
Kamratlunch med Thomas Tejle 

Den 16 mars var det dags för vårens kamratlunch som var förlagd till Hotell 

Hallstaberget. Hotell Hallstaberget är en populär mötesplats. Utanför hotellet 

sjöd det av liv och rörelse. Parkeringen var packad med bilar som vid en större 

skidtävling och massor av människor var i rörelse.  

 

I receptionen mötte ordförande Hans Nauclér tillsammans med hustrun Margit 

gästerna. När alla var samlade berättade Hans om programmet för lunchen. 

Därefter förflyttade man sig till kassan i restaurangen. Restaurangen är impone-

rande med sina 800 sittplatser. En inbjudande lunchbuffé var smart uppdukad på 

fyra separata täter så det gick snabbt att ta för sig trots att det var många gäster i 

matsalen.  

Dagens varmrätter var lax och oxjärpar. Efter att ha försett sig vid buffén bar det 

av till hissen som tog gästerna upp till femte våningen och Skybar. 

 

Uppe i Skybar möttes gästerna av ett trevligt dukat långbord. Skybar är något 

alldeles extra. Rummet ger med sin fantastiska utsikt, näst intill horisonten runt, 

känslan av att man svävar över Sollefteå och Ångermanälvens dalgång. Ljuset i 

rummet är också något alldeles fantastiskt. 

 

Skybar är en härlig mötesplats särskilt då ett sällskap får ha den alldeles för sig 

själv. 

 

Ångermanälven med nipor och berg uppströms Sollefteå är svindlande vackert. Mitt i bild  

ses Sollefteå sjukhus som förtjänar ett bättre öde än den avlövning som det nu är utsatt för. 

Foto S-O Braf. 



Vid hitre bordsändan ses t v Kjell Litström, Kalle Ödlund och Hans Nauclér. T h ses Sten 

Lönn samt Gunvor och Ingemar Nordin. Fotografen mitt på golvet är Kjell Fahlén. Foto 

Karl-Erik Svensson. 

 

Thomas Tejle. Foto från Sollefteå 

kommun. 

Efter lunchen presenterade Hans dagens före-

läsare Thomas Tejle. Thomas är tillförordnad 

enhetschef inom kultur- och fritidsenheten på 

Sollefteå kommun. Thomas är politiker men 

har även gjort sig ett namn som kulturför-

kämpe. Han har bland annat varit med och 

startat, samt varit ordförande för folk- och 

världsmusikfestivalen Urkult som sedan 1995 

arrangeras i Näsåker. Thomas har också ett 

förflutet inom Kulturföreningen Botaton i 

Undrom . 

Thomas inledde sin föreläsning med att tala 

om det kulturutbud som i dag finns i kommu-

nen. Han talade om satsningen på att apoteks-

huset som skall bli ett levande kulturhus. 

På frågan varför museet och biblioteket hålls 

stängda på måndagar svarade Thomas att 

pågående omorganisationer och tillgängliga  



resurser inte medger att lokalerna hålls öppna under en hel vecka. Efter att ha 

besvarat frågor om Textilarkivet berättade Thomas att en ny kulturplan för 

perioden 2017-2019 har tagits fram och att den kommer att överlämnas till 

Sollefteå kommunfullmäktige inom en snar framtid. I den nya kulturplanen 

kommer det att finnas fem mål och strategier för Sollefteå kommuns kultur-

verksamhet.  

Från åhörarhåll betonades den stora betydelse som bilddatabasen, museets- och 

bibliotekets samlingar och referenslitteratur betytt för kamratföreningens arbete 

med de två böckerna Västernorrlands Regemente 1953-83, Människor, minnen 

och spår och Västernorrlands Regemente 1983-2000, från fält, expeditioner, kök 

och förråd.  

 

Sammankomsten avslutades med att Hans avtackade Thomas och önskade  

honom lycka till i hans fortsatta arbete med kulturen. 

 

Thomas Tejle avtackas av Hans Nauclér med ett exemplar av konstmappen Västernorrland 

regemente med bilder av Lars Holmer. Foto Karl-Erik Svensson. 

 


