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KA4
firar
50 år

Med regrementets
dag lördagen den

15 augusti
(Tfrvärr stod det fel

datum i gårdagens G-P)

Grindarna öppna
mellan

kl. 09.30-17.00
Välkomna!

Regemente frrar 50- årsjubileum
T1 A 

^ 
Nästa lördag är det Regementets Dag på K4 1 9"h

I\1\ t r*tidigt firär fööandet sitt 50-årsjubileum. Grindar-
na öppnas för allmänheten redan kl 09.30 och sedan pågår uppvis-
ningäi med Viggen, helikoptrar, ubå!, dykare, hundar och mycket

annat. Kl lZ ståings grindarna. Frivilligorganisationerna visar upp

sitt kunnande, sllWardsgnrpper visar förbandsplatser över hela

området, olika musikkårär konserterar och museet hålls öppet.

Skulle hungern drabba finns också snar lindring. Till en billig
penning kai de svultna njuta av försvarets orntalade ärtsoppa med

panttXit<or. Tar sig dit göi man helt gratis. Spårylqen biuder på fria
r"ro. med linje 4 mot uppvisande av jubileumsfolder.

Folk Göran Norlen

omKrrnel oss 62 41 27

- Vårs marino enheter kommer att moderniseras
och vösentligt utö,kos med nya snabbgående båtar,
söger överstelöitnant Lars Leffler, t v, och maior
Anders Hylander inför KA 4:s ih&rsiubileum på Kö'
ringberget i Göteborg.

40-krlopsbåtar
titlKA*amfibie
Många gånger nedlägg-
ningshotat är 50-åriga
KA 4 på Käringberget i
Göteborg, det enda kvar-
varande regementet i Gö-
teborgs och Bohus län -sedan A 2 pä Kviberg lagts
ned 1962, I l7 i Uddevalla
sista juni och Lv 6 på Kvi-
berg är på väg att flytta till
I 16/fo 31 i Halmstad.

- KA 4 är i dag ett väl-
organiserat och i utbild-
ning högeffektivt rege-
mente.
Så betygsätts 50-åringen
av vår marinledning.

- Så vi sgr framtiden an
med tillförsikt, höjer vår
utbildningskapacitet och
tillförs nya vapenbärande
båtar, framhäller KA 4:s
tillförordnade rege ments-
chef , överstelöj tnant Lars
Leffler, inför jubileet 15

augusti.
Den nuvarande utbild-
ningen av årliga 700 våirn-
plilrtiga i7,5 och 14 mäna-

ders utbildning skall höjas
till I 000.
Samtidigt befåister KA 4
sin ställning som marinens
centrala sjukvårds- och
tekniska skola.
Inom wå år tillförs KA 4
40 vapenbärande båtar,
goda för hastigheter på 40
knop.
KA 4 börjar sätta upP am-
fibiebataljoner.

- Utbildade i krigsorgani-
sationen kommer dessa
amfibiebataljoner att kun-
na dra ut i Göteborgs skär-
gård med sammanlagt.T0
vapenbärande båtar i 40
knops fart, säger Lars
Leffler.
Och samordnare med pro-
j ektgruppens överstelöi t-
nant Bo StäsparTe ärma-
jor Anders Hylander om
5O-årsjubileet på detta
Älvsbo rgs Kustartilleri,
som hade som förste chef
överste Rudolf Kolmodin.

TEGE EKSTRÖTVT


