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Ryskt rotarybesök på TrängR. Foto: Caroline Segerdahl, Försvarsmakten.

Detta nyhetsbrev innehåller bland annat information om att ledarskapsdagen är
flyttad från i vår tills i höst. Det finns information om Logistik- och motorskolan,
IBSS och omstruktureringsstyrkan. Läs om detta och lite till i chefens månadsbrev.
Under våren har jag (tidvis i
vart fall) befunnit mig på annan
ort än Skövde, vilket är skälet
till att månadsbrevet för april
publiceras några dagar sent.
Under de senaste två veckorna
har jag genomfört fortsättningskursen i nationell och
internationell krishantering på
FHS, vilken innefattade en två
veckors studieresa till Tjeckien
och Norge (en såväl trevlig som
lärorik erfarenhet).
Många besök på TrängR
Jag konstaterar att verksamheten vid förbandet inte på något
sätt har avstannat under min
frånvaro. Besöken på TrängR
har duggat tätt, och besökarna
har kommit från både när och
fjärran. Återkopplingarna som
jag har fått från besökarna

ifråga är entydiga: de är väldigt
nöjda med såväl innehållet i
programen som genomförandet av desamma. Underbart att
höra! Bra jobbat!
Omstruktureringsstyrkan
Förberedelserna med omstruktureringsstyrkan till FS pågår
för fullt. Samtliga delar av den
förberedande verksamheten förefaller ha ramlat på plats, men
dessvärre inte utan att andra delar av förbandet har påverkats.
IBSS
Uppgiften IBSS blir allt mer
betungande, och den belastar
även plutons- och kompaniledningar. Åtgärder med syfte att
minska belastningen är under
beredning.
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Logistik- och motorskolans lokaler
Logistik- och Motorskolan har
fått ett preliminärt datum för
när hallarna ska kunna tas i
bruk, vilket är den första juni.
Men (som alla med byggerfarenhet vet) bör man ta tidsplaneringen med en nypa salt,
sensommaren är nog en mer
realistisk tidpunkt vad gäller
(åter)invigningen av hallarna.
Oavsett tidsplaneringen, i vart
fall ser vi äntligen ljuset i tunneln!
Ledarskapsdag flyttad till
i höst
Som en effekt av tillkommande
uppgifter har jag beslutat mig
för att skjuta fram den planerade ledarskapsdagen från den
första juni till senare i höst, då

det finns bättre förutsättningar
att få med huvuddelen av
personalen vid den tidpunkten.
Garden Partyt genomförs som
planerat kvällen den första
juni.
Lennart Thomsen
Chef Trängregementet

Sjukvårdspluton har nyligen stöttat utbildningen av lastmästare.
Bland annat övades transport av
skadade.
Foto: Madelen Hedlund

Stabschefen Jan Lidmer mottar ett
coin från överstelöjtnant David
Wiseman från USA. Överstelöjtnanten var en del av den amerikanska delegation som i veckan
besökte TrängR för en utvärdering
inom ramen för Wiendokumentet
2011.
Foto: Joakim Elovsson

Yrkesinformatörer utbildas för att
kunna arbeta med rekryetring.
Foto: Melker Johansson
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