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Stockholm: Armémuseum, riksdagshuset.
Åkers Styckebruk: Besök vid museum och företag.
Sala: Väsby Kungsgård med T5 museum, Sala Silvergruva,
polismuseum.
Strömsholm: Strömsholms slott, ridskolan, Jazzens museum.
Strängnäs: P 10 museum, stadsrundtur, Strängnäs figurmuseum.
Vaxholm: Bogesunds slott, Vaxholms fästning.
Engelsberg: Bruket, Oljeön, Salboheds övningsplats.

”Bäste kamrat”. Föreningen delar ut utmärkelsen till den rekryt vid resp
utryckande GMU-pluton som blivit framröstad till ”Bäste kamrat”.
Utmärkelsen utdelas vid utryckningsceremoni och består av en gåva och
diplom.

Medlemstidning
Med två nummer per år (juni och december) utkommer föreningens
medlemstidning Upplandssignalisten. Den speglar både nutid och flydda
dagar med artiklar skrivna av redaktören Håkan Palm och av medlemmarna.

På föreningens hemsida www.ledrkf.se finner du mer information.
Bl a kalendarium med kommande aktiviteter.

Välkommen som medlem
Ledningsregementets och
Upplands regementes kamratförening
Pl 920
749 81 ENKÖPING

E-post sekr@ledrkf.se
PlusGiro 477 91 48-8

Det finns även ett museum vid garnisonen att engagera sig i,
eller på annat sätt stödja. Välkommen även där, vi träffas på tisdagar.
www.teleseum.se

LEDNINGSREGEMENTETS och
UPPLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

Historik och ändamål
1957 flyttade Signalregementet från Stockholm (Marieberg/Frösunda) till
Uppsala. Regementet fick senare namnet Upplands regemente (S 1) och
flyttade 1982 från Polacksbacken i Uppsala till Enköping. På platsen hade
tidigare Göta livgarde (P 1) verkat fram till 1980, då förbandet lades ner. Ett
år efter S 1 etablering i Enköping bildades Upplands regementes
kamratförening. S 1 blev Ledningsregementet 2007.
Föreningen ska vara en länk mellan i tjänst varande och tidigare vid
regementet tjänstgörande anställda och värnpliktiga och likaså mellan
regementet och bygden. Verksamheten ska bygga på den grund som
traditioner och gemensamma minnen utgör, men också förnyas i takt med
utvecklingen. Verksamheten syftar ytterst till att befrämja ett gott
kamratskap och föreningen stödjer Försvarsmaktens värdegrund.
Föreningen är ansluten till Sverige Militära Kamratföreningars Riksförbund
(SMKR). www.smkr.se

Medlemskap
Medlem kan den bli som är eller har varit
- anställd vid Ledningsregementet eller annat tjänstgöringsställe inom
Enköpings garnison, samt tidvis anställda vid Ledningsregementet
- GMU rekryt vid Ledningsregementet
- personal i hemvärn och frivilligorganisation med anknytning till
regementet
- anställd eller värnpliktig vid f d Upplands regemente (I 8), Göta
Livgarde (P 1), Signalregementet (Upplands Signalregemente)
- anhörig till ovanstående kategorier samt
- veteraner med anknytning till S1 / Ledningsregementet
- annan person som finner intresse av försvaret i allmänhet och Ledningsregementet i synnerhet.
Medlemsavgift 125 kr per person alt 200 kr för en hel familj.

Medlemsavgift inbetalas till plusgiro 477 91 48-8 ange namn, födelsetid
ÅÅMMDD, adress och e-postadress på inbetalningskortet.

Aktiviteter
Vid alla aktiviteter inbjuds medlem med anhörig. I vissa fall
subventionerar föreningen priset för medlem.
Årsmöte hålls på våren. I samband med årsmötesförhandlingarna ordnas
besök vid någon plats/verksamhet inom Enköping (vid garnisonen eller
inom staden) samt intas gemensam lunch.
Kamratträffar sker två gånger per år, med föredrag och fika, ibland även
gemensam lunch. Vi deltar alltid vid regementets dag, uppställning med
föreningens fana vid invigningsceremonin. Vi deltar också vid
Ledningsregementets julfrid i Vårfrukyrkan.
Här är ett axplock av föredrag och aktiviteter vid våra kamratträffar:
- Branden i Västmanland 2013, Länsstyrelsen i Västmanland,
Västmanlands HV-bataljon
- Försvarsmaktens utvecklingschef generalmajor Dennis Gyllensporre
om framtidens Försvarsmakt,
- ställföreträdande personaldirektören brigadgeneral Klas Eksell om
Försvarsmaktens personalförsörjning,
- Besök vid Uppsala garnison och Luftstridsskolan, Chefen för
Luftstridsskolan
- Försvarsmaktens planeringschef brigadgeneral Fredrik Robertsson om
försvarsbeslutet 2015,
- doktor Peter Mattsson, Försvarshögskolan, om utvecklingen av
Rysslands operativa förmåga
- släktforskning
- tipspromenad/fotovisning/filmvisning.
Höstresa – dagsutflykt (buss) till resmål inom Uppland eller närbelägna
landskap. Under åren har vi besökt allehanda resmål, vissa med militär
anknytning, andra helt civila men intressanta platser.
Exempel på genomförda höstresor:
- Uppsala: Polacksbacken, slottet, F 16,
- Västerås: Tidö slott/leksaksmuseum, flygmuseum, F 1 kamratförening.

