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Jul även i år
Det är med ett plötsligt uppvaknande vi nu kan konstera att julen åter står för dörren. Konstigt
nog blir man lika förvånad varje år att tiden går så fasligt fort i december. Allt det där som
skulle göras, bara avvägningen blir klar….
NOAK på HKV
Ett första möte genomfördes på HKV den 14:e december i samlingsalen på L 24. Det var
mycket engagemang och positiv energi i rummet. En del i programmet var gruppvisa
diskussioner rörande förslag på åtgärder som vi kan vidta inom förbandet för att bli en mer
jämlik och därmed en bättre arbetsplats och ett bättre Högkvarter. Vi håller nu på att
sammanställa förslagen, flera av dem bedömer jag att vi tämligen omedelbart kan omsätta i
verksamheten inom förbandet.
Tack för det gångna året
Jag upphör aldrig att fascineras av den samlade kompetensbredd, kompetensdjup och den
samlade erfarenheten som medarbetarna i HKV besitter. Det är inte bara mängden frågor som
hanteras det är också deras storlek och komplexitet som imponerar.
Att ha ett HKV som, i vilken internationell jämförelse som helst, sett till både kompetens som
effektivitet ligger i pilens spets, borgar för att Försvarsmaktens förtroende och respekt hos såväl
uppdragsgivare som samarbetspartners och allmänhet ökar.
Att dessutom snabbt kunna tempoväxla och tämligen omedelbart ställa om för att lösa nya
uppgifter inom respektive kompetensområde, som gjordes 7:e april imponerar och vittnar om
professionalism.
En udda hemställan
I veckan inkom ett tillståndsärende av mer udda karaktär. Från Rovaniemi har det inkommit en
hemställan om ”överflygning av de svenska bosättningarna”. På frågan om vilken typ av
luftfarkost hemställan avser står det ”då luftfartygets utformning strider mot alla aerodynamiska
lagar är det inte lönt att förklara, ni skulle ändå inte förstå”.
Hemställan inleds också med ”inges av rena artighetsskäl för att inte äventyra ländernas
utomordentligt goda relationer, men jag flyger vart jag vill och hur jag vill, särskilt den 24/12,
bara så att ni vet!”

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv

HÖGKVARTERET

Datum

2017-12-19

Beteckning

Sida 2 (2)

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Lennart Thomsen

HKV julavslutning inleddes i Hedvig Elenoras kyrka, stämningsfullt och vackert, som alltid!

