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Veteraninformation 

Ledningsregementet kvartal 2 
 

Hej LedR veteran! 

Jag, Therese Karlsson, är sedan mars 2017 ny veteran- och anhörigsamordnare på 

Ledningsregementet. Jag tog över rollen efter PG Eklöf som gick i pension tidigare i år. Ni är 

varmt välkomna att kontakta mig om ni har några frågor eller funderingar. 

 

Veterandagen 2017-05-29 

LedR ordnar med busstransport till Veterandagen tur och retur. Tiderna inramar den officiella 

ceremonidelen av dagen med avgång från LedR/Garnisonsvakten kl. 09.30 och återtransport 

efter ceremonin kl. 17.00. Om man önskar vara kvar för konserten ansvarar respektive för 

egen transport hem. Lättare frukostfika kommer att erbjudas under bussresan till 

Veterandagen. Än så länge är det tio platser upptagna, så det går fortfarande att anmäla sig.  

 

Intresserade av busstransport anmäler detta till ledr-veteran@mil.se senast 12/5 kl. 1200. 

Anmälan är bindanden och på grund av begränsat antal platser är rekommendationen att 

anmälan görs så snart som möjligt.  

 

Schema 

11.00-19.00 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin 

verksamhet ur ett veteran-och anhörigperspektiv. (Paus under ceremonin)  

14.30-15.45 Veterandagsceremoni med kransnedläggning och medaljering. Medverkar gör 

bland andra H. M. Konung Carl XVI Gustaf och överbefälhavare Micael Bydén. 

16.00-17.00 Mat och mingel i mässtältet. Utdelning av priset för Årets veteran.  

17.00-20.30 Gratiskonsert med fältartisterna och Mustasch.  

Ingen föranmälan krävs för konserten. 

 

Mer information om veterandagen finns på www.forsvarsmakten.se/veteran 

 

Regementets dag 2017-06-10 

Den 10 juni anordnar LedR Regementets dag där vi uppmärksammar att LedR fyller 10 år, 

Upplands regemente 400 år, signaltrupperna 80 år samt att vi samma dag genomför 

regementets högtidsdag med avtackning av rekryter som avslutar sin utbildning (2016/17). 

Vid 10.30 kommer det vara musik och materiel ur krigsförbanden vid torget i Enköping. Efter 

det, cirka 11.20 är det marsch med Arméns musikkår och fordon från torget till LedR. Mellan 

kl. 12.00–16.00 kommer det vara öppet hus och vid 15.15 sker C LedRs avtackning av GU 

16/17. 
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Nationaldagen 2017-06-06 

Nationaldagsfirande i Enköping med samling vid Stora torget kl. 11.30 där utdelning av 

ballonger och flaggor sker. Kl. 12.00 marscherar Hemvärnets musikkår Uppsala och 

fanvakten från Ledningsregementet från Kulturhus Joar till Stora torget. Ledningsregementet 

och musikkåren marscherar tillsammans med alla som vill följa med till Skolparken. För 

ytterligare information, se kommunens hemsida. 

 

Om man har intresse kan man även följa LedR personal under nationaldagen vid Stockholms 

slott i samband vid högvaktsavlösning ca kl. 12.15.  

 

Veteranmarschen 2017-06-28—2017-07-07 

Veteranmarschen startar i år den 28 juni i Gävle, rutten går bland annat via Sundsvall, 

Östersund, Sollefteå, Umeå och avslutas i Skellefteå den 7 juli. Marschen är öppen för all 

utsänd personal, veteraner, anhöriga och allmänheten. Mer information finns på 

www.veteranmarschen.se.  

 

Höstaktiviteter 

Under hösten planeras en aktivitet på FN-dagen tillsammans med Soldathemmet Enköping. 

Det är inte helt fastställ hur den kommer att se ut så vi återkommer med mer information om 

detta när det närmar sig. 

 

Veterankortet 

Många erbjudanden finns! Gå in på www.veterankort.se för att se de uppdaterade förmånerna 

som veterankortet genererar. 

 

Svenska Soldathemsförbundet är de som genom Försvarsmakten har uppdraget att upprätta 

och utveckla veterankortets hemsida. Tanken är att veterankortets förmåner ständigt ska 

uppdateras och om man har tips, idéer eller egna erbjudanden som man vill koppla till kortet 

vänder man sig till info@veterankort.se. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Therese Karlsson 

HR-GENERALIST J1 

 

FÖRSVARSMAKTEN 

LedR/Regstab 

749 81 ENKÖPING 

SVERIGE 

 

Mobil: +46 (0)709 24 87 79 

E-mail: therese.karlsson@mil.se  
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