
Ordförande har ordet juni 2018 

Efter en vinter med snörekord och ihållande kyla ända in i april, hade nog de flesta 

förväntat sig en blöt, kall och slaskig vår. Men naturen är nyckfull och vi fick istäl-

let en helt otrolig vår med nya rekord, nu beträffande soltimmar och temperatur. 

Lika bra att inte hänge sig åt någon glädje profetia angående sommarvädret. Där-

för har jag just målat upp vår gamla "bryggstuga och det var tur för i skrivandes 

stund kom det en regnskur. 

 

Klart mera förutsägbart än vädret har kamratföreningens verksamhet varit med de 

återkommande träffarna på ABF varannan tisdag, de månatliga träffarna på Solgår-

den och övriga föreningssammankomsterna.   

 

Tisdagsträffarna på ABF varannan vecka har blivit mera än bara studiecirkelsam-

mankomster. De inleds alltid med en informations - och samrådsrunda där Lars 

Boström engagerat håller i trådarna inför 20 - 30 förväntansfulla medlemmar som  

berättar om hur långt de olika cirklarna kommit i sitt arbete, det senaste inom data-

världen, kommande - och genomförda aktiviteter samt aktuella händelser. 

 

Styrelsen har på dessa träffar haft utmärkta möjligheter att fånga upp medlemmar-

nas önskemål som de sedan kunnat ta med sig till styrelsemötena för beslut. I hur 

många föreningar träffas man två gånger i månaden? Jag ser sammankomsterna på 

Här står jag framför den nymålade bryggstugan som är från 1771 och därmed den äldsta bygg-

naden i Helgum. Foto Margit Nauclér. 

 



ABF som ett stärkande kitt för föreningens sammanhållning. Till träffarna på ABF 

är alla välkomna även de som inte är med i någon av våra studiecirklar eller ännu 

inte är medlemmar i vår förening.   

 

På Solgården har det blivit tradition att Karin Flinkelt skall medverka en gång per 

säsong. Nu senast var hon här i april med ett uppskattat program. Den 24 septem-

ber kommer hon tillbaka och då skall hon berätta Minnen från norr. En honnör för 

våran Karin som numera bor i Arvidsjaur och har nästan 40 mils enkel resa till sina 

framträdanden på Solgården. 

 

Den 22 mars hade I 21 och T 3 kamratföreningar en gemensam kamratlunch på 

Hotell Appelbergs med en efterföljande information på Sollefteå Museum. Ett 

mycket lyckat samarrangemang som det står att läsa mera om här på hemsidan. På 

hemsidan finns också en inbjudan till T 3 kamratförenings återinvigning den 7 juni 

av Officersgrinden i Trängschakten. Vi hoppas på god uppslutning vid återinvig-

ningen och ser fram mot ett fortsatt nära samarbete med T 3 kamratförening. 

 

Under våren har ett flertal politiska partier haft sina representanter från försvarsut-

skottet på plats här i Sollefteå och studerat de möjligheter Sollefteå har att erbjuda i 

form av övnings- och skjutfält. Kamratföreningen tillsammans med hemvärnet har 

vid dessa besök haft en framträdande roll. 

 

Bengt-Olof Näslund i vår Stockholmssektion är en flitig medarbetare på vår hem-

sida. Just nu är han aktuell med ett bidrag om Stockholmssektionen utflykt till 

Skogskyrkogården. Vi vill att vår hemsida skall spegla vår föreningsverksamhet i 

stort och smått, stärka sammanhållningen mellan oss Västernorrlänningar och vår-

da I 21 traditioner. Jag ber er därför göra som Bengt-Olof och skicka in era bidrag 

till hemsidan. Layout och redigering kan vi hjälpa till med. 

 

Stort tack! Jag önskar alla en trevlig sommar men säger inget om vädret.  

 

Hans Nauclér 

Ordförande 


