God Jul
önskar Ledningsregementet

N

är vi gick in i år 2018 trodde vi att vi var på väg ner till återhämtning efter den
stora övningen Aurora. Så har det dock inte blivit. 2018 har bjudit på många
lärdomar och varit minst lika hektiskt som förra året.

Sommaren vi såg under 2018, var inte bara ovanligt varm, utan också ovanligt
händelserik. Den började med en brand och beredskapsövning för Hemvärnet där
väldigt många inställde sig, trots att det var nationaldag med fint väder. Värmen
orsakade sedan flera bränder som både Hemvärnet och våra fast anställda medarbetare hjälpte till att släcka. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som avbröt er ledighet
för att göra en insats. Ni drog slang, släckte bränder och körde vatten. Ni tankade
brandbildar, ledde konvoj och evakuerade personal ur den brandhärjade skogen. Jag
är väldigt stolt över att få leda en organisation med så många personer som frivilligt
ger av sin tid för att hjälpa samhället.
Just när det brann som mest, ryckte även våra rekryter in på för att göra 11
månaders rekrytutbildning. Totalt har vi utbildat rekryter i tre omgångar under året
och vi hoppas nu att många av våra rekryter vill stanna på regementet som soldater,
specialistofficerare och officerare, eller återvända som civilanställda senare i livet.

Utöver de som flyttar in till Enköpings garnison från Stockholm, tar vi även emot
medarbetare från FMV och FMLOG som bland annat ska arbeta på vår nya
Logistikenhet, LogE. Ni är ett välkommet tillskott till Ledningsregementet och
garnisonen och jag ser fram emot vad ni kommer att tillföra oss i form av kompetens
och erfarenheter.
Under hela året har vi arbetat med att lägga pussel med våra lokaler för att möjliggöra verksamhet kommande år, samtidigt som vi tar emot de nya medarbetarna i
garnisonen på ett bra sätt.
Nu stundar en välförtjänt ledighet för de flesta medarbetare på Ledningsregementet.
Passa på att vila upp er. Under 2019 ska vi genomföra vår verksamhet med samma
höga kvalitet och ambition som under detta år. Vi har bland annat nya rekryter och en
Arméövning att se fram emot.
Jag önskar er alla en God Jul och Gott Nytt år!

Under hösten åkte vi till Norge på den stora Natoövningen Trident Juncture 18 som
samlade totalt 50 000 deltagare. Från Ledningsregementet deltog ca 200 medarbetare,
både tidvis och kontinuerligt tjänstgörande. Övningen var utmanande för oss men
vi lyckades med vårt uppdrag. Under övningen satte vi säkerheten främst och vi
genomförde övningen utan allvarliga incidenter.
Under 2018 har vi som tidigare år även framgångsrikt genomfört Geltic Bear,
VIKING och Arméns Stabs- och Sambandsövning, ASSÖ 18, på Ledningsregementet.
Men vad som verkligen dominerat årets arbete är att säkerställa att vi kan genomföra
dessa övningar även kommande år.
Med start 1 januari 2019 flyttar Arméstaben till Enköping. Att Arméstaben kommer
till Enköpings garnison ser jag som en stor möjlighet för vårt förband. Vi ska även
under 2019 ta emot våra delar ur MSK Ledsyst och Systemförvaltningsenheten
(FMTIS/SFE) som flyttar till garnisonen. Även dessa enheter kommer att vara ett
värdefullt tillskott till Enköpings garnison och centrum för Ledning som vi nu bygger upp.
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