
Ibland är vi tvungna att trolla med knäna och åsidosätta 
vårt eget välbefinnande för att få verksamheten att gå 
ihop. Det är väl ok om det sker ibland med perioder av 
återhämtning där i mellan men inte när det är normal-
bilden dag ut och dag in, vecka efter vecka.

Är det något som vi alla har gjort under detta första 
halvår av 2019 är det att ha satt verksamheten i fokus 
och i mångt och mycket nedprioriterat vår egen uthål-
lighet. Vi har på F 21 sedan oktober 2018 genomfört mi-
litär grundutbildning samt fyra mycket stora övningar i 
form av TRJE 18, 21.flygflj KFÖ/FVÖ 19, ACE 19 och be-
redskapskontroll och det med ett mycket gott resultat! 
Jag kan inte nog imponeras över er lojalitet och vilja att 
göra det bästa av varje situation. Men myntet har en 
baksida som vi inte får negligera, om vi inte bereder oss 
själva möjlighet till återhämtning så kommer många av 
oss att bli sjuka. 

Vi ska, med rätta, känna stolthet över vad vi har preste-
rat under första halvlek 2019. Nu måste vi säkerställa 
att vi bereds möjlighet till återhämtning. Jag har be-
dömt att vi redan nu uppfyller ett flertal av årets pro-
duktionsmålsättningar och därför har jag beslutat att 
höstens flottiljövning och SÖB utgår till förmån för åter-
hämtning, justering av ledigheter och vård av materiel. 

Vår samlade uppgift under hösten blir övergripande att 
förbereda oss inför 2020 så långt som möjligt för att i 
januari stå utvilade och redo. Efter sommaren kommer 
vi att mer eller mindre rivstarta med verksamheter som 
FMM Patrull, övningarna TTP och RUSKA, flyguppvis-
ningar och beredskap enligt FM GROP samt inryckning 
av 110 rekryter för GMU 19/20. 

Därför är det nödvändigt att vi kritiskt granskar vår 
verksamhet och ta bort sådant som går att ta bort.
Många av våra utmaningar ligger i att vi är för få perso-
ner inom flera kritiska områden. Glädjande är det därför 
att kunna hälsa alla våra elever som vi har haft på skola 
under det gångna året välkomna hem. Lika glädjande 
är det att önska alla som kommer att börja en utbild-
ning till hösten lycka till och välkomna tillbaka. Och sist 
men inte minst hälsar vi självklart våra nya medarbeta-
re från senaste rekrytkullen välkomna till flottiljen och  
Försvarsmakten. Ni är alla efterlängtade och ni behövs!

Under vecka 924 genomfördes en inventering av all 
infrastruktur i Luleå Garnison av LplE Norr och FortV i 
samverkan i syfte att skapa en aktuell Garnisonsplan 
för Luleå. Resultatet från inventeringen får vi den för-
sta oktober men jag har, redan nu, fått en första över-
gripande sammanfattning av deras observationer. Jag 
kan konstatera att det arbete som BasE har genomfört 
under namnet ”Kallaxpaketet” inte bara är en vision 
utan en ren och skär nödvändighet. Vi ska nu driva det-
ta arbete vidare i samverkan med LplE Norr och FortV 
för att bygga en plan för Luleå Garnison och vi från vår 
sida ska kraftsamla för att åstadkomma de underlag 
som är nödvändiga.

Avslutningsvis vill jag tacka alla för era insatser under 
våren och tillönska er en lång, härlig och mycket välför-
tjänt sommarledighet!  
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