
Rapport från Västernorrlands Regementes Kamratföre-

nings årsmöte 2019 

Av Lars Boström 

Kamratföreningen genomförde sitt 83:e årsmöte, onsdagen den 27 februari 2019 

på Hullsta Gård. Ordförande Hans Nauclér hälsade alla hjärtligt välkomna och 

särskilt Kommunalrådet Johan Andersson och hans medhjälpare Majed Sahaee 

och Hans Pahlin.  

 

Johan fick inleda årsmötet med sitt föredrag 

Han presenterade sig som kommunalråd i Sollefteå Kommun sedan den 1 

januari 2019. Innan dess hade han varit oppositionsråd i två år.  

Johan bor i Resele med sin familj. 

 

Johan fortsatte sedan med om att berätta vad som är gjort och vad som 

kommer att göras för en försvarsetablering i Sollefteå.  

 

Kommunen har delat upp arbetet i tre skeden. 

 

Skede 1 Sollefteå (t o m valet september 2018) 

 Broschyrer till försvarsberedning, försvarsutskott, militära 

befattningshavare och militära skribenter 

 Inbjudan – ta emot besök av politiska partier, militärer, myndigheter och 

journalister 

 Stötta FM i hemvärnsövningen vecka 35 i Sollefteå 

 Företagare och medborgare i Sollefteå ska få en positiv bild av militär 

verksamhet 

 Regionens betydelse 

 

Skede 2 Ådalen (våren 2019) 

 Broschyrer till försvarsberedning, försvarsutskott, militära 

befattningshavare och militära skribenter 

 Inbjudan – ta emot besök av politiska partier, militärer, myndigheter och 

journalister 

 Få med FRA, MSB i utvecklingsarbetet 

 



Skede 3 Fram till Försvarsberedningens slutrapport maj 2019 

 Totalförsvarsdagar Ådalen 

 Sociala medier 

 Involvera länets politiker 

 Besöka Stockholm 

 Informera I 21 i Stockholm och Sollefteå 

 Kontakt med sekreterare FB samt militär sakkunnig 

 ÖB, Arméchef, C I 19 

 

Johan övergick sedan till att berätta om att vår region ligger i ett mycket 

strategiskt område. Han tog upp följande intressanta platser. 

 Området ”mellannorrland” är utpekat i FB delrapport 

 Strategiskt läge väst – öst förbindelser 

 Mellan Uppsala och Boden 

 Höga kustens flygplats, utbyggd militär flygbas 

 Försvarsmaktens hundtjänstenhet 

 FRA etablerat i Sollefteå 

 

Johan tycker också att vi har en bra infrastruktur och tog upp följande områden. 

 Bra datakommunikation 

 Bra elförsörjning 

 Bergrum och förrådsområden 

 Vägnät, knutpunkt 

 Järnväg 

 Djuphamnar längs länets kust 

 Möjlighet till etablerad motorplan 

 Närhet till skjutfält och övningsområden 

 

Johan betonade också att vi har ett mycket bra och stort Övnings- och skjutfält. 

Här tog han upp skjutfältets alla fördelar. 

 Tjärnmyrens skjutfält, miljöprövat. 1644 ha ägs av Fortverket 

 Möjlighet att bygga eget kasernområde 

 Samtidig skjutning med förstärkt kompani 

 Möjlighet att skjuta med artilleri och granatkastare 

 Utbildningsplatser för sprängtjänst med skyddsrum 

 



Sollefteå kommunalråd Johan Andersson avtackas efter att ha informerat mötesdeltagarna 

av ordförande Hans Nauclér. Foto Nils Berglund. 

 Förstärkta vägar och stridsfordonsstråk 

 Stormyrans övningsområde, har varit skjutfält. 1547 ha ägs av Fortverket 

 

I anslutning till gamla kasernområdet finns i dag ett planlagt område för 50 nya 

bostäder. 

 

Beträffande personalrekrytering har Sollefteå kommun tagit fram en 

framgångsrik metod för rekrytering till bristyrken. Redan nu har, ett 30-tal 

personer med förflutet som officerare i FM, som i dag befinner sig i andra 

karriärer, identifierats och är redo att återgå till FM ifall ett regemente skulle 

placeras i Sollefteå. 

