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H ur den framtida 
förvarsorganisa-
tionen i fred kom-
mer att gestalta 

sig har vi nu fått erfara. I Sol-
lefteå blir enbart Försvarets 
avelsstation kvar och Öster-
sund töms på i stort sett all 
militär verksamhet. I Öster-
sund försvinner ca 1500 ar-
betstillfällen.   

Med erfarenhet från försvars-
nedläggningen i Sollefteå år 
2000 är det sannolikt att det 
privata näringslivet i Jämt-
land påverkas mycket nega-
tivt.  
 

I 5 är traditionsbärande för-
band för T 3 och förmodligen 
kommer T2 att överta denna 
uppgift. T2  berörs ej negativt 
av kommande försvarsbeslut. 

 

I detta och kommande nummer 
av tidningen kommer en serie 
artiklar, som visar hur byggna-
derna på Nipan i dag nyttjas. 
 

Nr 4 samt inbetalningskort 
kommer i slutet av december. 
 
 Leif Östberg  
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1944-års volontärer firade 40-årsjubileum 
på Nipan (f.d. T 3) 

Övre raden fr. v. Allan Osterman Sollentuna, Göte Lidefjord Sundsvall, Klas Nilsson Örn-
sköldsvik, Sven Haninge Sollefteå. 
Nedre raden fr. v. Bert Lundström Frösön, Wahlfrid Öhnblad Sollefteå, Gunnar Åström Bo-
rensberg, Bengt Ericson Sollefteå. 
Foto Stefan Sundvist. 

S ista helgen i augusti 
samlades 1944-års 

volontärer uppe på T 3-
området. Av de ursprungli-
gen 47 volontärerna finns 
enbart 22 kvar i livet. Ett 
tiotal av dessa hade anmält 
intresse att deltaga i träffen. 
Samling skedde på eftermid-
dagen den 27:e augusti på 
Nipanhotellet, där tillfälle 
gavs att återknyta kamrat- 
och vänskapsbanden vid 
välkomstkaffet. 
Innan vi bytte om för mid-
dag, Hann vi med ett besök 
på det forna kasernområdet 
och ”Västra fältet”.  Göte Lidefjord underhöll med 40-talsmusik  
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Dessutom fanns tid att av-
njuta ett timslångt drag-
spelsmusikprogram där 
Göte Lidefjord spelade 40-
talsmusik. 
 
Vid högtidsmiddagen på 
kvällen erinrade Gunnar 
Åström i ett tal om den tid 
som varit, om skolor, ut-
bildning och om volontär-
tidens personlighetsdanan-
de  betydelse. 
Senare på kvällen i sam-
band med vickningen in-
formerade Allan Osterman 
om utvecklingen av den 
militära sjukvården från 
40-talet till sekelskiftet. 
 
Lördagen inleddes med en 
minnesstund på Tunet, där 
parentation hölls över de 
25 kamrater som inte läng-
re finns i livet. Efter min-
nesstunden besöktes Sol-
lefteå museum där musei-
pedagog Barbro Sjödahl i 
ett historiskt bildspel pre-
senterade Sollefteå som 
garnisonsstad och Christer 
”BOC” Svensson presente-
rade T 3 bilddatabas. Där-
efter gavs tillfälle att bese 
den fasta utställningen i 
museet.  
 
Efter besöket i på museet 
tog Bengt ”Ecka” Ericson 
oss ut på en sightseeingtur, 
visande ett förändrat och 
modernt Sollefteå med 
omnejd. I kvällningen 
samlades gruppen till kam-
ratlig samvaro, under vil-
ken vi också pratade om 
utvecklingen inom försva-
ret främst inom signalom-
rådet och även inom trans-

Efter en dag fylld med intryck fylldes även våra magar 

Gunnar talade vid minnesstenen 

Vid minnesstenen. I bakgrunden Ångermanålven 
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portområdet. 
 
Söndagen ägnades åt av 
information av f.d. övlt 
Leif Östberg rörande fram-
tidens försvar. Han inbjöd 
oss också, i egenskap av 
ordf. i kamratföreningen, 
till några av föreningens 
förestående aktiviteter. Vi 
orienterades även om jubi-
leumet, T 2:s 100-år i 
Skövde, hösten 2005 samt 
om T 3 kamratförenings 
planer att genomföra en 
besöksresa dit i samband 
med jubileet. 
 
