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Från årsmötet 2015
Måndagen 23 februari genomfördes
årsmötet med cirka 25 deltagare
– som vanlig på
Livgrenadjärmässen.
Ekonomi & avtackningar
Mycket kom att handla om
föreningens ekonomi.
Vid årsmötet avtackades de tre avgående
styrelsemedlemmarna Christer Svensson,
Bertil Karlsson och Rolf Bergman.

Många nya i styrelsen
Den nya styrelsen för det kommande året valdes.
Göran B:son Uller fortsätter som ordförande
och Bo Petersson som ledamot.
Redaktören för Östgötagrenadjären, Göran
Lindqvist, sköter även fortsättningsvis produktionen av ÖstgötaGrenadjären.
Den nya styrelsen presenteras på nästa sida.

Tidningen för Livgrenadjärföreningen
och försvarsorganisationer inom f d Linköpings Garnison.

Efter mötet gav Rikshemvärnschefen Brigadgeneralen Roland Ekenberg en presentation av
dagens moderna Hemvärn.

Dessutom avtackades den särskilt tillsatte
revisorn Hans Carlsson för sitt arbete.
Avsikten var också att tacka Jerker Carlsson
för hans arbete med att uppmärksamma att
vi haft 200 år av fred med ett arrangemang i
Kinda kommun.

Tidningen för Livgrenadjärföreningen och försvarsintresserade i Östergötland

Livgrenadjärföreningens
styrelse 2015-2016
Ordförande:

Göran B:son Uller

Telefon:
e-post:

0707 91 64 41
goranuller@gmail.com

V Ordförande:

Lage Svensson

Telefon:
e-post:

0733 87 37 89
lage.p.svensson@gmail.com

Sekreterare:

Claes-Henric Löfgren

Telefon:
e-post:

0703-85 34 63
garnisons.museet@telia.com

Kassör:

Hans-Erik T Johansson

Telefon
e-post:

0706-94 62 43
haerjo@spray.se

Klubbmästare:

Lage Svensson

Telefon:
e-post:

0733 87 37 89
lage.p.svensson@gmail.com

ÖG-redaktör:

Göran Lindqvist

Telefon:
e-post:

0708-436 346
gli@massmedia.se

Arkivarie:

Bo Petersson

Telefon:
e-post:

013-15 31 18
bo.petersson@liu.se

Ledamot:

Per-Erik Johansson

Telefon:
e-post:

0706-75 73 87
—

Ledamot:

Håkan Karlsson

Telefon:
e-post:

0734-44 61 26
hakan.p.karlsson@hotmail.com

Ledamot:

Tommy Hogner

Telefon:
e-post:

0709-10 99 30
fam.hogner@gmail.com

Ledamot:

Ingvar Alwin

Telefon:
e-post:

0703-64 88 33
ialwin@hotmail.com

Vid årsmötet valdes även Gunnar Westling till ledamot av
styrelsen. Han har emellertid frånsagt sig uppdraget, och
tillhör alltså inte styrelsen.
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Livgrenadjärföreningens
ekonomi
					
					
					
					

Sedan regementet lades ner
har kostnaderna för att ge
ut två papperstidningar
med hög kvalitet ökat.

Det beror bland annat på distributionskostnaderna.
De årliga utgifterna ligger på ca 65 000 kr och våra inkomster på
40-45 000 kronor.
Det innebär att vi med nuvarande medlemsavgifter (200 kr/år)
och ca 135 ständiga medlemmar (ingen årsavgift) saknar 20-25
000 kronor per år.
Med nuvarande kapital innebär det att pengarna är slut inom 8 till
10 år. Alternativt kan vi minska till en papperstidning per år för att
spara pengar. Detta beslut kommer inte att tas före årsmötet 2016.
Vi vill därför framföra en vädjan till de som kan och vill att skänka
en slant till vår förening, särskilt bland de ständiga medlemmarna
av vilka ca 25 personer skänkte pengar under 2014.

FÖRHANDSBESTÄLL TORBJÖRN TILLMANS
SENASTE ÖGONBLICK
NOVELLETTER & DIKTER

TILL DIG

Boken omfattar sex novelletter och ett sextiotal dikter
och är illustrerad av östgötakonstnären Anders Gustavsson.
Planerad utgivning: Senast hösten år 2015.
Boken trycks i A5-format, omfattar 140 sidor och binds
i hårdpärm. Den kostar 220 kronor plus frakt.

