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Ordförande har ordet juni 2019 

Sommaren står för dörren. Tiden går fort och tittar vi lite bakåt på verksamheten 

under vintern och våren blir man imponerad av allt arbete som lagts ned. På våra 

träffar varannan tisdag avhandlar vi under Lars Boströms ledning aktuella händelser, 

studiecirklar och arbetesgrupper avrapporterar sina resultat.  

Parallellt med dessa sammankomster har vi med i huvudsak egna förmågor svarat för 

programmet på fem månadsträffar på Solgården. På sammankomsten Lyrik och musik 

medverkade en suverän extern resursperson, trubaduren och underhållaren P-O 

Svensson som lovat att återkomma till Solgården i höst.  

Vi har också haft en datacirkels, på tre träffar som snabbt blev fullbokad. Den leddes 

av Rolf Könberg och resultatet blev som vanligt mycket lyckat. 

Vi har ett givande samarbete med T3 kamratförening. Ett resultat av detta samarbete 

var utflykten den 18 maj till High Coast Distillery med efterföljande utflykt på älven 

med Ådalen III. Sten Lönn och jag hade förmånen att delta i detta mycket trevliga 

arrangemang som fick vädrets makter att bjuda på sitt bästa humör med sol och vind-

stilla. En ypperlig buffé ombord förgyllde det hela. 

 Ångermanälven, en underbar solnedgång och Ådalen III. Kan det bli bättre än så här? Foto 

Bertil Olofsson. 
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Ett annat exempel på kamratföreningarnas samarbetet var besöket helt nyligen på den 

nedlagda bergverkstan på Remsle. Som det framgår av namnet är den en i Remsle-

berget insprängd anläggning som fungerade som miloverkstad.  

Så hemlig under kalla kriget, att ytterst få fick tillträde till den. Anläggningen är fort-

farande i stort intakt och imponerande med flera stora salar och utrymmen, några 

över 100 m i längd. I en av salarna stod ett 30-tal försålda bandvagnar parkerade.  

Ett 50-tal intresserade besökare var på plats och guidades av Sven Forss och Kjell 

Nilsson. Guidernas kunskaper var imponerande men vad annat var att vänta då Sven 

Forss under 27 år var verkstans lagerchef och Kjell Nilsson verkstadens ställföreträ-

dand chef.  

Försvarsberedningen kom nyligen med sitt betänkande och där namngavs Sollefteå 

som en tänkbar plats för etablering av territorialförband. Kommunen har oförtrutet 

arbetat med att marknadsföra Sollefteå med bl a två filmer, som flitigt visats på 

sociala medier. Ett antal besök av ”rikspolitiker” visar att vi är med i ”leken” på 

allvar. 

 

 
Skall Tjärnmyrens skjutfält åter bli ett fält där ett Sollefteå förbands värnpliktiga får sin strids-

utbildning med skarp ammunition? På bilden ses i bakgrunden skjutfältets expeditionsbarack 

och till höger matsalen. Utanför bilden t v finns verkstad och förråd. Foto S-O Braf. 
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Detta var en kort återblick på vad kamratföreningen åstadkommit och vi tror mycket 

på vår fortsatta samverkan med T3 kamratförening och Enskilda Kassan. Tack alla 

för era många och fina insatser. 

Till sist önskar jag er alla en skön och avkopplande sommar. Vi ses i höst. 

 

 

 

    

 

  Hans Nauclér 

 


