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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

ULv medlemmar och vårdnadshavare

Angående personlig militär låneutrustning
Luftvärnsförbundets frivilliga försvarsutbildning, inklusive ungdomsavdelningens (ULv) verksamhet,
genomförs på uppdrag av- och i samråd med Försvarsmakten - via vår centralorganisation Svenska
Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna). Försvarsmakten har därmed också åtagit sig att
tillhandahålla viss personlig militär utrustning som lån till aktiva medlemmar i ULv. Då låneutrustningen är
tämligen omfattande och har stort ekonomiskt värde, tillämpar ULv principen att beställning endast sker
för de ungdomar som bekräftar sitt medlemskap genom deltagande i minst en helgövning och sedan
fortsätter att vara aktiva.
Försvarsmaktens neddragningar har tyvärr också medfört att utlämning av utrustning i dag är tämligen
omständlig. Tidigare lånades utrustning via Försvarsmaktens / Amfibieregementets (Amf 1) förråd på
Väddö skjutfält, där huvuddelen av ULv verksamhet genomförs. Väddö-förrådets kapacitet är dock
numera nedgraderad till "enstaka persedelbyten", varför den senaste utlämningen till ULv förlades till
Amf 1 huvudförråd vid Berga i Haninge söder om Stockholm. Där utlämning endast kan ske under
ordinarie öppettider på vardagar, med tillhörande behov av att överenskomma tider på skollov (motsv.).
Utrustningen, i storlekar enligt medlemsansökan, var beställd av oss i god tid och utlämning vid Berga
avtalad med Försvarsmakten till tisdag eftermiddag den 28 oktober 2014 (höstlov).
I ett mycket sent skede (långt efter att kallelse gått ut, buss beställts och ULv funktionärer tagit ledigt från
sina arbeten) meddelade Berga-förrådet problem med centrala (landsomfattande?) brister, och att några
av de viktigaste persedlarna därmed inte kunde utlämnas. Vi beslutade då att ändå fullfölja utlämning till
ULv enligt plan av den utrustning som fanns tillgänglig.
Luftvärnsförbundet och ULv kursledning beklagar det inträffade, men kan inte påverka eller ta ansvar för
Försvarsmaktens interna brister. Vi har dock lyft ärendet till Försvarsutbildarnas generalsekreterare för
agerande mot Försvarsmaktens högkvarter, och driver även på Berga-förrådet lokalt om det akuta
behovet, samt om en ny tid för komplettering respektive utlämning till förhindrade/nya. I väntan på detta
måste ULv grundkurs huvudsakligen använda egna civila friluftskläder och dito utrustning.
I sammanhanget kan inte nog understrykas att lånet av militär utrustning är ett avtal mellan den enskilde
och Försvarsmakten. ULv medlemmar med vårdnadshavare är således personligen ansvariga för
utrustningens vård och omedelbara återlämnande om medlemskapet upphör. ULv kursledning svarar för
att tillstyrka behov av militär låneutrustning, men kan inte åta sig utlämning, byten eller återlämning.
Lånad utrustning registreras centralt av Försvarsmaktens logistik (FMLOG) - varefter byten eller
återlämning kan ske vid valfritt förråd/servicepunkt (åtminstone i teorin), i Stockholmsområdet:
•
•
•
•

Väddö skjutfält vid Ytterskär i Roslagen (SL närmaste hållplats är "Rangarnö"), tel 0176-785 78.
Amf 1 (f.d. Berga örlogsskolor) vid Hårsfjärden i Haninge, tel växel 010-823 30 00.
Livgardet (f.d. I 1) vid Granhammar i Kungsängen, tel växel 08-584 540 00.
Livgardet (f.d. K 1) på Lidingövägen 28 i Stockholm, tel växel 08-584 540 00.

Ring alltid i förväg och avtala om tid samt hjälp med anmälan om inpassering till vakten (militärt område).
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