Beställning senast 2015-04-15 till
torbjorn.tillman@boremail.com
Ange hur många exemplar, du önskar beställa och glöm inte
att samtidigt meddela mig adress(er), till vilken (vilka) du
vill att förlaget skall sända boken/böckerna.
Fler böcker är på gång, t ex romanen ”SOFIAS DÖTTRAR”
– en fortsättning på ”TVINNADE TRÅDAR”
På planeringsstadiet är den tredje och sista delen i trilogin.
Arbetsnamnet är ”MORFARS KRISTALLKULA”

Samarbetet inom Garnisonen
Det finns många kamratföreningar inom
den så kallade Garnison som var och en
för sig har olika aktiviteter. Tillflödet av
nya medlemmar är från begränsat till intet,
samtidigt som medelåldern höjs. Därför
behövs nya tankar om föreningarna skall
finnas kvar i någon form.
Ett sätt är att öka samarbetet genom att
arrangera gemensamma aktiviteter. Där har
Garnisonsluncherna varit ett sätt med viss
framgång. Av någon anledning har Livgrenadjärerna varit underrepresenterade, så där
finns en utvecklingspotential. Vi får se hur
det ser ut vid nästa lunch med damer 26
mars.
Vi har också fortsatt med Pub-aftnar
och utvidgat dessa till att inbjuda alla för-

eningar (I4 Officerskår, Ideella mässföreningen, Livgrenadjär-föreningen, Garnisonsmuseet, Kamratföreningarna från A1, T1,
F3 och Helikopterflottiljen) att delta. Alla
tycker att det är en intressant idé men har
svårt att ta på sig ett värdskap som innebär
en värd för en kväll och ett litet föredrag på
15-30 min. Trots det så har vi ett program
för året som efterhand får sina värdar tillsatta.

•
•
•
•
•
•

Nedan följer programmet 2015 och
kontakter för respektive förening:
• Livgrenadjärregementets officerskår
(Lage Svensson)
• Ideella mässföreningen
(Magnus Runqvist)

•
•

Livgrenadjärföreningen
(Göran B-son Uller)
A1 Kamratförening
(Magnus Engdahl)
T1 Kamratförening
(Hans Almroth)
Lv2 Kamratförening
(Jan Ågren)
F3 Kamratförening
(Ingvar Jäderlid)
Kompaniofficerssällskapet
(Rolf Bergman?)
Garnisonsmuseet
(Claes-Henrik Löfgren)
Helikopterflottiljen
(Joakim Hjertner?)

Hittills har det varit lite segt att få någon att ta på sig resp värdskap, men vi jobbar på enligt nedan.

Planerade aktiviteter 2015:
Datum

Värd

Aktivitet

12 Februari

Livgrenreg offkår

Lage Svensson (ca 25 personer deltog)

12 Mars

Livgrenadjärföreningen

Lage S: Bildvisning från resa i Kapprovinsen i Sydafrika

9 April

Ideella Mässföreningen?

Enligt senare inbjudan

12 Maj (obs tisdag) Enligt senare inbjudan
10 September

Enligt senare inbjudan

8 Oktober

Enligt senare inbjudan

12 November

T1 Kamratförening

Enligt senare inbjudan

VIKTIGT MEDDELANDE!
Den nya styrelsen har gjort en genomgång av medlemsregistret
och då funnit att ett hundratal av Livgrenadjärföreningens
medlemmar inte har betalat årsavgiften för sitt medlemskap.
Det är illa i tider då föreningens ekonomi är ett begynnande
bekymmer.

Är du en av dessa cirka hundra?
Gör då din inbetalning snarast.
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M
L
Ä
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Redaktör’n har ordet:

