Ångermanlands Hemvärnsbataljon övade i Sollefteå
”återtog” Tjärnmyran
Ångermanlands Hemvärnsbataljon, 15:e Hemvärnsbataljonen, är på stark
frammarsch under ledning av bataljonschefen Kapten Hans Pahlin och
årets stora Krigsförbandsövning förlades till trakterna runt Sollefteå med
bland annat strid i bebyggelse längs gågatan i Sollefteå, bataljonsförbandsplats i Sollefteå stadspark och stridsmoment med alla cirka 400 deltagande
hemvärnssoldater på Tjärnmyrans övnings- och skjutfält.
- Hemvärnet är en mycket viktig del av den svenska Försvarsmakten och
alltfler ansluter sig till våra styrkor. Att få möjligheten att genomföra en
stor krigsförbandsövning i min egen hemstad Sollefteå med hela
bataljonen känns därför mycket bra, säger bataljonschefen Kapten Hans
Pahlin.
KFÖ 2018 för Ångermanlands Hemvärnsbataljon genomfördes vecka 35 med
fokus på dagarna runt månadsskiftet augusti/ september

Soldater övar åter på Tjärnmyrans övnings- och skjutfält. Foto Erik Löfgren.

Närmare 400 soldater från bataljonen deltog i årets KFÖ. Bataljonsstaben var
förlagd till RUIF-stugan och de fyra insats- respektive

Bevakningskompanierna var förlagda dels på T3:s gamla övningsområde nordost om Remsle skidstadion, dels på Tjärnmyrans övnings- och skjutfält på klassisk ”I 21-mark”.
- Det är drygt tio år sedan Tjärnmyran senast användes för militär övningsverksamhet, men övningsfältet är i mycket god form och passar ypperligt
för vår verksamhet, konstaterar Hans Pahlin.
Inför årets KFÖ förövade trupperna på MSB:s övningsområden på Sandö
respektive Högberget utanför Kramfors medan själva övningen förlades till Sollefteå. Vidare genomfördes ett större samverkansmöte med civila myndigheter i
Sollefteå med representanter från bland annat Sollefteå kommun, Region Västernorrland, Räddningstjänsten, Polisen i syfte att arbeta med civilmilitär samverkan (CIMIC).
KFÖ 2018 pågick i en veckas tid med huvudfokus på fyra intensiva övningsdagar helgen före riksdagsvalet. I övningsscenariot ingick bland annat att bevaka
Sollefteåforsens kraftverk i Sollefteå samt skydda och bevaka broövergångarna
över Ångermanälven i Sollefteå.

Många Sollefteåbor hamnade mitt i den stora hemvärnsövningen i Sollefteå, här i Sollefteå
stadspark. Foto Erik Löfgren.

Anfallet gick genom västra skogen på Remsle, över Nipanområdet (gamla
Norrlands Trängregemente T3) nerför nipan mot kraftverket och gamla
Sollefteåbron och vidare längs gågatan i Sollefteå mot Hågestaön.

Ångermanlands Hemvärnsbataljon övade strid i bebyggelse längs gågatan i Sollefteå.
Foto Erik Löfgren.

- Anfallet genom Sollefteå stadskärna genomfördes under lördagen mitt
bland lördagsshoppande sollefteåbor och blev en riktig
propagandaaktivitet för att visa sollefteåborna Hemvärnets förmåga under
parollen ”verka-synas-respekteras”.
I Sollefteå stadspark upprättades en bataljonsförbandsplats och där fanns även
Hemvärnet centralt på plats med ett rekryteringstält för att informera om Hemvärnet med syfte att locka fler att ansluta sig till Hemvärnet. Där fanns även en
Stridsbåt 90 ute på älven som en del i övningen.
I samband med den stora bataljonssamlingen inför övningen på fredagskvällen
på Hamréns kullar i Tjärnmyran utsågs Bäste Soldat och premierades av I 21
Kamratförenings sekreterare Major Lars Boström.
Till Bäste Soldat utsågs Christian Edmark från 151:a Kompaniet med följande
motivering:
”Christian Edmark är en mycket duglig soldat som utöver ett stort engagemang
också alltid har omtanke om kamraterna i gruppen och plutonen. Med sitt sätt

att agera och engagera sig är Christian ett föredöme för andra att ta efter, både
som soldat och kamrat och för detta skall han väljas till Bästa Soldat”.
- Traditionen att utse Bäste Soldat är något vi månar om. Tidigare utsåg
Kamratföreningen Regementets Bäste Soldat varje år, men sedan I 21
lades ned för vi traditionen vidare genom att årligen utse Bataljonens
Bästa soldat i Ångermanlands Hemvärnsbataljon, sa Major Lars Boström
vid den stora bataljonssamlingen på Hamréns kullar på Tjärnmyran.
Reflektion efter den positivt uppmärksammade Krigsförbandsövningen i
Sollefteå:
Vi är ju alltför väl medvetna om behandlingen av Sollefteå som garnisonsstad de
senaste decennierna. Vi kan dock skönja att det så sakteliga börjat blåsa nya
vindar och att alltfler börjar inse de förträffliga övningsmöjligheter som finns i
Sollefteå.
Det är årets Krigsförbandsövning med Ångermanlands Hemvärnsbataljon ett
utmärkt exempel på!
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PS Följ gärna Ångermanlands Hemvärnsbataljon i sociala medier (Facebook)
www.facebook.com/15bataljonen