1944-års volontärer har ti-

digare varit samlade till 
25-ärsjubileum (1969), en 
träff i anslutning till T 3 
100-årsjubileum (1993) 
och till det egna 50-
årsjubileet (1994) samt till 
en träff 1995. 
Flertalet av 44-orna har 
även deltaget i veteranträf-
far på T3 1997, 1999,2001 
och 2003. 
 
Vid utvärderingen av årets 
samling fattades beslut om 
att - om möjligt – träffas 
åter igen år 2006.. 
 
 
Gunnar Åström 

Försvars-
makten fick 
i juli 2003 
regeringens 
planerings-
anvisningar. 
I slutet av 

februari detta år (02-27) 
redovisade FM huvudde-
len av uppgifterna.  
Planeringsanvisningarna 
omfattade fyra ekonomis-
ka alternativ; +3, 0, -3 och  
-6 miljarder. Med hänsyn 
till att den verksamhet som 
beslutades vid FB 2000 
egentligen är underfinansi-
erad med 5-6 miljarder så 
är de ekonomiska nivåerna 
egentligen -3, -6, -9 och -

12. 
Möjligheterna att lösa fö-
relagda uppgifter enligt 
planeringsdirektiven är be-
gränsade inte minst mot 
bakgrund av att en alltför 
stor del av ekonomin är 
bunden i långsiktiga mate-
rielbeställningar. Som ett 
komplement till redovis-
ningen den 27 februari re-
dovisade därför ÖB även 
ytterligare ett antal punkter 
för att kunna reformera da-
gens försvarsmakt. Dessa 
punkter är bla: 
�      Officerare; Nytt per-
sonalförsörjningssystem 
där bla. möjligheter till 
visstidsanställning skall 

prövas 
�       Värnpliktiga; Köns-
neutral mönstring samt att 
utbildningen i huvudsak 
genomförs med inriktning 
mot internationella insat-
ser. En större andel värn-
pliktiga skall rekryteras till 
internationell beredskap/
insats. 
�       Materiel; Ökade 
möjligheter till flexibel 
materielanskaffning. 

 
Den 30 april lämnade ÖB 
in kompletterande alterna-
tiv som bla. berörde: 
�       Svar på anmodan om 
Battle groups, 
�       Svar på anmodan 

Försvarsbeslut 2004 tidsplan mm inför beslutet  
I december 2004 ska riksdagen fatta beslut om Försvarsmaktens struktur 2008 och 
utveckling under tiden 2005-2007 – Försvarsbeslut 2004. Inför riksdagens beslut på-
går ett arbete både på militär och politisk nivå med att ta fram underlag för kom-
mande Försvarsbeslut. 

Vi som lämnade Nipan sist. 
Bert Lundström, jag, Sven 
Haninge och Leif Östberg. 
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starka svenska nischer 
(Materielförsörjning). 

 
Utvecklingen av det euro-
peiska säkerhetssamarbetet 
utvecklas efter hand och 
även EU kommer att öka 
sin krishanteringsförmåga.  
Som ett led i detta lansera-
des så sent som i december 
2003 tanken på utveckling 
av europeisk snabbinsats-
förmåga. Det konceptet är 
nu i sina huvuddrag för-
ankrade i hela EU-kretsen 
och kommer att bli ett hu-
vudspår i den fortsatta ut-
vecklingen av EU:s militä-
ra förmåga.  
Tanken med att organisera 
snabbinsatsförband inom 
EU om cirka 1500 solda-
ter, är att de snabbt, 10 - 
15 dagar efter beslut, ska 
vara på plats i konfliktom-
råden och dämpa oro i si-
tuationer med hög våldsni-
vå. 
ÖB föreslog vid den kom-
pletterande redovisningen 
att förmågan införs i två 
tidsperioder: 
�      Under 2005-2007 
ökar Försvarsmaktens för-
måga att bidra till EU 
snabbinsatsförmåga suc-
cessivt. Ambitionen är att 
Sverige ska vara ledande 
nation för ett snabbinsats-
förband (battle group) och 
förstärkningsförband i 
samverkan med annat 
land.  
Det svenska bidraget be-
står av ett reducerat snabb-
insatsförband på cirka 750 
soldater och förstärknings-
förband på ytterligare 300 
soldater. 

�      Från 2008 är För-
svarsmaktens mål att skapa 
förutsättningar för att kun-
na bidra med ett komplett 
svenskt snabbinsatsför-
band på 1 500 soldater 
samt förstärkningsförband 
på ytterligare 300 soldater. 

