TRÄNGREGEMENTET
Trängregementets nyhetsbrev ges ut tolv gånger per år.
Nyhetsbrevet är en direkt informationskanal från ledningen till medarbetarna.

Årgång 2, nr 5, maj 2012

I slutet av
varje månad
kommer
nyhetsbrevet
från TrängR

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

Johanna Lindgren, en av militärpoliserna som ingår i KS 25 får en avskedskram från en gammal dam
efter ett besök på gården. Foto: Samuel Almquist KS 25

Detta nyhetsbrev innehåller bland annat information om de kategorivisa samtalen, genomförd krigsförbandskurs och chefens besök i Kosovo. Läs om detta
och lite till i chefens månadsbrev.
Den ljusa tiden av året skapar
på något sätt brådska. Jag blir
aldrig riktigt klok på om det
beror på att våra egna ambitioner växer i takt med att dagarna
blir längre och förutsättningarna
att starta nya projekt när man
kommer hem från sitt ordinarie
jobb ökar, eller om det är en
ambition att bli färdig med allt
man föresatt sig före semestern.
Hur som helst känns det som att
tiden går väldigt fort just nu.
Kategorivisa samtal
De kategorivisa samtalen är
drygt halvvägs. De är mitt sätt
att öka er möjlighet att påverka
genom de kanaler som jag har

tillgång till. Det är också en
möjlighet för mig att känna av
temperaturen i organisationen
liksom vilka frågor som upplevs
som viktigast. Det har också
varit ett forum för att diskutera
vägen framåt, vart vi är på väg
och varför.
Jag har upplevt bra diskussioner, som gett mig en bredare
bild av vilka frågor som engagerar. Det har också gett mig
en bra återkoppling i form av
förslag och råd, ägnad för såväl
central som lokal nivå.
GSS/T har genomfört KSK
En krigsförbandskurs (KFK)
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har genomförts med GSS/T
och reservofficerare. Ett gammalt koncept som dammats av
och anpassats till nu rådande
förutsättningar och läge. Det
må vara ett gammalt koncept
men det genomfördes på ett
väldigt bra sätt. Den respons jag
fått från deltagarna kantas av
positiva omdömen och lovord.
Bra gjort!
Fortsatt omstrukturering
Omstruktureringen löper vidare,
i stort enligt tidsplan. Den
enskildes förberdelser liksom
förbandets håller också tiden.
Jag uppfattar ingen större oro
vid förbandet inför det som nu

komma skall. För personalen
i insats är det naturligtvis svårare att få svar de frågor som
dyker upp, men jag uppfattar
att förbandet hittills kunnat
lämna information även till
denna grupp medarbetare på
ett tillfredsställande sätt. Som
ett led i att hålla personalen
informerad besökte jag tillsammans med personalchefen KS
25 förra veckan.
Vi fick också tillfälle att följa
några av våra medarbetare och
ta del av deras vardag i missionsområdet. Det var fantastiskt trevligt att se förbandets
professionella inställning till
uppgiften och sättet att lösa
den. Det var också fascinerande
att se hur goda förberedelser
och engagemang resulterat i att
de var så väl insatta i förhållanden på platsen många av dem
aldrig besökt tidigare. Det var
med en stor portion stolthet jag
lämnade Kosovo, fast i min förvissning att ingen annan skulle
lösa den uppgiften bättre!
Tillsättning av
stf C TrängR pågår
Intervjuerna med de som sökt
tjänsten som Stf C TrängR är
nu avslutade, jag kan konstatera att det var en väl kvalificerad
skara sökanden. Men nu är det
så att det bara är en som kan få
jobbet, även om jag bedömer
att alla som togs ut till intervjuer var lämpade för tjänsten.
Senast den 1/7 kommer jag att
ha fattat beslut om vem som
erhåller tjänsten.

C TrängR och perschef TrängR besökte nyligen Kosovo. Här har man
gjort en utflykt med LMT C5 till klostret i Gracanica.
Foto: Dennis Bergerstedt KS25

Under vecka 19 genomfördes en KFK för GSS/T på TrängR.
Foto: Emma Fors, Försvarsmakten

För oss som är hemma har vi
chansen fira in juni på vårt
gardenparty på fredag.
Varmt välkomna!
Lennart Thomsen
Chef Trängregementet
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