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NOTERAT ...
Överbefälhavaren
General Håkan Syrenvill seen ökad
militär närvaro på vå?;kusten.Fler
övningar behövshär för att Försvarsmaktens personalskall lära känna
geografin och infrastrukturen säger
ÖB, som anseratt det är upp till
politikerna att ta beslut om permanenta förstärkningar i Våstsverige.
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Beredskapsmuseeti Viken utanför
Helsingborg kan nu ståta med att vara
ensamma i Europa om att ha en inglasad kustartilleripjäs. Med pompa och
ståt invigdes den nya delen av museet
den 30:e juni.

PjäsnamnetMaja är en kvarlevafrån
tiden då batterietuppfordes1940.De
fyra pjäsernafick namn efter flickor
som boddei närhetenav batteriet.
Som aven händelsevar Maja ihop
med pjäschefen...

Givetvis fanns Kamratföreningen på
plats, både med ett flertal medlemmar
men också med en rörlig 12/80-pjäs
som manövrerades av föreningens
sekreterare Christer Fagervall.

Beredskapsmuseeti Viken erbjuder
mycket att titta på för den militärhistoriskt intresserade.Förutom en mängd
olika pjäser som inkluderar en välrenoverad 21:a och en robot 08 finns också
allt från en stabsplats till olika former
av uniformer.
Invigningen av Maja följdes därför av
en lika välbesökt som välorganiserad
resatill Viken som också innehöll ett
uppskattat besök på Lv6 i Halmstad.
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Försvarsmedicincentrum
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Solen sken ikapp med museichefen
Johan Andre som förutom den numera så välbevarade 15,lcm pjäsen
också gladde sig extra mycket åt att
museet firade 10-årsjubileum och
att "den svenskatigern" i blå-gult
numera är museetsegen symbol.
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Nordic Battlegroup
sig beredda

gör

Den svenskleddasnabbinsatsstyrkan
Nordic Battlegroup utbildar och
övar nu för fullt för att kunna vara
bereddaatt gå ut i en insatsfrån den
1 januari 2008. Styrkan, som består
av 2 800 soldater från framför allt
Sverigemen ocksåfrån Norge, Finland, Estland och Irland skall kunna
vara på plats inom 10 dagar från
order och verka under 4 månader.
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Höstmiddag den 24 oktober
En riktig höjdarkvällbrukar höstmiddagarnavara,och varför skulleåretsupplaga
inte följa det fina mönstret?Mångavet att det är "något med sjukvård"på gamla
KA4, men vad är det egentligensomhänderpå gamlaRadarhöjden,i hamnen
och i kasernerna?
Garnisonschefen
översteBo Anderssonsom dessutomär vår
ordförandeger en expose överden växande(!)verksamhetenpå Käringbergetoch
blickar ocksåframåt.
Tid: 18.00 onsdagenden 24 oktober på Mässen,Käringberget
Kostnad:Ingen - föreningen bjuder på mat. och lättöl/vatten
Anmälan:senastden 17 oktobertill Kjell på tel. 031-92 07 90 eller till
Gustavpå 031 29 05 46 alt. e-maillundberg.gustav@telia.com
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Försvarsupplysning med överste
Stefan 81.ärtor den 8 november
Att Försvarsmakten alltid har förändrats vet vi alla, men vad är det egentligen som händer nu? Är det någon som vet så är det överste Stefan Gustafsson.
Han är välkänd av många, både som före detta regementschefpå Amf 4 men
också som ÖB:s visionär. Kanske har han nya insikter kring vad ÖB menade
med att Försvarsmaktensnärvaro på Våstkusten måste öka. Kom, lyssna och ställ
frågor! När orden tystnat är det dags för maten att ta vid, och vi låter oss alla väl
smaka av ärtor och pannkakor.
Tid: 18.00 torsdagen den 8 november i Bohussalen, sedan Matsalen
Kostnad: Ingen - Försvarsutbildarna bjuder på mat och lättöl/vatten
Anmälan: senastden 31 oktober till Kjell på tel. 031-92 07 90 eller till Gustav på
031 - 29 05 46 alt. e-maillundberg.gustav@telia.com
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