
Sekreteraren har ordet november 2020 
Vilken avslutning på hösten! Nu går vi bara och väntar på talmannens klubba 

den 17 december 2020. Visserligen har kamratföreningens verksamhet inte varit 

lika omfattande som vanligt detta år, men ”gnistan” har tänts och vi ser fram 

emot många roliga och intressanta år. 

 

När jag, måndagen den 2 november, fick vara med och se när Vattentornet på 

Övergård flyttades till en ny plats framför Granngården kändes det som om 

Sollefteå kommun har börjat förberedelserna av försvarsetableringen på allvar.  

Under våren 2021 ska vattentornet renoveras för att få sin forna glans. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid vårt styrelsesammanträde den 3 november berättade Sollefteå kommuns 

företrädare i försvarsfrågor, Hans Pahlin
1
, om kommunens arbetsläge inför riks-

dagsbeslutet i december. En mycket positiv och intressant presentation. 

                                                           
1
 Hans Pahlin är en man med många strängar på sin lyra. Han var befäl på I 21 

och NB 21. Han är chef för Ångermanlands hemvärnsbataljon, vice ordförande i 

I 21 Idrottsförening och dess sportchef för skidskyttejuniorer- och seniorer.   

En imponerande flytt av det 15 meter höga och nästan 11 ton tunga vatten-

tornet. När det var i bruk på Sollefteå läger fick det sitt vatten med självtryck 

från en källa vid Hallstaberget. Från tanken i tornet rann vattnet med själv-

tryck ut i ledningsnätet ned till de lägre placerade brukarna på Sollefteå läger. 

För att det hela skulle fungera var vattentornet placerat på den högsta punkten 

på lägret. Foto Lars Boström. 

 



Helgen den 7 – 8 november var det ett härligt höstväder i Sollefteå. Vi passade 

då på att göra en utflykt till Tjärnmyrens skjutfält. Jag såg då att utbildnings-

betingelserna där befinner sig i sådan god kondition att de utan alltför våldsam-

ma åtgärder kan sättas i bruk. Där finns: skjutplatser, betongvärn med skydds-

rum, värn för SAAB-mål, rälsmålbana, skjutbana och varningsanordningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Försvarsbeslutet den 17 december 2020, avseende det svenska försvarets inrikt-

ning och utveckling åren 2021–2025, avvaktas nu med spänning. Där skall det 

formella beslutet tas om det blir något nytt I 21. Vilken julklapp det skulle bli, 

ett regemente till Sollefteå! Vi håller tummarna för vårt Sollefteå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Boström 

Sekreterare 

Navet på Tjärnmyrens skjutfält, servicecentret ”Nya Berghem”. Närmast i bild 

skjutfältsexpeditionen med säkerhetscentral och fikarum. Bortom den till vänster 

kompanimatsalen med diskrum och toaletter. Till höger två byggnader med verk-

stad för radiostyrda mål, snickeri, förråd och garage. Bättre kan det inte bli. 

Foto I 21 Kamratförenings arkiv. 

 

 

 