Sollefteå kommun står redo att samarbeta med FM i rekryteringsfrågor. Här 

finns också aktiva kamratföreningar som kan bistå i rekryteringsarbetet och 

förenkla etablering av nyinflyttade till Sollefteå kommun. 

 

Johan avslutade sitt föredrag med FM möjligheter i Sollefteå 

 Strategiskt viktigt område 

 Kostnadseffektivt att etablera 



 Sollefteå kommun, medborgare och näringsliv stöttar 

 Mycket goda möjligheter att rekrytera befäl och för medföljande att hitta 

arbete 

 Bra infrastruktur 

 Bra betingelser och klimat för utbildning 

 Aktivt skjutfält 

 

Årsmötet fick lyssna på ett mycket intressant, givande och trevligt föredrag. 

Johan fick som tack för sitt anförande, Västernorrlands regementes folder från 

1993 med bilder av Lars Holmer. 

 

Ordföranden Hans Nauclér förklarade sedan årsmötet öppnat. 

 

Under verksamhetsåret 2018 har följande aktiviteter genomförts: 

sju protokollförda sammanträden 

åtta studiecirklar 

sex medlemsverksamheter, varav fyra tillsammans med T 3 

kamratförening 

 

Dessutom har föreningen anordnat nio sammankomster på Solgården med 

bildvisningar och föredrag. Vid dessa sammankomster har Lars Hägglund 

medverkat och läst egna dikter. 

 

Till ”Bäste soldat” 2017 vid Ångermanlands hemvärnsbataljon hade kamraterna 

utsett Christian Edmark från Örnsköldsvik. 

Till ”Bäste soldat” vid Västernorrlandsgruppens grundutbildning för hemvärn 

hösten 2018 hade kamraterna utsett Daniel Johansson. 

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2018. 

 

Årsmötesprotokollet finns att läsa under rubriken Info här på hemsidan.  

 

Ledamoten Lars Tommy Sjödin avtackades efter fyra år i styrelsen. Han får nu 

mera tid för sitt brinnande miljöengagemang, sin sommarsuga och strömmings-

fisket ute vid Höga Kusten.  

 

 



Ordförande Hans Nauclér avtackar avgående styrelse-ledamoten L T Sjödin. Foto Nils 

Berglund. 

Ny ledamot i styrelsen är Kerstin 

Svensson. Foto från I 21 kamrat-

förenings samlingar. 

Kerstin Svensson invaldes som ny ledamot i 

styrelsen. Hon fick sina första kontakter med 

vår kamratförening då hennes man Bo R. 

Svensson i början på 1990-talet var chef för 

Ångermanlandsbrigaden och även var före-

ingens ordförande.  

Kerstin har som lärare arbetat på Gudlav Bil-

derskolan i många år och haft flera olika poli-

tiska uppdrag. Hon är bilkårist, ordförande i 

Röda Korset och Nämndemannaföreningen 

m.m.  

Hela styrelsens sammansättning 2019 presen-

teras under rubriken Info här på hemsidan. 

 



Mötesdeltagarna. Första raden fr v Lars Boström, Johan Andersson, L T Sjödin, Kjell Nils-

son, Kjell Fahlén, Sture Pousar, och Sören Nilsson. Andra raden fr v Marianne Rulander, 

Eilert Norlin, P-O Wikström, Marianne Höglin, Kerstin Thors, Kerstin Svensson, Karl-Erik 

Svensson, Sten Lönn, Rolf Wengelin. Tredje raden fr v Arne Halvarsson, Peder Häggling, 

Ola Berg, Martin Nylén, Bertil Olofsson, Karl Ödlund, Kurt-Allan Bylund, Jan Andersson, 

Sten-Åke Frestadius och David Lundin. Bakersta raden fr v P-O Sjödin, Nils Gidlund, 

Lennart Sjödin och Hans Nauclér. Saknas på bilden gör Hans Pahlin och Majed Safaee. 

Foto Nils Berglund. 

Årsmötet avslutades traditionsenligt med kaffe/te och semla. 


