KA2 kamrater!
Jag hoppas att ni alla kamrater tar hand om er och era anhö riga, nära och kära i dessa oroliga
Coronatider! Det är mycket som nu ställs på sin spets, och det är många omprövningar som blir
aktuella, såväl för oss i föreningen som för hela Sverige, och världen.
För oss i styrelsen fö r KA2 kamratfö rening har de senaste dagarna också varit turbulenta. Vi
har funderat mycket på vå r kommande verksamhet och om det ä r några å tgärder vi behö ver
vidta på såväl kort som längre sikt.
Den aktivitet som ligger närmast i tiden är vår traditionella vårresa. Denna gång planerade vi att
besöka den unika trästaden Eksjö och Ing2/SWEDEC. Vi har dock kommit fram till att vi, med
er kamraters hälsa som utgångspunkt, nödgas ställa in denna resa. Vi beklagar det djupt, men
ser inget alternativ som läget är just nu.
Däremot hoppas vi att vi istä llet kan kraftsamla till den å rliga KA kamratträ ffen som i å r
genomförs i Gö teborg till hö sten. Denna genomfö rs 11 – 13 september på plats på
Käringberget i Göteborg, en pla ts som må nga av oss har minnen ifrå n. Vår må lsättning är att
göra denna resa till en minnesvä
rd utflykt fö r oss alla, och också
att subventionera
deltagaravgiften mer än vad vi inledningsvis kalkylerade med.
För att planera denna resa ä r vi tacksamma att få in intresseanmälan från er kamrater och era
anhöriga. Denna intresseanmälan är i nuläget inte bindande, men vi kommer innan midsommar
att meddela tider, kostnader och övriga förutsättningar för att genomföra resan. Då kommer vi
också att be er om bindande anmälningar och betalning för resan.
Intresseanmälan lä mnar ni till vå
lisbet.landin@gmail.com

r sekreterare Lisbet Landin på

mailadress:

Till hösten kommer vi också att högtidlighålla minnet av vårt regemente i samband med att det
är 20 å r sedan den tragiska nedläggningen. Vi återkommer med program för detta längre fram
under året.
Men önskan om god hälsa till er och förståelse för åtgärderna enligt ovan!
Peter Glimvall
Ordförande
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