta vår 

rekrytering mot särskilda förmågor. Regementet kommer fortsatt ha en nyckelroll i 

utveckling av brigadförmågan. Stora övningar under året kommer vara vår egen övning 

Våreld men också deltagande i Trident Juncture under hösten.  

Staben för Militärregion väst kommer fortsatt vara en enhet på regementet men från 

årsskiftet får de en egen chef, översten Peter Hederstedt, som i insatsfrågor lyder direkt 

under HKV. Det betyder att jag kommer kunna fokusera mer direkt på regementet och 

garnisonen. Totalförsvaret kommer dock fortsatt vara ett område vi ska utveckla 

tillsammans med andra, nu både genom militärregionstaben som svarar för den högre 

regionala ledningen och genom garnisonen som ska hantera den lokala och lägre 

regionala ledningen. Under försvarskonferensen våren 2018 tar Försvarsmaktsråd 

Skaraborg upp just totalförsvaret, bl a kommer frågor om samverkan och 

krigsplaceringar beröras. En Försvarsmaktsrådspod kommer sändas i ett antal avsnitt 

för att bygga upp ett intresse och bredda kunskapen inför konferensen. Den finns nu 

publicerad på: https://forsvarsmaktsrad.se/forsvarsmaktsradspodden/ 

https://forsvarsmaktsrad.se/forsvarsmaktsradspodden/
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En viktig grupp som jag särskilt vill ägna några tankar nu inför och under jul- och 

nyårshelgerna är kamraterna som idag löser uppgifter utomlands. En uppgift som är en 

nödvändig bricka för att skapa en tryggare tillvaro här hemma. Under kommande år 

kommer vi alla engageras i någon form när vårt regemente ansvarar för den svenska 

Mali-insatsen. Om vi kan vara med och stabilisera situationen i Mali så leder vårt arbete 

förhoppningsvis också till ökad global säkerhet. 

Tillväxt och utveckling av våra förband och vår personal är och ska vara vår absoluta 

kärnverksamhet. Likväl som vårt förhållningssätt och förbandskultur byggs ur 

förbandsanda och yrkesstolthet. Detta är vårt gemensamma ansvar. Jag ska göra mitt 

bästa för att vi ska ha så bra balans som möjligt mellan uppdrag och resurser. Det man 

gör ska man göra bra - Arvet förpliktar! 

Njut av en välförtjänt ledighet.  

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År 

Bengt Alexandersson 

 

 

 

         

 

 


