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Nu kanske det låter lite konstigt att skriva om saker vi tror
ska hända om ett år, men vi vill så gärna att vi ska kunna
ses och göra aktiviteter för de pengar vi avsatt för detta.

Innan vi sätter dessa planer i verket hoppas jag alla får en
skön sommar, med lagom mycket sol och regn.

En skön sommar och god hälsa önskar styrelsen genom

Ordförande har ordet sommaren 2021

Mikael Bernhardsson

Sveaartillerister!
Aldrig trodde vi väl det skulle bli så här. Nu känns det
länge sedan vi kunde ses. Det börjar bli många gånger vi
flyttat fram tidpunkten för aktiviteter. Vi tvingas nu åter
skjuta fram återstarten av våra aktiviteter. Jag hoppas,
trots detta, att alla mår bra och hittat en tillvaro i denna
konstiga tid.
Det är ett svårbedömt läge, trots vissa lättnader och att
många nu fått vaccin. Vi ska, naturligtvis, följa statens regler och rekommendationer. Det finns sådana både för
samlingar och restauranger. Dessa påverkas vi av. Vår förhoppning är att vi kan börja genomföra de populära luncherna, som tidigare genomförts i Linköping och Stockholm under oktober månad. Då hoppas vi och tror att restriktionerna medger att vi kan göra det. Vi tror även att vi
kan ses, för att fira St. Barbara
Styrelsen planerar också för att årsmöte ska genomföras i
april. Den välbesökta traditionen med Högtidsmiddag,
som föregås av kulturaktivitet eller RegM i golf, planeras
för i maj. Dessutom hoppas vi A1-luncherna fortsätter,
med bl.a. besök av C A8 (ja, det är rätt, tydligen heter/
kommer artilleriregementet i Boden åter heta A8).

Arbetsgruppen för aktiviteter fortsätter jobba, för att utöka våra aktiviteter och resor. Styrelsen har en plan för
hur dessa pengar ska förvaltas och användas. Dessa planer får presenteras på kommande årsmöte.

Aktiviteter 2021
P.g.a. rådande läge så är årets aktiviteter mycket preliminära och mer info kommer per e-post och på hemsidan när de är fastställda.
A1-luncher
Vi hoppas kunna genomföra ett par luncher senare i
höst både i Linköping och Stockholm.

S:t Barbara
Vi siktar på att genomföra firande av S:t Barbara både i
Linköping och Stockholm.
Högtidsmiddag, golf och kultur
Skjuts fram till maj 2022.
Årsmöte
Skjuts fram till april 2022.

Program för respektive aktivitet skickas ut på vår epostlista.

Får du inte dessa utskick?
Anmäl i så fall din e-postadress till
redaktor@sveaartilleri.se
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Regementsområdet i Linköping 2021
(Text och bild: Mikael Söderström)

Under det senaste året har ju alla aktiviteter i vår förening ställts in, så det finns inte så mycket att göra reportage om. Det här numret av Sveaartilleristen kommer istället att handla om hur regementsområdet i Linköping har förändrats sedan A1 lades ner 1997.
Vi är några stycken som flyttat ”hem” till regementet igen och bor nu i lägenheter som ligger innanför
”staketet”. Dessa områden heter Hagaberg samt Södra Ekkällan. De jag vet om som bor här är Bosse Rynestad, Lasse Larsson, Pelle ”Knallis” Johansson, Bernt Moll, Torbjörn Sjöberg, Bo Jernberg och så jag, Mikael Söderström.
Korten är tagna i maj 2021 och jag har fått hjälp av Tobias Sundström som idag jobbar på polisen i området
att identifiera vilken verksamhet som finns de olika husen.
I vårt kanslihus sitter idag Polisens regionsledning. Regionspolismästare med sitt kansli. Operativa enheten för polisregion Öst sitter även där
(De har ansvar för det minutoperativa arbetet i
region, dvs Regionsledningscentralen, Gränspolisen och PKC, polisens kontakt center.
Som ni ser är det en ny byggnad till vänster om
kanslihuset samt en glasgång till kansernen till
höger.

Kasernen mitt i bilden har jag för mig hette ”Tre
kronor”. Här finns i dag Tingsrätten och förvaltningsrätten. Bakom den kasernen finns ett nybyggt hus (på I4-sidan) där finns Ekobrottsmyndigheten samt säkerhetspolisen.

De två kasernerna till höger om kanslihuset är
nu sammanbundna med ett nytt hus. I dessa
finns Lokalpolisområde Linköping som omfattar Linköping, Åtvidaberg, Kisa och Ydre.
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Här finns idag Polisens reception, men
även reception för NFC (Nationellt
Forenciskt Centrum), och RMV
(Rättsmedicinalverket för Östergötlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län). Ni kommer väl ihåg markagrinden ut till vänster om huset.

I gamla gymnastiksalen och
delen med klocktornet har
idag Regionledningscentralen utbildningslokaler,
gym och innebandyhall.
Matsalen drivs i dag av Östgötakök, som använder det
kök som nyinvigdes precis
innan nedläggningen.

Kasern Rissne fram och baksida.
I dessa lokaler finns Kriminalvården, Region Östergötland samt
flera privata företag. På baksidan finns flera små butiker t.ex.
matställen, en blomsterbutik och ett café.
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I gamla pjäshallen är det nu ett av Friskis&Svettis gym och så här ser det ut där vi hade uppställningsplats för
alla fordon på Hallahed.
Mecca är nu biltvätt och uppställningsplats för
Stångåbuss, men det finns planer på att bygga
bostäder även här.

Fler kort finns på den länk som finns i mailet med tidningens utskick. Har du tappat bort den så skicka ett mail till redaktor@sveaartilleri.se
Förutom dessa bilder finns bl.a. kort på ”förrådet”, där polisen har garage och hundenheten finns. Jag sitter just nu
och tittar ut över gamla pjäshallen och ser solen gå ner över taken på närmaste kasern och kanslihuset.
Detta var ett axplock av hur regementsområdet förändrats sedan nedläggningen. I kommande nummer tänkte jag ha
med att kort från förr och nu som jämförelse.
/Mikael Söderström

Bortgångna medlemmar
(Som kommit till styrelsens kännedom sedan förra tidningen)
Olle Beng
Född 1943-10-16
Avliden 2020-11-21

Om det kommer till din kännedom att någon medlem avlidit, vänligen meddela sekreteraren
sekreterare@sveaartilleri.se
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