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Regementskamrater! 

Efter en välförtjänt semester är det återigen full verksamhet på regementet. Flera 

av er var även engagerade under sommaren när Försvarsmakten lämnade stöd till 

samhället under skogsbränderna. Mycket bra arbete, ingen nämnd ingen glömd. 

Redan vecka 30 ryckte våra rekryter in. De första hos oss sedan värnplikten 

återinfördes. De inledande veckorna blev en rejäl utmaning för dem med tanke 

på den värme vi hade då och de eldningsförbud som rådde. Det har gått bra och 

Lifkompaniet i Skövde och Brigadspaningskompaniet på Kvarn har gjort ett gott 

arbete. Alldeles strax rycker de rekryter som ska göra 9 månaders utbildning in 

och Skånings kompani står beredda att ta emot dem. 

Nyligen genomförde vi en ceremoni där avgående bataljonchefer Magnus 

Frykvall och Mikael Widelund lämnade över bataljonsfanorna till våra nya 

chefer. Vi hälsar överstelöjtnant Annelie Olausson välkommen som chef för 

42.pansarbataljonen och överstelöjtnant Tobias Hagstedt som chef 

41.pansarbataljonen och krigsförbandsenheten. 

Vi fortsätter förberedelser för Mali. Vecka 31 var det inryck och Mali 09 är nu 

igång med de utbildningar som personalen behöver för att lösa sin uppgift så 

säkert som det går. Även Mali 10 har påbörjat sitt arbete med att planera för hur 

deras utbildnings- och förberedelsetid ska se ut. På bloggen ”Inblick på P 4” kan 

ni och era anhöriga följa arbetet som sker inför insatsen. 

”Ledning för ett starkare försvar” är ett utvecklingsarbete i Försvarsmakten med 

syfte att bidra till ökad militär förmåga genom ökad robusthet och uthållighet, 

förenklade lednings- och lydnadsförhållanden samt ökad uppdragstaktik. För vår 

del innebär det just nu att vår organisation utvecklas. På regementet förbereder 

vi oss på att ta emot Logistikenheten från FMLOG vid årsskiftet och då får vi 

cirka 100 nya medarbetare. Det innebär att vi får deras gedigna kompetens 

närmare oss och vårt arbete med krigsförbanden. 

Andra delar i organisationsutvecklingen innebär att vi ser över 

garnisonssamordningen, hur vi tillsammans kan bli effektivare. Försvarshälsan 

är i slutskedet av sin omorganisation och delar har återgått till respektive OrgE. 

Hos oss blir FH Skövde och Kvarn kvar, inordnade i Understödsenheten. Vi har 

precis påbörjat arbetet med att MR V ska bli eget OrgE där utbildningsgrupperna 

ska ingå. Det krävs ett politiskt beslut innan den processen är i hamn. 

Till P 18 på Gotland lämnar vi i år över den bevakningspluton som vi har 

rekryterat och utbildat. Förberedelser för 18.stridsgruppens övergång är också 

igång och det ska vara klart till 1/1 2020. 
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Samtidigt som vi ser till att vår personal som ska åka till Mali får det stöd de 

behöver så fokuserar vår hemmavarande personal på att upprätthålla vår förmåga 

och vår beredskap. Hösten stora övning för våra krigsförband är Trident 

Juncture. Vi deltar med drygt 300 personer; brigadstab, brigadspaningskompani, 

stridsvagnskompani och tungtransportkompaniet. Övningen börjar i Norge i 

slutet av oktober men redan nu under september kommer vi märka att den 

förbereds och många fler på P 4 är involverade. Bland annat ansvarar vi för 

planering av transporter genom vår region och vi är beredda att stödja de 

utländska förband som kommer vara i området.  

 

Med förhoppning om att vi ses på regementets högtidsmiddag 

Bengt Alexandersson 


