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Varmt välkomna åter!
Efter en som jag hoppas, bättre julledighet förefaller nu vardagens kvarnar mala idogt igen.
Ledighet är skönt och trevligt, men jag uppskattar också vardagens fasta rutiner och utmaningar.
Någon vecka in i januari blev vi plötsligt anfallna av såväl snö som kyla. Härligt att åtminstone
några helger ha fått ägna sig åt någon form av vintersport/-aktiviteter!
Såhär långt har vintern bjudit på såväl rytmiskt som omväxlande väder.
Ledning för ett starkare försvar
Öv Håkan Peterson har nu tillträtt som ställföreträdande omstruktureringsledare till genmj
Anders Callert.
De har nu börjat formera sitt ”lag” för att planera genomförandet vad gäller verksamheterna
utanför HKV. Det har bl.a. resulterat i ett ”Direktiv 1 för omstruktureringsarbetet avseende
omstrukturering för ett starkare försvar”.
Vad avser förändringarna inom HKV är det jag som formellt är HKV omstruktureringsledare.
I praktiken leds det arbetet i ordinarie ”linje”, där jag med HKV AVD stödjer genomförandet.
Totalförsvarsavdelningen
Avdelningen inrättades i början av januari och ingår som en avdelning i LEDS. Den innehåller
två sektioner, totalförsvarssektionen som tillförs från LEDS INRI och hållbarhetssektionen som
i huvudsak utgörs av tidigare PROD Miljö.
Som säkert många av er känner till har ÖB beslutat att inte fullfölja tidigare inriktning avseende
chef för avdelningen. Ytterligare information finns i artiklar ÖB låtit publicera på Emilia.
HKV marsch
I söndags genomfördes C HKV konsert, där all HKV personal med en medföljande var
välkomna, inklusive medlemmar i kamratföreningen.
Det var väldigt roligt att så många slöt upp! Detta är ett led i att bygga HKV förbandsanda.
Ett militärt förbands grundfundament och själ tar sin utgångspunkt i förbandets fana och dess
marsch. HKV har fram till i söndags varit i avsaknad av en egen marsch. Men i samband med
denna storslagna konsert fick så äntligen även HKV sin marsch, där vår marsch ”Tre vapen”
hade sitt uruppförande, pampig och vacker!
(Det förelåg självklart tankar på att döpa om marschen till ”L 24”, men det gjorda namnvalet är
onekligen mer storslaget.)
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Attachévecka
Innevarande vecka är attachévecka, då våra utsända är i Sverige en vecka för ömsesidiga
uppdateringar. Numera deltar även våra utsända samverkansofficerare under denna vecka.
Välkomna till HKV och trevligt att springa på er i korridorerna!

Väl mött!

Lennart Thomsen

C HKV mottar från Försvarsmaktens musikdirektör, Olle Hermansson, det inramade partituret
till ”Tre vapen” i samband med C HKV storslagna konsert med militärmusikkårerna i
Berwaldhallen den 28:e januari. (Foto: A Kallin)

