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Luleå garnison fredag den 18 december 2009

Dennis Hedström förbereder resan över atlanten till det nya arbetet i Tampa, Florida i USA. Foto: Privat

Det är med blandade känslor jag 
skriver inser att min tid på F 21 
är slut. Jag har haft några un-
derbara år där jag har lärt mig 
så otroligt mycket genom alla 
som jag har kommit i kontakt 
med och de uppgifter jag ställts 
inför.

Min kontakt med F 21 innan jag 
kom till förbandet sommaren 
2006 var begränsat till en KFÖ 
tidigt 90-tal samt utbildning när 
F 15 fick spaningsversionen av 
Viggen. Nu har jag tre och ett 
halvårs erfarenhet av hur det 
är att arbeta på F 21 och min 

spontana och ärliga reflektion är 
mycket positiv. Givetvis finns det 
saker som inte är lika positiva, 
men jag är imponerad av det 
arbete som görs vid förbandet när 
det verkligen gäller. 
 Vi har sedan sommaren 2006 
ansvarat för FS 13, planerat för 
FS 19 och haft personal på alla 
missioner där emellan. I ett sent 
skede fick vi ansvaret för att 
planera för och genomföra Red 
Flag i Nevada, vi har ansvarat 
för NoAM, Arctic Fighter Meet 
och Loyal Arrow på hemmap-
lan, deltagit i Cold Response i 
Nordnorge samt på veckobasis 

genomfört samverkan med A 9 
med CAS och CBT (cross border 
training) med förbanden i Bodø 
och Rovaniemi. Vi har utbildat 
till kommande FS missioner på 
Livgardet, och vi har … med 
mera, med mera.
 Att få möjligheten att vara en 
del av förbandsledningen vid ett 
av Sveriges insatsförband är ett 
privilegium. Att få möjligheten 
att vara i förbandsledningen un-
der en period där vi enligt ovan 
haft ansvaret för en stor del av 
den verksamhet som lett flygvap-
nets utveckling framåt är otroligt 
stimulerande. Ingen dag har varit 

Mot nya
utmaningar
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den andra lik och ingen dag har 
saknat utmaningar. Men var sak 
har sin tid och nu är min tid över 
på F 21. 
 Jag flyttar under början av 
2010 till USA och Florida, 
Tampa, där jag skall vara SNR 
(senior national representa-
tive) och samverkansofficer 
vid USCENTCOM. Där leder 
USA sina insatser i Afghanistan, 
Afrikas Horn och i Irak. Sverige 
har som bekant ett engagemang 
i de två förstnämnda och mitt 
arbete består i att vara främst 
chefen Insats, Genlöjtnant An-
ders Lindströms, förlängda arm 

på mot de insatser vi deltar i den 
stab där koalitionsländerna huse-
rar. I USCENTCOM är ett 50-tal 
länder representerade vilket gör 
att det blir spännande att se hur 
man leder och synkroniserar så 
många länders unika vilja på 
dagligbasis.
 I skrivande stund är jag på 
utbildning på insatsstaben i 
Stockholm och på MUST för 
att komma påläst och förberedd 
till USA. Jag flyttar som sagt i 
början av nästa år och min familj 
kommer efter i juni. Då får vi ett 
år tillsammans i Tampa, något 
vi givetvis ser fram emot då det 
är en unik chans att göra något 
tillsammans i ett annat land, i en 
annan kultur, på ett främmande 
språk, i en multinationell miljö. 
Min familj och jag ser verkligen 
fram emot kommande år och de 
utmaningar det har med sig.
 Min ersättare som ställföre-
trädande C F 21 blir, som många 
av er redan vet, Harri Larsson 
som verkat som stabschef sedan 
sommaren -09. Han har på kort 
tid tagit till sig de lokala förut-

sättningarna vid F 21 och med 
sin genuina insatserfarenhet i 
bagaget har han under hösten 
tagit tag i ledningen av staben 
på ett föredömligt sätt. Jag 
önskar Harri all lycka i sin nya 
roll och det känns kul att lämna 
över stafettpinnen till en person 
som har operativ effekt i fokus. 
HKV arbetar intimt med C F 21 
för att utse ersättaren för Harri 
som stabschef och jag är positiv 
till att det kommer att lösa sig 
i närtid, intill att ersättaren är 
utsedd är C A3 Mikael Hörnqvist 
tjänsteförättande stabschef. Även 
han en känd och mycket duktig 
medarbetar som kommer att, och 
har redan tidigare, axlat ansvaret 
på ett föredömligt sätt.
 Avslutningsvis vill jag passa 
på och önska er alla en skön 
ledighet och jag hoppas ni pas-
sar på att ta det riktigt lugnt med 
aktiv vila. Det är ni verkligen 
värda. Jag hoppas jag får möjlig-
heten att besöka F 21 när jag är 
åter i Sverige 2011 så intill dess; 
ha de

