Västernorrlands regementes
kamratförening

Ordförande har ordet februari 2022
Vi är mitt i en intensiv period, internationellt, nationellt och lokalt. Vad kommer att
hända i Europa och Världen? Situationen och det militärpolitiska läget har enligt
många statschefer inte varit allvarligare sedan ”kalla kriget” avslutades vid Sovjetunionens upplösning 1991. I skrivande stund pågår på högsta nivå intensiva förhandlingar som vi hoppas resulterar i en för alla fredlig lösning.
Även vårt land påverkas och statsministern utlovade extra medel till Försvarsmakten
för att kortsiktigt höja vår förmåga med bland annat ammunitionsanskaffning. Återetableringen av Västernorrlands regemente (I 21) är ett klokt beslut som ger nödvändig förstärkning i vår del av landet. Det är lätt att avveckla förband men det tar tid
och resurser, stora resurser, att bygga upp dem igen. Vi är tacksamma för, och det
känns tryggt, att I 21 och andra förband i vårt land återetableras. För garnisonsorterna
innebär förbandens återkomst även stor samhällsnytta. Sollefteå har redan påverkats
positivt då man står i begrepp att bygga bostäder på gamla badhustomten och Morkullesträcket
Detta är mitt sista Ordförande har ordet då jag vid årsmötet, efter 8 år avgår, och en
ny ordförande tar över. Det har varit trevliga år där vi träffats på ABF varannan vecka
och tillsammans åstadkommit två böcker, en återvändardag, flera jubileer och ett
fyrtiotal studiecirklar.
Detta mycket tack vare eldsjälar som drivit på och jag tar mig friheten att nämna
några personer som betytt mycket för föreningens verksamhet, Lars Boström, Sten
Lönn, Olle Wikström och Marianne Höglin.
Vår kamratförening har av I 21 ledning bemötts synnerligen väl. Vi har för dem fått
redovisa vår verksamhet och fått oss anvisade samverkanskanaler, arbetsrum och
förråd. Stort tack för detta.
En from önskan från en avgående ordförande är att boken Västernorrlänningen
återuppstår Jag slutar med att tacka för mig och önskar Västernorrlands regemente
och Västernorrlands regementes kamratförening och dess styrelse lycka till.
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