C4 veckobrev
Örlogssjömän och kamrater!

Vecka 025

I måndags träffade jag våra nya sjömän – ett sextiotal av de värnpliktiga som precis
muckat valde att ta anställning vid Fjärde sjöstridsflottiljen. Alla är inte utbildade i
marinen utan vissa av de som anställs kommer från andra förband som t.ex. F17, P4
och Ledningsregementet. Men de kan väl inte bli sjömän? – Klart de kan! De kommer
till oss med kunskap och kompetens som vi har nytta av och vi kan med stöd av
Sjöstridsskolan och genom utbildning vid förbandet ge sjömännen det som krävs för
att de ska kunna tjänstgöra här. Det som är mest positivt är att de kan ge oss kunskap
och kompetens som vi saknar, och kanske dessutom inte vet att vi saknar. Ni är alla
varmt välkomna till hit och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er!
Jag vill även hälsa Carl Lundvall välkommen som ny chef för 42.minröjningsdivisionen
och tacka Jonas Forsmark för sina insatser under de två år han varit chef för
divisionen. Jonas har drivit förbandet och kompetensområdet på ett utmärkt sätt.
Han kommer i sin kommande tjänst vid Högkvarteret att fortsätta driva marinen
framåt men på en högre nivå som en del i perspektivstudiearbetet vid
Ledningsstaben. Tack Jonas för din tid här och lycka till! Carl, du ska nu ta
stafettpinnen och föra minröjningssystemet mot framtiden, samtidigt som du ska
leda förbandet i våra operationer samt vidmakthålla och utveckla vår förmåga genom
övningar. Jag ser fram emot att arbeta med dig och är övertygad om att du kommer
få en spännande och utmanande tid som divisionschef – välkommen tillbaka!

Liberalernas partiledare, Nyamko Sabuni, besökte marinen och Berga garnison under
torsdagen. Nyamko fick en rundvisning ombord HMS Helsingborg och gavs en bild av
vad flottan och sjöstridssystemet kan göra för Försvarsmakten, Totalförsvaret och
Sverige som nation. Därefter besöktes Amfibieregementet och slutligen Marinstaben
med Marinchefen på Muskö. Det är glädjande att våra politiker kommer till oss och får
”känna och klämma” på oss, och det är viktigt att vi ger vår bild – det kommer
förhoppningsvis att underlätta i den politiska beslutsprocessen om hur framtiden för
Försvarsmakten och marinen ska se ut.
För stora delar av förbandet pågår eller påbörjas sommaruppehållet. Men inte för
HMS Ven som kommer att vakta vår gräns under midsommar – det är er närvaro
därute som skapar förutsättningar för oss andra att kunna ligga i hängmattan. Vi drar
ned lite på vår verksamhet för att kunna vara lediga men vi ”stänger inte butiken” –
detta är viktigt och gör skillnad! Sjöövervakningen fortskrider med olika enheter från
förbandet, håll utkik, vi kanske passerar din badstrand!
Veckobreven kommer att vila under sommaren och jag återkommer i augusti. Med det
vill jag önska er alla en härlig midsommar och en skön sommar!
Fjärde 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

Nya sjömän, välkomna
till flottiljen!
Våra nya sjömän genomgår just
nu ett speckat intropaket med
långa föreläsningar varvat med fys
innan de mönstrar på sina fartyg.

Chilimästaren!
Grattis Fredrik Olsson,
årets vinnare.
Det var under stor dramatik som årets
chilitävling avslutades i MWDC’s
källarlokaler i Heimdal. Den trefaldige
mästaren Marcus Hammarberg
spurtades om på målsnöret av årets
vinnare, Fredrik Olsson.
Tävlingen, som genomfördes för fjärde
året i rad, går ut på att under ett år odla
chili på kontoret och väga mängden
chilifrukt som plantan producerar.
Resultatlista MWDC chilitävling
1. Fredrik Olsson, 695 gram
2. Marcus Hammarberg, 675 gram
3. Roger Edfors, 493 gram
4. Göran Sjöström, 311 gram
5. Fredrik Nilsson , 35 gram
6. Gunnar Möller, 4 gram

Löparmästarna!
Det har också tävlats på Göteborgs garnison.
Röjdykarna höll Fjärdes fana högt och tog hem
segern i GarnM 10 km löpning i såväl M21 och M35klasserna. Vinnartider: 37.25 & 41.43. Starkt löpt!

besök
Liberalernas partiledare,
Nyamko Sabuni, besökte Berga
för att lära sig mer om marinen.

Det var inte helt utan vemod
som Jonas Forsmark
genomförde en sista
avlämning med sin division.

Ny chef för
42.minröjningsdivisionen

Nya C.42, ÖrlKn Carl
Lundvall

Mer sommaravslutning
I år genomfördes sommaravslutningen divisionsvis i stället för med hela flottiljen på en
gång. Här kommer lite fler bilder från förra veckans spektakel. 43.underhållsdivisionen
håller mingel på Trossö och passar på att medaljera och tacka av sjömän.