 
För båda alternativen upp-
rätthålls 10-dagars bered-
skap under en del av året. 

 
De svenska ambitionerna 
kring snabbinsatsförmågan 
kommer att förändra in-
riktningen med FB 04 ar-
betet. Direktiven kring 
Battle groups erhölls så 
sent som i slutet av mars. 
Battle group är en reell 
verklighet att utforma den 
framtida Försvarsmakten 
mot.  
Grunden i Battle group (1 
500 man) är en (lätt) me-
kaniserad bataljon för-
stärkt med ingenjör- och 
underhållskompani. För-
stärkningsförbandet (300) 
man bestå av olika mark, 
sjö och luftstridsenheter. 

 
I juni 2004 lämnade För-
svarsberedningen sin rap-
port som underlag för hös-
tens försvarsbeslut. Då be-
redningen har en bred poli-
tisk sammansättning så ger 
rapporten att ge en bra 
fingervisning om hur hös-
tens försvarsbeslut kom-
mer att bli.  
Rapporten riktar viss kri-

tik mot såväl Regeringen 
som Försvarsmakten kring 
utvecklingen av bl. a diffe-
rentierad insatsförmåga 
under innevarande för-

svarsbeslutsperiod. Rap-
porten redovisar också ett 
antal konkreta förslag för 
att förbättra vår förmåga 
till internationella insatser, 
begränsa personalkost-
naderna och anpassa mate-
rielanskaffningen.  
Rapporten angav även att 
den ekonomiska nivån för 
Försvarsmakten skall vara 
3 miljarder lägre än idag. 
Besparingarna tas främst 
ut på ledning och admi-
nistration. 

 
Några punkter ur rappor-
ten: 
Försvarsberedningen före-
slår bland annat i sin rap-
port att: 
�       snabbinsatsförmågan 
(Battle Group) inlednings-
vis bör utvecklas i samar-
bete med andra länder, 
�       klarläggande regler 
om Försvarsmaktens roll 
vid skydd mot terrorism 
bör beslutas under 2005, 
�       den militära persona-
lens tjänstgöring först och 
främst ska vara kopplad 
till insatsorganisationens 
utbildning, övning och in-
satser. Försvarsmakten ska 
inte ha permanenta av-
vecklingskostnader för mi-
litär personal som passerat 
ett visst åldersläge. Därför 
bör Försvarsmakten pröva 
ett system med tidsbegrän-
sade anställningar för mili-
tär personal, 
�       betydligt färre offi-
cerare behövs i den framti-
da stabsorganisationen och 
utbildning till högre offi-
cersbefattningar bör därför 
reduceras, 
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�      det bör vara ett vill-
kor för befordran att offi-
cerare har ett anställnings-
avtal som innebär skyldig-
het att tjänstgöra i interna-
tionella insatser, 
�      principerna för uttag-
ning till grundutbildning 
bör vara grundad på lämp-
lighet, villighet och intres-
se för internationell tjänst-
göring.  
Detta bör kombineras med 
tidsbegränsade kontrakt 
för vissa förband. Även 
alternativa rekryteringsfor-
mer bör främjas för att 
bland annat skapa bättre 
förutsättningar för att kun-
na öka andelen kvinnor 
inom Försvarsmakten, 
�      betydande rationali-
seringar och besparingar 
bör göras inom ledning 
och försvarsförvaltning. 
Förberedningen anser att 
personalreduceringen ska 
vara högre än de 30 pro-
cent som Försvarsmakten 
föreslagit, 
�      ett huvudalternativ 
bör vara att lägga ner hela 
militärdistriktsorganisatio-
nen och överföra uppgifter 
till utbildningsförbanden 
och den operativa insats-
ledningen.  

 
Beredningen nämner ing-
et speciellt kring var För-
svarsmaktens grundorgani-
sation skall finnas. För-
svarsmakten kommer hel-
ler inte att redovisa föränd-
ringarna genom att peka ut 
enskilda förband, skolor 
och centra eller var i landet 
de ska finnas. Detta är en 
uppgift för Ag GRO. (se 

artikel om besök). Grup-
pen arbetar med att ta fram 
ett förslag till ny grundor-
ganisation vilket ingår som 
en del i regeringens för-
svarsbeslutsproposition 
som överlämnas till riksda-
gen omkring den 20 sep-
tember. 
Efter riksdagsbehandling-
en i Försvarsutskottet sker 
riksdagsbeslut i mitten av 
december.  

