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Välkomna åter efter en välför-
tjänt ledighet! Alla har dock 
inte haft förmånen att vara 
lediga under jul och nyår, då en 
del av arbetskamraterna tjänst-
gör utomlands (varav huvudde-
len i Afghanistan). Kollegorna 
i Afghanistan har skickat en 
uppskattad julhälsning till oss, 
vilken finns att läsa på eMIL.

På regementet har verksamhe-
ten åter rullat igång. Förbere-
delserna för årets övning  
”Cold Response 12” är i full 
gång och påverkar huvuddelen 
av regementet. Logistik- och 
motorskolan har påbörjat in-
flyttningen i de nya lokalerna, 
och det är minst sagt utmanande 
att flytta verksamheten sam-
tidigt som arbetet pågår med 
oförminskad intensitet. Så snart 
som vi officiellt har fått loka-
lerna överlämnade till oss kom-

mer vi att genomföra en formell 
invigning.

Årsredovisningen för 2011 
bekräftar att TrängR har löst 
såväl planerade som tillkom-
mande uppgifter till efterfrågad 
kvalitet. Därutöver har vi gjort 
det inom angivna ekonomiska 
ramar och uppvisat ”god kon-
troll” vad gäller ekonomin.

Utredningen ”Försvarsmaktens 
Logistikcentrum” går in i en 
ny fas i början av året. Projek-
tet har uppdragits att slutföra 
planeringsfasen under våren 
2012 och avge en slutrapport 
till styrgruppen senast juni 
2012. Därefter kommer HKV 
att besluta om ett eventuellt 
inrättande av centrat ifråga.  
I det fall HKV beslutar att 
inrätta ett Logistikcentrum 
kommer förslaget om ett sådant 

inlämnas till regeringen i sam-
band med budgetunderlaget för 
2014 (underlaget överlämnas i 
mars 2013).

Det av ÖB och C PROD pla-
nerade chefsmötet i slutet av 
januari, där huvudpunkterna på 
agendan var Basorganisation 
13 och omstruktureringsordern 
(som är kopplad till Basorga-
nisation 13) har flyttats fram 
en månad. Med anledning av 
det planerade chefsmötet hade 
jag flyttat fram den planerade 
personalorienteringen från 27:e 
januari till 3:e februari. Perso-
nalorienteringen ligger kvar den 
3:e men kommer då att få ett 
annat innehåll. 
 
Lennart Thomsen,
Chef Trängregementet

Detta nyhetsbrev innehåller information om utredningen av Logistikcentrum, 
besked om ett framflyttat ÖB-chefsmöte och ett konstaterande att förberedel-
serna för Cold Response 12 är i full gång.
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