
 
T3 kamratförening 

 

Årsmöte 2019,  och lite till… 
 

Hej kamrater.  

Här redovisar jag årsmötet den 7. mars -19 på ett lite annorlunda sätt än som ett protokoll. 

Kjell Åström, sedan ett år, vår nye ordförande hälsade 14 medlemmar hjärtligt välkomna. Kjell påbjöd att vi 

skulle minnas de kamrater som under året gått bort med ett tänt ljus och en tyst minut. Till mötespresidium 

valdes Kjell som ordförande och Arne Hedvall till sekreterare., med Ola Olsson och Kjell Litström som justerare. 

Kjell berättade att kamratföreningen bildades på Regementets dag i Ramsele 1957 med regementschef överste 

Djurlin som förste ordförande. Föreningens medlemsrekord slogs år 1963 med 673 medlemmar, att jämföras med 

i dag när128 löst medlemskap.  

Alla formalia som mötets utlysande, röstlängd, ekonomi, revision, ansvarsfrihet, genomförd verksamhet samt val, 

budget, plan för 2019 vann mötets gillande.  

En ännu mer utvecklad samverkan med I 21 kamratförening kommer att ske under 2019.  

Den största aktiviteten som genomförts under året var restaurering och invigning av Officersgrinden. 

Kommunalrådet Åsa Sjödén invigde till trumpetfanfar (introt till Norrlands Trängregementets marsch) inför ett 

fyrtiotal intresserade, därefter bjöd föreningen på enkel fältlunch på ”Tunet” söder f.d kanslihuset.  

När Kjell tackade för visat intresse meddelades också att protokoll från årsmötet arkiveras och referatet kommer 

att finnas på föreningens hemsida och i Norrlandsträngarens juninummer.  

 

Nu övertog Jan Molander (f.d kulturchef i Sollefteå) ordet. Han har studerat hur verksamheten på Nipanområret 

(f.d T3) förlöpt under 25 år. Han berättade inlevelsefullt hur en hel del lycksökande företag etablerats och även 

försvunnit från området. En amerikansk företagare, med miljarder i ladorna, vid namn Galesi startade ett 

telecomföretag på området. Han hade mycket högtflygande planer på såväl företaget som Sollefteå. Hans idéer 

om hundratalet anställda och en befolkningsutveckling mot 50.000 gick om intet efter bara några år.  

Redan 1997 fanns 35 företag etablerade på Nipanområdet och det började bli ont om lokaler 

Som kuriosa kan nämnas att vid 1992 års försvarsbeslut skulle T3 lämna hela sitt kasernområde och flytta över 

till I 21/Fo 23 område 1994. Kasernerna på I 21/Fo 23 området måste först renoveras och all värnpliktsutbildning 

skedde på T 3-området. Den första kasern som var klar var den som skulle inrymma T 3 och man flyttade över 

älven redan 1993. I 21:s värnpliktiga fick vänta ytterligare ett år.  

Hela T3 området skänktes till försvarsmakten i slutet av 1800-talet för etablering av ett militärt förband. Detta i 

konkurrens med Östersund. När T 3 lämnade Nipanområdet fick kommunen köpa tillbaka området för mer än 

fem miljoner kronor, då ingick de byggnader som försvarsmakten uppfört. Efter avstyckning av alla byggnader 

såldes alla utom B-kasern, gymnastiksalen, östra stallet och förvaltarbostaden till fastighetsbolaget Dagon. Dock 

behöll kommunen alla vägar inom området. År 2011 köpte fastighetsbolaget Klövern området av Dagon. Under 

åren fram till 2018 lyckades Klövern med att både bygga en helt ny ”kasern” i vinkel till c-kasern och i huvudsak 

hyra ut alla övriga byggnader. 2018 sålde Klövern området till fastighetsbolaget Hemfosa. 

Redovisningen av 25 år med Nipanområdet kommer Jan Molander att utge i skrift. 

 

Lennart Hellström 
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