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Den klassiska svenska somma-
ren, med växlande molnighet 
och rikliga mängder regn, har 
infunnit sig. För några av oss 
har semestern redan börjat, 
medan det för andra återstår 
en vecka eller två på jobbet 
innan ledigheten infaller. För ett 
betydande antal kolleger väntar 
ingen semester alls i sommar. 
Våra medarbetare som beman-
nar FS 23 och KS 25 kan av 
förklarliga skäl inte få någon 
ledighet, vilket kan vara värt 
att tänka på när vi klagar över 
regnvatten i drinken.

Återblick 
Vid en återblick på det gångna 

halvåret kan jag konstatera att 
vi har löst de uppgifter som 
har ålagts förbandet, och vi har 
dessutom gjort det med efterfrå-
gad kvalitét.  
 
Vi har också gjort det på ett 
mer kostnadseffektivt sätt än 
tidigare år, vilket medfört att 
vi kan lämna tillbaks en del 
pengar i samband med delårs-
redovisningen. Dock så har 
mängden arbetsuppgifter skett 
på bekostnad av personalens 
vidmakthållande och utveck-
ling inom sin profession, vilket 
påverkar förbandets PersQ - på 
sikt är detta ohållbart.

Tillväxt hos TrängR 
TrängR är ett förband under 
tillväxt och är fortfarande långt 
ifrån förmågan att utveckla full 
effekt, vilket medför att nya 
arbetsuppgifter, så som uppsät-
tandet av omstrukturerings-
styrkan samtidigt som nationell 
beredskap (IBSS) skall lösas, 
tär väldigt hårt på resurserna.  

Antalet uppgifter som skall 
lösas framöver lär inte minska 
och huvuddelen av dem är inte 
valbara – dock så kommer en 
lösning på IBSS under hösten, 
som kommer att minska belast-
ningen. 
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I slutet av 
varje månad 
kommer 
nyhetsbrevet 
från TrängR

I detta månadsbrev önskar chefen för Trängregementet en trevlig sommar till 
alla medarbetare samtidigt som han blickar fram mot höstens utmaningar.

Lennart Thomsen delar ut Västra militärfondens stipendium till Ola Edvardsen och Erik Nordenby på 
årets sommarkaffe. Foto: Carin Fhyr, Försvarsmakten
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Efter semestern kommer jag 
och enhetscheferna att träf-
fas för att diskutera en rimlig 
ambitionsnivå, som medger ett 
samtidigt genomförande av ett 
antal uppgifter som jag varken 
kan eller vill välja bort. 
 
Dessa är:
• Nationell beredskap
• Deltagande i missioner
• Kompetensförsörja organisa-
tionens personal 
• Tillväxt i personalvolym
• Stödja HKV i utvecklingen av 
logistikfunktionen
• Fortsätta utvecklingen mot ett 
regemente – ett försvarsmakts-
gemensamt regemente

Med andra ord så kommer vi 
inte att stå utan utmaning i höst 
heller och tur är väl det.

Jag önskar er alla en riktigt 
trevlig semester!

Väl mött efter semestern!

Lennart Thomsen
Chef Trängregementet

Personalen på KS 25 när de går på planet på Såtenäs för 
vidare transport mot Kosovo. 
Foto: John Lidman, Försvarsmakten

ÖB, Sverker Göransson besöker Trängregementet och 
träffar medarbetare ur olika personalkategorier.. 
Foto: Carin Fhyr, Försvarsmakten

Under våren genofördes en mycket uppskattad KFÖ på 
Trängregementet. 
Foto: Emma Fors, Försvarsmakten


