
Ordförande har ordet september 2016

I juni sålde statliga Vasallen Hågestaområdet, I 21/Fo 23 tidigare kasernom-
råde, till det Sundsvallsbaserade fastighetsbolaget NP3 Fastigheter för 211 
miljoner. Ägarbytet ägde rum den 30 juni. I köpet ingick inte Frihetsboendet  i 
den tidigare C-kasernen som Vasallen behåller. Badhuset Aquarena, som ägs av 
Sollefteå kommun, och ICA Kvantum, som äger butiksfastigheten, berörs inte 
heller av affären. 
Glädjande är att NP3 Fastigheter tar över Vasallens duktiga personal på Hågesta,
ett förhållande som borgar för fortsatt god skötsel och utveckling av vårt gamla 
kasernområde. Vi önskar de nya ägarna lycka till. 

September är här och sommaren har övergått i höst. Snart kommer naturen att 
skifta färger, från grönt till - rött, gult, orange och brunt, ett färgskådespel som 
är bedårande vackert, men alltför kort.  

Kamratföreningen har fått brev, telefonsamtal samtal och mejl om att vårt 80-års
jubileum var lyckat och uppskattat. Det sporrar naturligtvis inför framtiden men 
i skrivande stund finns inga direkta förslag på någon ny ”aktivitet”, så vi får bida
vår tid och fundera på vad vi kan göra.

Efter att Vasallen sålt Hågestaområdet till  fastighetsbolaget NP3 Fastigheter är Frihets-
boendet den enda fastigheten på Hågestaområdet som ägs av Vasallen. Balkongerna har gett
C-kasern ett civilt utseende. I huset finns 44 lägenheter på 50-99 kvadratmeter. 
Foto S-O Braf.



För kamratföreningen innebär hösten en verklig rivstart. Före jul är det beräknat 
att boken ”Västernorrlands regemente 1983-2000, från fält, expeditioner, kök 
och förråd”, ska utkomma. Arbetet har för några pågått hela sommaren, då  det 
är ett digert arbete att få in och sammanställa alla uppgifter.

Studiecirklarna, våra uppskattade samlingar på Solgården och många fler akti-
viteter kommer att genomföras i höst. Detta framgår av vår ständigt uppdaterade
hemsida, som Mikael Johansson sköter på ett utomordentligt sätt.

2017 fyller Sollefteå 100 år som stad och regementena präglade under nästan 
alla de 100 åren Sollefteå stadsbild, samtidigt som de vara stora arbetsgivare. 
Det är möjligt att vi på något sätt kan bli engagerade i de kommande festlig-
heterna. 

Foto över Västernorrlands Regementes kasernområde från den tiden då Sollefteå var en 
ung  stad och Västernorrlands regemente inte bott så länge i kasernerna. Fotot är troligen 
från 1930-talet. Garnisonssjukhuset längst nere till höger i bild  togs i bruk 1921. Gräsmat-
torna, häckarna och träden runt sjukhuset tyder på att det varit i bruk i några år.  Fastig-
heten på Storgatan 127 i vilken bland annat en Konsumbutik fanns och som uppfördes 1944 
är ännu inte byggd. På kaserngården syns ingen verksamhet och inte ett enda motorfordon 
vilket det borde göra om bilden tagits under beredskapsåren. Samlingshallen till vänster 
och nedanför C- kasern, den högra kasern uppfördes i början på 1930-talet, vilket talar för 
att bilden är från 1930-talet. Notera det vita trästaket som omger kasernområdet och 
odlingarna i anslutning till det nedre vänstra stakethörnet. Foto från Rolf Jansson. 



Det är dessvärre så att en infekterad debatt pågår, inte
minst i olika media, om Sollefteås sjukhus vara eller
icke vara, åtminstone som akutsjukhus. 
Det ser det tyvärr ganska mörkt ut för vårt sjukhus men
vi har demonstrerat förr och då fått beslutsfattare att
ändra ståndpunkt.
Vi hoppas innerligt på det bästa för Sollefteå sjukhus
och akutsjukvården i Ådalen.

Våra studiecirklar samlas varje tisdag kl 0900 på ABF-
lokalen på Djupövägen 48. Kom gärna in och besök oss. 

Hans Nauclér
Ordförande

I butiksfönster, på 
affischtavlor och plank i
hela Ådalen ses ovan-
stående affisch. 


