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Våren är här!
Våren är här även om månaden bjudit på ovanligt rytmiskt och omväxlande väderlek. Utan att
göra några jämförelser med min företrädares mer vetenskapligt grundade väderobservationer,
konstaterar jag att vi i snitt upplevt 3 årstider/timme den senaste veckan.
Ledningsutredningen – Ledning för ett starkare försvar
Vissa saker förtjänar att upprepas. Vad är syftet med ledningsutredningen? Varför är ÖB så
angelägen, vad är det han vill uppnå? Kortfattat skulle det kunna sammanfattas i fyra punkter:





Öka den militära förmågan
Svara mot- och möta förändrade krav med anledning av den förändrade
omvärldsutvecklingen
Stärka Försvarsmaktens ledningsförmåga, bland annat genom ökad robusthet, uthållighet
och enkelhet
Öka graden av decentralisering, målstyrning, uppdragstaktik och tydlighet

Vecka 19 kommer det att genomföras en workshop under LEDS CIO LLI ledning i syfte att
genomlysa principer för bemanning och villkor vid intagandet av ny organisation.
Attentatet i Stockholm
Eftermiddagen den 7:e april skakades Stockholms centrum av en terrorattack. Var vi än befann
oss blev vi alla berörda, på ett eller annat sätt. Vi upplevde sorg, smärta och ilska men såg också
styrka, beslutsamhet och handlingskraft. Från medborgare, polis, räddningstjänst och
sjukvårdspersonal som var först på plats till hela samhällsapparaten inklusive hela nationen.
HKV tempoväxlade väldigt snabbt, d v s höjde sin beredskap för att omedelbart börja leda
arbetet med att låta Försvarsmakten göra sig beredd att kunna lämna stöd till samhället. Det
gjordes mycket professionellt och välordnat! Många är exemplen på goda initiativ och
handlingskraft. Vi visade med tydlighet att vi är på rätt väg mot vår vision! ”Ett starkare
försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning”.
HKV genomförde en extra personalorientering den 10:e april, där ÖB under 9 minuter på ett
väldigt bra sätt beskriver Försvarsmaktens vidtagna åtgärder och framför sitt tack till all
personal. Om ni inte kunde delta då rekommenderar jag er varmt att gå in på Emilia och se ÖB
tal som filmades.
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HKV dagen den 4 maj
Den minnesgoda kommer ihåg att vi hade ett synnerligen aprilbetonat väder vid fjolårets fysiska
aktiviter på förmiddagen. Våra rutinerade friskvårdsledare har till årets event lovat strålande
väder och minst tvåsiffriga värmegrader, vi kommer att få en kanooonförmiddag på Stora
Skuggan! Och inte minst en fortsatt bra dag på Münchenbryggeriet med C HKV
personalinformation och efterföljande personalfest.
Väl mött i vårsolen!

Lennart Thomsen

Veden skall enligt all gammal expertis vara upphuggen senast 1 maj. Så här ser det ut hemma
hos mig. Om det nu, mot förmodan, skulle vara så att någon av er inte hunnit med denna viktiga
syssla ännu, så har ni ju hela helgen på er…..

