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Även denna midsommar bjöd på traditionellt väder…
Vad är väl en midsommar utan inslag av ostadigt väder? Trots att jag själv tagit mig ända till
Kroatien lyckades jag inte undgå en regnskur lagom till sillen. Det var den veckas enda moln på
himlen och skuren varade i en timma, nästan magiskt!!
FM Org 19
C LEDS beslutade den 12/6 FM Org 19, där HKV 19 är en delmängd. Beslutet utgjorde en
viktig pusselbit för HKV förberedelser inför det första bemanningsmötet som genomfördes på
Karlberg den 19-20/6.
Vi har nu en god bild över HKV och FSG stabernas ”startläge” vad avser bemanningen. Det
innebär att vi är väl förberedda inför nästa bemanningsmöte i Enköping den 14-15/8, då även de
som kommer till oss från FMV kommer att hanteras. Därmed inte sagt att det blir enkelt, men de
förberedelser som kan göras i nuläget har gjorts. Utmaningen ligger helt enkelt i att balansera
vakanserna så klokt det är möjligt, där bemanningen av FSG staberna behöver ägnas särskilt
fokus.
Vikten av att tänka säkerhet
Jag stöter emellanåt på (inte så sällan) synpunkter på säkerheten. Oftast är det systemens
ofullkomligheter, i form av tekniska tillkortakommanden. Det ligger naturligtvis en sanning i
det, men jag vill understryka att det är du/ni som bygger säkerheten. Det är din attityd till
säkerhetstjänsten, din uppmärksamhet, din vaksamhet, det du upptäcker och det du rapporterar
som utgör vårt viktigaste och vassaste verktyg!
HKV AVD Säk kan skapa rutiner, sammanställa lägesbild m.m., men lägesbildens absolut
viktigaste sensor är du!
Fortsatt inriktning för HKV 2025 m.m.
Efter genomförd behovsanalys och värdering av tre alternativa grupperingar av HKV har
C LEDS fattat beslut om att fortsatt utveckla alternativet ”Järfälla”. Kärt barn har många namn,
varför det alternativet erhållit flera benämningar, bl a F8, Barkarby och Svea Flygflottilj, men
det är samma alternativ som avses.
Den erhållna inriktningen innebär att de övriga alternativen nu läggs i ”viloläge” och projektets
fulla kraft läggs på att fördjupa alternativet ”Järfälla”. Jag vill understryka att det är långt ifrån
klart att det kommer att bli så, det är en rad formella beslut som skall fattas innan det är klart.
Men riktningen för det fortsatta arbetet är tydligt given.
Även om ledigheten står inför dörren pågår arbetet med det kompletterande budgetunderlaget
för 2019 (BU 19 K), bl.a. föranlett av Materiel- och Logistikutredningen (MLU), som skall
lämnas in före semestern.
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Mot pensionen
Den 1/8 lämnar jag efter 43 fantastiska år Försvarsmakten för pension. Det känns på många sätt
overkligt, lite spännande och lite ovisst. Som att precis ha lämnat trampolinen och man funderar
på om det är varmt eller kallt i vattnet, om det skall bli ett rent nedslag, om det kommer att göra
ont. I all synnerhet som man aldrig tidigare har hoppat från en trampolin.
Jag vill rikta ett stort, varmt och innerligt tack till alla medarbetare. Det är ni som gör denna
arbetsplats så spännande och attraktiv. Den fysiska arbetsmiljön kan lämna en del i övrigt att
önska (därav HKV 2025), men den kompenseras med råge av alla er som varje dag bidrar med
ett utmärkt medarbetarskap. Tusen tack!!
Jag passar också på att hälsa min efterträdare Öv Mats Lindberg, en såväl erfaren som välkänd
profil på HKV, varmt välkommen!

Jag tillönskar er alla en skön sommar och ledighet!

Väl mött!

Laddade deltagare under HKV dagens fysiska moment
(Foto A Grunwald)

