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Våren är äntligen här! Visst är 
det väl en härlig känsla att höra 
fågelkvitter på mornarna, att få 
njuta av de ljusa dagarna och 
kvällarna samt att se grönskan 
ta fart?
Själv är jag just hemkommen 
från en veckas skidsemester i 
Italien (Champoluc). Där var 
det fortfarande mycket snö i 
backarna, men våren hade  
kommit till byn även där.

CR 12 är genomförd 
Cold Respons slutfördes förra 
veckan. Trängregementets del-
tagare i övningen gjorde mycket 
bra ifrån sig - kommentarerna 
som jag har fått från andra 
deltagare kantas av beröm och 
respekt för vårt engagemang 
och vår professionalism.  

CR 12 var, ur många olika as-
pekter, en utmaning för förban-
det, men de omhändertogs med 
bravur, vilket gör mig såväl 
stolt som glad.

Omstruktureringen 
Arbetet med omstruktureringen 
pågår för fullt. En ”preliminär 
organisation” har skickats ut till 
förbanden för ”påseende”, det 
vill säga att det inte är en remiss 
som har skickats ut utan istäl-
let ett underlag i vilket endast 
direkta sakfel ska påtalas.  
 
I mitten av april bedöms  
C PROD kunna fastställa 
organisationen. I motsats till 
vad som tidigare sagts skall 
ReachMee inte användas för att 
beskriva individens kompetens-
profil - vilket system som 

skall användas för detta än-
damål är för närvarande inte 
utrett.

Sjukvårdsförbanden 
Vad avser arbetet med att 
överföra delar av sjukvårds-
förbanden till Göteborg pågår 
det under C FMTS ledning. 
Planen är att utredarens förslag 
skall föreligga mitten av maj. 
Arbetsläget är idag att TrängR 
skall upprätta ett detachement 
på FömedC där i huvudsak 
legitimerad sjukvårdspersonal 
skall tjänstgöra (Role 2). Hur 
detta arbete kommer att kunna 
genomföras i takt med den nu 
pågående omstruktureringen 
återstår att se.

ÖB på besök 
ÖB besökte TrängR den 14:e 
mars. Syftet med besöket var 
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nyhetsbrevet 
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Detta nyhetsbrev innehåller bland annat information om omstruktureringen och 
en tillbakablick på CR 12. Dessutom är KS 25 på plats i Kosovo och Trängr har 
fått ett nytt uppdrag. Läs om detta och lite till i chefens månadsbrev.

Lastning av flygplanet på Såtenäs inför färden till Kosovo. Foto: John Lidman, Försvarsmakten.
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att träffa personal och skapa sig 
en bild av stämningsläget ute i 
inom försvarsmakten i allmän-
het och TrängR i synnerhet. ÖB 
träffade alla personalkategorier 
(vilket nästan omfattade all 
personal som var hemma och i 
tjänst). ÖB förklarade sig vara 
mycket nöjd med besöket.

KS 25 på plats i Kosovo
KS 25 är på plats i missions-
området med förbandets hu-
vuddel sedan en vecka tillbaka. 
Jag har hela tiden känt på mig 
att uppbyggnaden och förbere-
delsearbetet, även om det inte 
alltid har varit problemfritt, 
har genomförts välordnat och 
stabilt, vilket jag också fick be-
kräftat när jag besökte förban-
dets slutövning på Livgardet. 
Utbildningsgruppen uttryckte 
att de var mycket nöjda med 
förbandets inställning, resultat 
och engagemang, vilket återi-
gen fick mig att känna stolthet 
och glädje över Trängrege-
mentets professionalism och 
hängivenhet.

Uppdrag att avveckla  
militärt bidrag
Från och med FS 24 till och 
med FS 26 har TrängR erhållit 
uppdraget att avdela en om-
struktureringsenhet för avveck-
ling av det militära bidraget på 
plats. Styrkans storlek utgörs 
av ca 5 officerare och 30 sol-
dater. 

KS 28 var ursprungligen ett 
uppdrag för TrängR, men vilket 
sedan ”lyftes bort” från förban-
det. En beredning, som kan ut-
mynna i att KS 28 återläggs till 
Träng R, pågår på HKV - men 
då med inriktning att TrängR 
utgör en omstruktureringsenhet 
som har i uppdrag att avveckla 
det svenska militära bidraget 

i Kosovo. Sammantaget kan 
uppgifterna att avdela omstruk-
tureringsenheter till FS och 
KS bli en större uppgift än den 
ursprungligt planerade KS 28.
En slutsats av detta är att det 
finns väldigt lite utrymme kvar 
för att lösa eventuellt tillkom-
mande uppdrag.

Logistik- och motorskolan 
Till sorgebarnen hör att Logis-
tik- och Motorskolan fortfa-

rande inte har fått tillträde till 
hallarna i de nybyggda loka-
lerna. Trots det har man hittills 
lyckats genomföra planerad 
verksamhet, men situationen 
är inte hållbar i längden - jag 
hoppas på en snar lösning på 
problemet.

Passa på att njuta av våren!

Lennart Thomsen
Chef Trängregementet

Personalen på KS 25 är på plats i Kosovo. 
Foto: Thomas Rydh , Försvarsmakten.

Chef KS 25 Niclas Wetterberg hälsas välkommen av KS 24 chef  
Magnus Ericsson. Foto: Thomas Rydh, Försvarsmakten.


