T3 kamratförening tillkom ursprungligen under
1930-talet, 30 år efter förbandets uppsättande
1893. Få vittnesmål finns kvar om föreningens
tidigare verksamhet, då dess handlingar
förstördes vid branden av föreningens
"Norrlandstränggård" (den tidigare
kasernvaktsbyggnaden vid den ursprungliga
infarten).
På initiativ av dåvarande regementschef överste
Yngve Diurlin genomfördes 1957 en påtaglig
förnyelse och ominriktning av föreningens
verksamhet. Nya stadgar antogs i samband med
Regementets dag i Ramsele den 18 augusti
1957.
Enligt stadgarna var föreningens ändamål utöver
befrämjandet av ett gott kamratskap bland annat
att:
Utveckla samhörighet mellan nuvarande och
förutvarande Norrlandsträngare
Vårda regementets traditioner och minnen
Genom verksamhet knyta fasta band mellan
regementet och hembygden
Föreningens ändamål skulle varje år omsättas i
konkreta åtgärder. Tidskriften
NORRLANDSTRÄNGAREN skulle om möjligt
utges årligen. Även om vissa ändringar av 1957
års stadgar gjorts genom åren har de i allt
väsentligt följts intill nedläggningen av T3 år
2000.

Förbandets traditioner (fana, marsch,
uniformstecken med mera) övertogs av Norrlands
trängbataljon (NT), som från och med den 1 juli
etablerats som en del av I 5 i Östersund.
2004 lades I 5 ned och T 2 övertog i samband
med nedläggningsceremonin i Östersund juni
2005 traditionsansvaret för Norrlands
Trängregemente och för närvarande så förs våra
traditioner av det nybildade
försvarsgemensamma Trängregementet i

Skövde.
T3 kamratförening anser sig även framgent
utgöra en viktig traditionsbärare. Vid årsskiftet
2000 togs följande principbeslut: T3
kamratförening kvarstår som en från NT
fristående kamratförening med säte i Sollefteå.
Nya stadgar antogs och har fastställts vid ett
extra föreningsmöte 2000-05-04. Enligt dessa
skall föreningens vara att:
Verka för och säkerställa ett breddat
medlemskap
Levandegöra en viktig epok i Sollefteås historia
Stödja garnisonens museiverksamhet
Stödja en eventuell kamratförening vid Norrlands
Trängbataljon i Östersund
Stödja T3 kamratföreningsverksamhet i
Stockholm
Verka för en gemensam kamratförening i
Sollefteå
Föreningens mål är också att årligen utge en
publikation under namnet Norrlandsträngaren.
Som framgår har det skett en tydligare knytning
till Sollefteå som ort och det historiska
perspektivet. För att på sikt kunna bibehålla en
livskraftig kamratförening och ett museum, bör ett
nära samarbete — samgående ske mellan de två
kamratföreningarna i Sollefteå.
Föreningens verksamhet främjas främst genom
en aktiv medlemsvärvning samt genom ett antal
sammankomster årligen varav ett skall vara ett
årsmöte.
Även fortsättningsvis har vi som målsättning att
ge ut vårt informationsblad Norrlandsträngaren
dock i en avsevärt enklare form. Medlemmar
uppmanas att komma med redaktionellt inslag.
Före detta personal ur T 3 som nu tjänstgör vid
andra förband uppmanas att skriva om sina nya
arbetsplatser mm. Alster kan sändas via brev
eller mail till föreningens ordförande:
Leif Östberg
Strandvägen 3
88293 Helgum
Tel 0620 — 40 234.
070-3145329
leif.062040234@telia.com

Föreningsuppgifter.
Ordf.
Leif Östberg, tfn hem 0620-402 34.
Mobil: 070-314 53 29.
Mail: leif.062040234@telia.com
V.ordf.
Kjell Åström, tfn arb 0620-68 29 81.
Mobil: 070-669 39 37.
Mail: kjell.astrom@solleftea.se
Sekr.
Arne Hedvall, tfn hem 0620-512 74.
Mobil: 070-555 36 62
Mail: ag.hedvall@tele2.se
Kassör
Göran Nordström tfn hem 0620-102 96
Mobil: 070-654 20 93
Mail: 062010296@kramnet.se
Ledamöter
Karl-Anders Ödlund, tfn hem 0620-161 39.
Mobil: 070-576 233
Mail: kalle.odlund@telia.com
Lennart Hellström, tfn hem 0620-500 07 Mobil
070-175 27 15.
Mail: lennart-hellstrom@swipnet.se
Barbro Sjödahl, tfn arb 0620-68 29 82
Mail: barbro.sjodahl@solleftea.se
Plusgiro: 33 69 14 - 7
Hemsida:
http://www.sollefteamuseum.com
Adress: T 3 Kamratförening
c/o Kjell Åström,
Sollefteå Museum
881 80 Sollefteå

Medlemskap
Medlemsavgiften för 2009 är 150 kr för enskild
medlem och 200 kr för familj.
Årsmötet beslutade att från och med 2010 skall
föreningen enbart ha medlemsavgift på 150 kr.
(avgiften innefattar även familjemedlem)
Årsavgiften inbetalas till pg 33 69 14 - 7.