//D

Nu är väntan över. Basbatal-
jonen blir kvar på F 21, likaså 
får F 17 i Ronneby behålla sin. 
Onsdagen den 17 december 
tog chefen för produktionsled-
ningen, generallöjtnant Göran 
Mårtensson, beslutet om vart 
flygbasbataljonerna i flygvapnet 
ska lokaliseras. 
 – Det känns naturligtvis väl-
digt bra, säger flottiljchefen Per 
Nilsson.

Det blev en så kallad kovändning 
i ärendet. Under nästan hela 2009 

Basbataljonen kvar på F 21
har inriktningen varit att centrali-
sera flygvapnets soldatutbildning 
till en ort och de delar ur basba-
taljonen som berör soldatutbild-
ningen skulle då ha flyttats från 
flottiljen.
 En utredning har pågått under 
våren och hösten som bland an-
nat, efter att förbanden inkommit 
med underlag, visade att inves-
teringskostnaderna skulle bli för 
stora om basbataljonerna skulle 
samlokaliseras till en plats. 
 Flygvapnet har under denna 
process påtalat vikten av den 

operativa effekten. Basbataljo-
nerna ska finnas på samma plats 
som de flygande divisionerna för 
att klara de taktiska kraven som 
ställs.
 – Vi ser att vi nu får en opera-
tiv effekt i organisationen. Det är 
bra för F 21 och flygvapnet, säger 
Per Nilsson.
 Att personalen i basbataljonen 
äntligen fått ett beslut, som dess-
utom är positivt, innan jul är bra.
 – Det är skönt för personalen, 
avslutar han.

Louise Levin
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Under två veckor genomförde  
3:e helikopterskvadron mörker-
flygningskampanj från Kallax. 

Som ett led i att utveckla förban-
det HU ISAF:s taktik- och för-
mågeutveckling, genomfördes en 
mörkerflygkampanj mellan den 
7:e och 16:e december. Det var 
3:e helikopterskvadronen under 
ledning av major Göran Svedjer 
som övade med Kallax som bas.
 – Vi väljer att lägga utbild-
ningen här uppe av flera anled-
ningar. Dels är det riktigt bra att 
flyga mörker här uppe då vi kan 
flyga lägre och utan större in-

Verkar i mörker
verkan av master och ledningar. 
En annan anledning är att vi har 
möjlighet här att samöva med 1:a 
helikopterskvadronen och vi har 
under de här två veckorna om-
skolat 13 av deras tekniker mot 
Hkp 10B.
 Utbildningen genomförs med 
så kallade Night Vision Goggles, 
NVG. NVG förstärker den lilla 
mängd ljus som finns och gör 
att personalen kan genomföra 
flygningarna som om det vore 
dagsljus.
 De två veckorna har föregåtts 
av en mörkerflygvecka i Kosta. I 
Kosta samövade skvadronen med 

FAKTA 
Modifieringar Hkp 10B

• Ballistiskt skydd
• Ny avionik
• Sandfilter till motor
• Ksp-installation
• Motmedelssystem

Foto: Niklas Knutsén

flygbasjägarna och under perio-
den på Kallax har samövning 
skett med I 19:s spaningspluton.
Terrängen i Norrbotten är på 
flera sätt bekant då flertalet av de 
övade piloterna har en bakgrund 
som arméflygare under tiden då 
helikoptrar fanns i Boden.
 – I och med denna mörkerflyg-
period är vi nu nästan klara med 
grunderna. Kvar att genomföra är 
nu att slipa på formerna för det 
taktiska nyttjandet och en period 
av flygning i högalpin terräng 
som vi gör i Abisko i mars nästa 
år, avslutar Göran Svedjer.

Johan Brolin

Göran Svedjer från 3:e helikopterskva-
dronen. Foto Johan Brolin
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Under en vecka i december åter-
vände Pliktverket till garnisonen 
för att ännu en gång genomföra 
mönstring av ungdomar från 
Norr- och Västerbotten.

Det som skiljer sig från tidigare 
mönstringsveckor är att denna 
period var det mest tjejer som 
skulle mönstra. Av de drygt 110 
personer som skulle mönstra var 
det cirka 80 tjejer som var inpla-
nerade. Det är fortfarande frivil-
ligt för tjejer att mönstra, vilket 
visade sig för många av dem som 
var inplanerade dök aldrig upp.