GOD FORTSÄTTNING!
Det säger bara pang – och så har ett år
gått. När man har nått min ålder så är det
nästan som om möjligheten till enkelskott
inte längre existerar; det där med hur åren
byter nummer börja mer likna automateld.
När jag startade jobbet med den här tidningen så kändes det inte alls som om det
var ett år sedan. Mer som i förra månaden.
Det är just den här effekten som gör att
vår verksamhet i Livgrenadjärföreningen
är så viktig. Du som tillbringade lång tid
vid Livgrenadjärregementet har troligen
fått en del minnesluckor. Men hur är det
då med den som aldrig satte sin fot på I 4?
Det är ju inte särskilt svårt att gissa hur
stora kunskaperna om regementena, gar-

nisonen, militärområdet m m kommer att
vara i framtiden. Rätt svar är förmodligen
nästan NOLL - och den siffran gäller faktiskt redan nu.
Det är vår gemensamma uppgift att hjälpa
framtiden att minnas den stolta och trygga
epok då vi hade god förmåga att försvara
vårt territorium. Med ”vår” menar jag inte
Livgrenadjärföreningens redaktionskommitté, utan DIG och alla som har något
att berätta om forna tider. Så gör det!
Hör av dig med förslag eller manus
till Östgöta-grenadjären.

Göran Lindqvist
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Sista
striden?
Citat ur Corren 2015-01-23:
Sedan 1998 drivs Garnisonsmuseet helt av
ideella krafter. Ett antal äldre herrar med
militär bakgrund har sedan dess tagit på
sig ansvaret att guida besökare bland de
historiska militära föremålen. De har dessutom ansvarat för skötseln av fastigheten
och området omkring byggnaden. Men nu
orkar de inte längre. I brev till kommunen
har de aviserat att längre än till årsmötet i
februari 2016 kommer de inte att vara kvar.
– Vi är eldsjälar som har drivit det här,
men nu går de inte längre. Vi är alla mellan
75+ till 98+, säger Claes-Henric Löfgren,
före detta överstelöjtnant vid Kungliga Livgrenadjärregementet, I4 och numera ordförande i Garnisonsmuséet och Östergötlands
försvar.
Att Linköpings kommun just nu är helt
oenig med länsstyrelsen om att flytta Röda
förrådet till Gamla Linköping – eller snarare i närheten av järnvägsmuseum i Valla
– är inte museistyrelsens största problem.
De är förvisso positiva till en flytt, men
bekymrade över det de upplever som totalt
ointresse för muséets framtid.
– Jag kan inte tolka det på annat sätt. Jag
har skrivit flera brev, det första i början av
förra året, där jag bett att få till ett möte med
kultur- och fritidsnämndens ordförande och
chefen för kultur- och fritidskontoret. Men
ingen har hört av sig, säger Claes-Henric
Löfgren.
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Vid användande av artiklar och/eller
bilder ur tidningen ska källan anges.

I senaste brevet, från i början av december förra året, skriver han att om det inte
finns något intresse från kommunens sida
att driva muséet vidare, behöver man inte
heller bråka om att flytta byggnaden.
Lars Vikinge (c) – kultur- och fritidsnämndens ordförande under förra året – är den
som haft hand ärendet på sitt bord. Han tar
utan tvekan på sig ansvaret för att inte ha
gjort tillräckligt för att träffa föreningen.
– Ja, jag förstår om de arga. De har skäl
till det. Visst borde jag ha kontaktat dem,
säger han.
En förklaring till att det inte blivit något
möte trots flera påstötningar beror främst
på det låsta läget mellan kommun och länsstyrelse.
– Vi har väntat på besked som dröjt och
dröjt.
Nu hoppas i alla fall Lars Vikinge att man
kan gå föreningen till mötes.
– Jag tror att nya ordföranden i Kulturoch fritidsnämnden, Evelina Alsén (MP),
jobbar på att få till ett möte och jag hoppas
vi kan träffa dem, säger han. Han tycker det
är självklart att muséet ska vara kvar.
En åsikt han delar med Claes-Henric Löfgren.
– Tappar man bort det militärhistoriska
arvet i Östergötland så förlorar länet hälften av sin historia. Så allvarligt är läget.

Livgrenadjärföreningen, medlemsavgift:
200 kronor per år.
Fyra nummer av Östgötagrenadjären
ingår. Betalas till postgirokonto
13 37 31-0 senast siste mars.
Stöd tidningsfonden!
Sätt i din gåva på PG-kontot ovan.
Skriv Tidningsfonden samt ditt namn.

GLÖM INTE ATT
Livgrenadjärföreningens
årsavgift (200 kronor)
ska betalas till
PG 13 37 31-0
senast 31 mars.

Har du inte meddelat
din e-postadress eller
bytt till en ny, så hör av
dig till sekreteraren:
garnisons.museet@
telia.com
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