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Örlogssjömän och kamrater!
Våra minröjningsfartyg har gjort prov med ROV-E, ett stöd som lämnas
till Tyskland. Proverna gick bra och detta är ett bra bevis för att hjälpa
andra gagnar en själv. Tyskland har kunnat genomföra sina prover och
våra besättningar har kunnat träna sig i hantering av vapenssystemet –
bra!
I helgen hölls 4.sjöstridsflottiljens bal på Solliden. En fantastisk och
mycket trevlig kväll! Jag vill tacka Jim Ramel, Erik Wallin och Mia
Rismalm för nedlagt arbete och särskilt Jim som i sin roll som toastmaster
höll ihop kvällen på ett alldeles utmärkt sätt! Våra hedersgäster, ÖB
Micael Bydén, Marinchefen Ewa Skoog Haslum och C 3.sjöstridsflottiljen
Per Edling har även hört av sig och tackat för en fantastisk kväll – och det
blir ju det med totalt 400 gäster och i flottans regi!

Högkvarteret och Marinstaben har under veckan samlat alla
förbandschefer för att starta igång planeringen av 2021. Det blir alltid
mycket ekonomiprat under dessa möten, inte alltid roligt kan man
tänka. Jag ser det så här: Under kommande åren kommer vi med stor
sannolikhet att tillföras mer pengar i syfte att tillväxa. Detta innebär att
vi måste arbeta annorlunda och göra andra saker än vi gjort de senaste
åren. Våra värnpliktiga ska ha utbildning, vi måste ändra vårt
utbildningssystem (t.ex. luftförsvar och taktik) och vi kommer att få en
ny logistikorganisation samt att marinen ska återetableras med ett
förband på västkusten. Då är det inte intressant att jämföra med
föregående år, för vi ska ju inte göra samma saker som tidigare! Att
vara medveten om detta är viktigare än att jämföra ”ekonomistaplar”
– för i vissa kommer det att vara mindre pengar, i andra mer och
dessutom tillkommer staplar. Vi måste få ihop all denna verksamhet
och hålla den inom ramen för den tilldelade ekonomin. Nu väntar ett
grannlaga arbete i vår planering för att tillse att det blir så.
Påminner alla om att direktiv för att hantera pandemin
(Corona/COVID 19) för personal anställda i FM återfinns i EMILIA och
i den nedbrytningen som är gjord i flottiljens order. Inga andra
direktiv gäller för oss vid arbetet på 4.sjöstridsflottiljen!
4.sjöstridsflottiljen bidrar dagligen till Försvarsmaktens stående operationer
för att försvara Sverige och våra intressen, vår frihet och rätt att leva som vi
själva väljer. Inom ramen för detta vidmakthåller och utvecklar förbandet sig
genom rekrytering, utbildning och övningar.

Kör så det ryker!
Jon Wikingsson
Flottiljchef

SOM VANLIGT VAR FJÄRDES
BAL EN SUCCSÉ.

HMS KOSTER RASTADE SJÖBENEN MED
GEMENSAM FYS INNAN ROV-E TESTERNA.

HMS TROSSÖ HAR ”ÖVAT
BORT RINGROSTEN”
TILL SJÖSS.
HÄR ÖVAS BOGSERING MED
41.KORVETTDIVISIONEN.
MAN ÖVER BORD OCH ANDRA
NÖDSITUATIONER ÖVADES
OCKSÅ FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT BESÄTTNING OCH
FARTYG ÄR PÅ TÅRNA.

TILLPASSNING AV
SKYDDSMASK FÖR DELAR
AV 42.MINRÖJDIVISIONEN

RÖJDYKARNA LÖSTE
SKARP UPPGIFT OCH
OMHÄNDERTOG ETT
RÖKLJUS UTANFÖR
GREBBESTAD