Pliktverket genomförde mönstring

– Tyvärr har det varit mycket 
bortfall, nästan 40%, en del av 
giltiga skäl, säger Cecilia Olsson 
från Pliktverket.

Motiverade tjejer
De tjejer som kom till mönstring-
en imponerade på Pliktverkets 
personal.
 – De visade bra resultat på 
både cykling och styrka, säger 
sjuksköterska Thomas Persson.
 – Det är bra ungdomar och 
roligt att det gått bra för tjejerna. 
En tjej gjorde jägartestet och 
klarade det, berättar han.

I och med att värnplikten upphör 
den sista juni 2010 så uppstår det 
viss tveksamhet.
 – De vet inte om de ska skriva 
in sig på en ledig befattning som 
finns nu eller om de ska vänta till 
det blir frivilligt, säger han.

Tack till förbandet
Personalen från Pliktverket vill 
passa på och tacka för den hjälp 
de fått.
 – Hjälpen från förbandet har 
varit outstanding, avslutar han.

Louise Levin

Thomas Persson och Cecilia Olsson från Pliktverket genomförde mönstring av ungdomar från Norr- och Västerbotten.
Foto: Louise Levin
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Denna höst har byggandet inom 
Luleå garnison riktat sig mot 
nya entréer för Kallaxhälsan 
och Filmsalen.

Det bygge som kommit längst 
är entrén till Kallaxhälsan. Den 

gamla entrén har ersatts med en 
ny handikappanpassad ingång. 
Insidan på bygget är smakfullt 
inrett och kommer att komplette-
ras med trappor och rullstolshiss.
 Till filmsalen kommer en ny 
entré att byggas på baksidan. 

Ingången kommer att förses med 
handikappramp och byggs på 
den norra sidan med tillgång till 
parkering mellan filmsalen och 
räddningsstationen.

Johan Brolin

Nya entréer till filmsalen och Kallaxhälsan

Mats Eriksson, Nåjden, bygger ny entré till filmsalen. Foto: Johan Brolin

Elisabeth Olsson, HSA, visar den snart färdiga entrén till Kallaxhälsan. Foto: Johan Brolin
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Notiser
Telefonnummer
i Försvarsmakten

Nummeromläggning för en 
del abonnenter inom För-
svarsmakten kommer att ske.

Omläggningen kommer bland 
annat att innebära att marinen 
tilldelas den nummerserie som 
börjar med 38. Med anled-
ning av detta kommer det att 
beröra F 21 och de abonnenter 
som har telefonnummer inom 
den serien. De abonnenter 
som avser ringa till marinen 
på något telefonnummer som 
börjar på 38, måste först slå 
riktnummer följt av hela tele-
fonnumret. Att bara slå fem-
siffrig anknytning medför att 
man hamnar på F 21. 
 Detta gäller till fredag vecka 
3 nästa år (22 januari 2010). 
Därefter är abonnenter vid  
F 21 överkopplade till annan 
nummerserie.
 Se kommande information 
om vilken nummerserie som 
abonnenter vid F 21 (endast de 
nummer som börjar med 38) 
kommer att läggas över på.

C A6

Roger Sandström, elsäkerhets-
officer vid F 21, har tilldelats 
Försvarsmaktens elsäkerhets-
pris 2009.

Den 25 november samlades el-
säkerhetsofficerare, elsäkerhets-
handläggare, arbetsmiljöhandläg-
gare och andra representanter för 
verksamhetssäkerhetsarbetet från 
de flesta förband på P 4 i Kvarn. 
Det var dags för årets elsäker-
hetsmöte och under kvällen 
delades Försvarsmaktens elsä-
kerhetspris 2009 ut av överste-
löjtnant Åke Edler, C Prod Armé 
Marksäk.

Grattis Roger – årets 
elsäkerhetspristagare

Årets elsäkerhetspris tilldelades 
Roger Sandström med följande 
motivering.
 ”Med stort engagemang och 
positiv inställning samt på ett 
ödmjukt och bestämt sätt har 
Roger implementerat, utvecklat 
och vidmakthållit ett systematiskt 
elsäkerhetsarbete vid F 21. Roger 
har även medverkat till att bygga 
upp ett bra elsäkerhetsarbete mel-
lan parterna inom garnisonen.”
 – Det var mycket roligt att få 
bekräftelse och uppskattning på 
detta sätt. Jag hoppas F 21 ser det 
som positivt för förbandet, säger 
han.

Åke Edler, C Prod Armé Marksäk, överlämnade priset till Roger Sandström.

God Jul
och

Gott Nytt År