 
Riksdagen kommer att 
ställas inför många svåra 
val vid höstens försvarsbe-
slut. 
Valet mellan internatio-
nellt efterfrågade resurser 
och långsiktig utveckling 
av andra system 
- Mekaniserat infanteri, lo-
gistik, ingenjör och flyg-
transport är efterfrågat för 
internationella insatser. 

 
Valet mellan internatio-
nellt efterfrågade resurser 
och försvarsindustrins ni-
scher 
- Mycket av det som vi är 
duktiga på att producera i 
landet (luftvärn, artilleri, 
kustkorvetter, ubåtar) ingår 
inte i de förband som pri-
märt är efterfrågade för in-
ternationella insatser. 

 
Bredd av förmågor/system 
eller att välja bort någon 
förmåga/system 
- I dagsläget har Försvars-
makten i sitt underlag pla-
nerat att vidmakthålla alla 
förmågor/system.  
- Varje system kräver i sig, 
oavsett hur många vi har, 
en kostnadsdrivande 

”overhead” av specialister, 
reservdelar, utbildning 
mm. 
- Försvarsberedningen pe-
kar på möjligheterna att 
välja bort för att göra be-
sparingar samt att interna-
tionellt samarbete vid öv-
ningar och insatser skulle 
kunna kompensera att Sve-
rige inte kommer att ha da-
gens bredd av förmågor/
system. Hypotetiska exem-
pel på förmågor/system att 
välja bort skulle kunna 
vara undervattensstrid/
ubåtar, amfibieförband, ar-
tilleri, stridsvagnar 

 
Valet mellan garnisoner 
eller industri 
- I regeringen ögon är även 
försvarsindustriorter 
”garnisoner” 

 
Materielutveckling; Inter-
nationellt samarbete samt 
valet mellan utveckling el-
ler anskaffning 

- Internationellt materi-
elsamarbete kräver även 
att Sverige ibland köper 
materiel 

 
Östersunds Garnison 
svarar mycket väl upp mot 
kraven på den framtida 
Försvarsmakten inte minst 
mot kravet på utbildnings-
förutsättningar och inter-
nationell insatsförmåga. 
Det finns vidare goda möj-
ligheter att skifta fokus 
mellan olika verksamheter.  

 
Anders Andersson 
Stf regementschef I 5 
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T 3 Fotoarkiv 
är en av tre 
bilddatabaser, 
som ingår i 
Bilddatabas 

Sollefteå. 
De två andra arkiven är 
Bildarkivet och I 21. I 
dagsläget består Bilddata-
bas Sollefteå av cirka 
50.000 fotografier, varav T 
3 svarar för cirka 20.000 
fotografier. 
 
Till varje foto finns en 
textdel ,som skall beskriva 
vad man ser på bilden. Det 
har ägnats åtskilliga, ideel-
la, tusentals arbetstimmar 
på att dokumentera denna 
bilddatabas. Tyvärr inne-
håller huvuddelen av 
bildtexterna flera formella 
fel, såsom stavfel, namn-
fel, benämningsfel, platsfel 
m.m. Vissa bilder saknar 
mycket information i text-
delen (främst bilder från 
slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet). 
 
Det har därför bildats en 
arbetsgrupp i T 3 senior-
klubb, med uppgift att re-
videra samtliga bilder. 
Gruppen består i nuläget 
av Kalle Ödlund, Kjell Lit-
ström, Billy Melinder, 
Tommy Dolk, Kjell Pe-
tersson och Håkan Boman. 
Fram till dags datum är 
cirka 2000 bilder revidera-
de. 
För närvarande sker 
”ändringstjänsten” vid 
Bilddatabasen, Sollefteå 
museum. 

 
För att njuta av detta fantas-
tiska fotoarkiv går man in 
på;  
 1”  Internet” under adress;  
     ”www.svar.ra.se”. 
2)   Klicka på fliken 

”Forska” . 
3)   Bläddra ner med höger 

rullningslist till 
”Ingångar till bl.a. en-
skilda arkiv” och klicka 
på ”Bilddatabas” . 

4)   Vid behov ”Logga in” . 
5)   Klicka på ”Sök i regis-

ter”. 
6)   Sök sedan enligt anvis-

ningar ”Hur söker man i 
databasen?” 

