C4 veckobrev
Örlogssjömän och kamrater!

Vecka 045

Veckan inleddes med en beredskapsövning vid förbandet. 3.sjöstridsflottíljen i
Karlskrona gjorde detsamma. Båda förbanden kallade in all personal och förstärkte
pågående sjöövervakningsoperation samt genomförde ytstrids- och
minröjningsövningar under 48 timmar.
Jag kan konstatera att vårt beredskapssystem fungerar och vi löser uppgift snabbare
än ställda beredskapskrav. Detta beror på att vi utvecklat och förbättrat
beredskapssystemet men framför allt på personalens lojalitet och vilja – detta gör
mig stolt och all personal har all anledning att känna stolthet över vad ni bidrar med!
Naturligtvis identifierade vi ett antal förbättringsåtgärder, men dessa är av
administrativ karaktär (t.ex. uppdatering av checklistor) eller beroende av att vi skiftat
personal (underförstått att vi helt enkelt måste träna detta oftare). Men ingen av
förbättringsåtgärderna krävs egentligen för att nå ställda beredskapskrav utan vi ska
rätta till åtgärderna i syfte att underlätta för oss själva och göra det enklare för oss.
Effekten blir att vi ännu snabbare och smidigare kan möta varje hot och klara varje
utmaning!
Veckan har fortsatt med utbildning av vår personal. Vid två tillfällen per år genomför
vi flottiljutbildningsveckor. Fokus varierar, denna vecka har energi lagts vid
kommande tillväxt – hur vi ska utveckla vår personal för att möta tillväxtens krav inom
olika områden.

Det har handlat om utbildningsfrågor men även fördjupningar för t.ex. chefer i hur
att hantera personaladministrationen. Beredskapsövningen var en del i
utvecklingen av vår personal.
Under fredagen överlämnades tre spaningsbåtar till Försvarsmakten från FMV, tre
av den till 4.sjöstridsflottiljen och två till 3.sjöstridsflottiljen. Jag kunde särskilt tacka
Magnus Danielsson, förbandets chef för provtursenheten, och HMS Tryggs
fartygschef Michael Langhard för sitt arbete i ombyggnationen av fartygen.
Spaningsbåtarna kommer att vara ett starkt tillskott i marinens förmåga till
undervattensstrid genom sin sensorpark! Vår uppgift är nu att fartygen ska in i
övriga förbandets insats- och övningsverksamhet och träna sin förmåga – ni är ett
välkommet tillskott!
Spridningen av COVID-19 har tagit fart igen i hela samhället. Jag understryker
vikten av att all personal följer våra rutiner i syfte att inte belasta den civila
sjukvården, men framför allt för att vi ska kunna upprätthålla vår beredskap och vår
operativa förmåga. Vi får även vara beredda på att vårt stöd kan behövas civilt i
större utsträckning än under sommaren. Vi hanterade detta bra under våren och jag
förväntar mig att all personal gör sitt bästa för att möta nuvarande uppgång. Jag
har beordrat att alla chefer ska repetera våra rutiner för sin personal och kontrollera
att reglerna följs – vi har nog alla slappnat av lite under sensommaren och det
måste hanteras.
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

beredskapsövning
Fartygen gick loss och röjdykarna sökte av
kajer. C4 passade på att åka lite båt men
valde höstens blåsigaste dag…

Du har väl inte missat filmen från
beredskapsövningen?
Kolla in @4.sjostridsflottiljen på
Instagram.
Även @3.sjostridsflottiljen gjorde
en film som finns i sociala medier.

C4 hade gott snack
med divisionernas
officerare

Sjömän provar på
livet som
röjdykare

Utbildningsvecka Utbildningsdagar
Det blev en komprimerad utbildningsvecka efter den oanmälda
beredskapsövningen, men en hel del utbildning blev det ändå.

Spanbåtar levererade!
FC Trygg gratulerades och fick
gåvor av flottiljchefen.

Thomas Bremer och Lennart
Klingenstjärna från FMV
lämnade över fartygen under
uppsikt av Marinstabens
Urban Mathiasson och
Fredrik Sund.

Amf 1 och
Helsingborg har
gemensamt bekämpat
en tänkt
motståndare i
skärgården under en
gemensam övning i
veckan

Fotografer från HR Centrum
på plats för att dryga ut
Försvarsmaktens allmänna
bildbank med mer blåklädd
personal. Fartygen bjöd till
med duktiga statister!

Följetången Covid-19
Tänk nu lite extra på följande, så kan vi alla vara tillbaka i god
vigör även nästa vecka:

-

Tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder
Hålla minst 2 meter avstånd till andra
Stanna hemma om du känner dig sjuk
Som anställd vid flottiljen: repetera flottiljens riktlinjer och
rutiner för Corona/Covid 19