7) Träffarna redovisas se-
dan på Bilddatabasen;   
a) Bildarkivet  b) I 21  
c)  T 3 

8)   Klicka på önskad träff/ar 
och bilden/-erna kom-
mer upp 

Sedan kan Du med pekaren 
ställa Dej mitt i bilden och 
få upp en textremsa som be-
skriver bilden i stort. 
Klickar Du på 
”Information” får Du upp 
textdelen. 
Klickar Du mitt i bilden får 
Du upp bilden i ett annat 
format och Du kan sedan 
förstora bilden ytterligare ett 
steg. 
När Du klickat upp bilden i 
större format, får Du upp två 
knappar längst upp till väns-
ter. 
Med andra knappen 
”Skrivare” kan Du skriva ut 
bilden. 
Klickar Du på första knap-
pen hamnar Du i ett 

”skrivläge”, där Du kan 
kommentera bilden och 
kanske bidra med värdefull 
information om vad som 
finns på bilden. 
Klicka sedan på ”Skicka” 
och Ditt bidrag hamnar då 
på ”Bilddatabasen, Sollef-
teå museum” där persona-
len ändrar texten om de 
tycker Ditt bidrag är tro-
värdigt. 
Du som bor i Sollefteå 
med omnejd är välkom-
men att besöka denna 
Bilddatabas, dagtid utan 
kostnad och titta på bilder 
eller ”scanna” in nya bil-
der som Du har i Dina 
gömmor. När man tittar på 
bilder direkt på plats där, 
kan man högupplösa  lig-
gande bilder ytterligare ett 
steg och få en mycket 
skarp och tydlig bild. 
 
För närvarande visas inte 
alla bilder på ”Internet”, 
bland annat på grund av 
personuppgiftslagen. 
 
Om Du vill ha ytterligare 
sökmöjligheter – kontakta 
någon i arbetsgruppen 
ovan och Du kan få 
”användarnamn” och 
”inloggningslösen” 
. 
Tag chansen och njut av 
detta fantastiska arkiv och 
bidra gärna med Din (-a) 
bild (-er) eller din (-a) hi-
storia (-er). 
 
 
Kalle Ödlund 

Fotoarkivet och bilddatabasen  
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Bilder från Nipan området 

I  detta och  följande 
nummer kommer en 
artikelserie om vilka 
versamheter som idag 

inrymmer i f.d. T 3 lokaler 
på Nipan– området. 
 
I kanslihuset till höger hu-
serade, innan T3 flyttade 
till Hågesta,  C T 3,  SC 
och på andra och tredje vå-
ningen fanns officersmäs-
sen. 
Idag finns i huset två före-
tag, som leds av bröderna 
Tommy och Peter Dahl-
berg. 
Tommy avslutade sin mili-
tära bana som kapten och 
Peter som övlt.. 
Tommy leder Arkion (ett 
arkiveringsföretag) huserar 
i bottenvåningen. Tommy 
har övertagit C T3 tidigare 
tjänsterum. 
Peter som leder ett data-
supportföretag med namn 
Alert har tagit över mäss-
våningen. 
I huset jobbar nu ca 15-20 
personer. 
 
Sollefteå kommun har un-
der Lärcenter förlagt all 
universitets-, högskole- 
och vuxenutbildning till 
fyra byggnader på södra 
kaserngården. 
Dessa byggnader är Klock-
kasern, Kompaniofficers-
mässen, Filmsalsbyggna-
den och D- kasern (f.d. 
Stabskompaniet). 
Lärcenter ansvarar för 
kommunens frivilliga skol-
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former i den del som utgör 
uppdragsutbildning och 
högskoleverksamhet. 
Lärcenter erbjuder idag 
följande utbildningar: 
- Kris– och konflikthanter-
ing (i samverkan med 
Umeå universitet. Ca 150 
elever) 
- Lärar-, sjuksköterske- 
och receptarieutbildning 
- Kvalificerad yrkesutbild-
ning 
- Informations– och biblio-
teksvetenskap 
- Natur- och kulturvägled-
ning   
I samarbete med Umeå 
universitet erbjuds längd-
åkare och skidskyttar att 
parallellt med högskolestu-
dier träna på elitnivå. 
Förutom detta ansvarar 
Lärcenter för grund– och 
gymnasie- vux och SFI 
(svenska  för invandrare). 
Lärcenter administrerar ca 
400 elevplatser. 
 
Gymnastiksalen nyttjas än 
idag som gymnastiksal för 
den grundskola (F-9) som 
sedan ca 10 år finns på Ni-
pan. Skolan nyttjar även 
Östra stallet. (textil- och 
slöjdsalar. 
Ridhuset står för närvaran-
de tomt. Tidigare nyttjades 
huset av Bouleklubbarna i 
Sollefteå. 
Västra stallet har varit för-

Filmsalsbyggnaden 

D-kasern  

Gymnastiksalen 

Gamla ridhuset 

Västra Stallet Östra stallet 



Verksamhetsplan för aug-dec 
 
 
7/10 kl 1800     Höstmöte på mässen. Ev. föredrag om ett aktuellt ämne. Anm. 
till Kjell            Åström senast  den 1/10. Tfn se 1:a sidan 
 
9/12 kl 1800     Jultallrik på mässen. Anm. till Kjell  Åström senast  den 3/12. 
Tfn se 1:a         sidan. 
 
Dec                  I 5 Julavslutning. Datum ej ännu fastställt. 

Sida 10 

råd. Om det kommer att 
nyttjas för andra ändamål 
får framtiden utvisa. 
     
Sollefteå sotningsdistrikt 
har flyttat in i maskin-
chefsbostaden. 
 
Sjukhuset har byggts om 
och drivs nu som hotell 
med ca 35 plaster. 
Volontärerna har på senare 
år nyttjat detta hotell som 
nav vid de årliga träffarna. 
 
Exercishuset har övertagits 
av posten. Lokalen nyttjas 
som omlastningsplats. 
 
Roines verkstad samut-
nyttjas av Utbildnings-
kompaniet, tp-linjen på 
gymnasiet samt Natur-
bruksgymnasiet.  
Utbkompaniet är att privat 
företag som utbildar på 

Maskinchefsbost. 

T 3 Sjukhus  

Roines verkstad  Exercishuset  

olika typer av transportfordon. Chefen och merparten av 
de anställda är före detta officerare vid T 3 och I 21.  



Sida 11 

V ädret visade 
sig från sin 

bästa sida när allmänhet 
och anhöriga till värn-
pliktiga kom till Jämt-
lands fältjägarregemen-
tet och Regementets dag. 
En dag som bjöd på nå-
got för alla åldrar. 
 
Tidigt på förmiddagen 
fylldes kaserngården med 
besökare som ville se vad 
ett modernt regemente gör 
idag. Intresset för de olika 
stationerna var stort och 
under hela dagen ringlade 
en lång kö för att få åka 
bandvagn. Inte långt från 
bandvagnsåkningen fanns 
kamouflagemålning som 
de yngre besökarna upp-
skattade och runt kaserner-
na stod materiel uppställd. 
Även regementsmuseet var 
öppet och föreningen 
Frösö Läger framförde två 
föreställningar.  
 
Regementets dag är inte 
bara en dag för allmänhe-
ten utan det är en dag då 
många av I 5:s värnplikti-
ga får besök av sina anhö-
riga, som därmed får chan-
sen att se hur vardagen för 
sin son/dotter på I 5 kan se 
ut.  
 
Vid lunchtid genomfördes 
en uppskattad och fartfylld 
stridsförevisning på ka-
serngården där bland annat 

Välbesökt Regementets dag vid Fältjägarrege-
mentet 

Regementschef  Per-Eric Gustavsson inledde regementets 
dag med att bland annat tala om de utbildningsförutsätt-
ningar som finns på I 5. 

Stridsförevisning var  det populäraste inslaget  under dagen. 



granatkastare och strids-
fordon ingick. Därefter ut-
spisades Arméns ärtsoppa. 
Totalt hade det kokats ärt-
soppa på 400 kilo gula är-
tor och 250 kilo fläsk.  
 
Det uppskattade antalet be-
sökare under dagen var 
omkring 5000. Svaren på 
enkäten som delades ut vi-
sar på att dagen var väldigt 
uppskattad och det finns 
ett stort stöd för I 5 och 
Östersunds garnison hos 
såväl besökare som värn-
pliktiga. 
 
 
Ellinor Fagerberg 

Regementets dag var välbesökt och många besökare var intresserade av att se ny teknik. 

Ärtsoppan ett känt varumärke inom försvaret 

Skjutövning  Maskeringsmålning 


