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För större kartor, besök 
www.forsvarsmakten.se/vintersol

Försvarsmakten inFormerar

Under perioden 27 februari-31 mars genomför Försvarsmakten tre krigsför-
bandsövningar i anslutning till Kiruna, Boden och Tåme. Framför allt ökar den 
militära verksamheten 23-29 mars då övning Vintersol, med omkring 1200 
deltagare, genomförs på civil mark mellan Boden och Jokkmokk (grönt om-
råde på kartan). 

Under krigsförbandsövningarna kommer soldater och fordon att trafikera 
vägar samt röra sig i terrängen. Ökat buller från skjutningar och fordon samt 
störningar i trafiken kan förekomma.  
Med anledning av att vi övar på civil mark vill vi bjuda in boende i, och i 
anslutning till övningsområdet till informationsträffar där vi berättar mer om 
övningen. Där har ni även möjlighet att få svar på eventuella frågor. 
Berörda markägare är redan kontaktade så markfrågor avhandlas inte. 

Kom och träffa oss på följande platser:

inbjudan till informations-
träffar inför övning vintersol

→
Folkets hus Vuollerim, 7 mars, klockan 17.30
Edeborg Harads, 7 mars, klockan 20.00
Byagården Brännberg, 8 mars, klockan 17.30

→
→

Har du frågor men inte möjlighet att delta kan du kontakta oss på 
nedanstående nummer. 
Till och med 23 mars: Stig Palmgren, I 19, 070-316 11 38 (endast dagtid) 
24-29 mars: Övningsledning Vintersol 070-878 34 86 (dag+kvällstid)

Mer info om Vintersol hittar du på www.forsvarsmakten.se/vintersol
Där hittar du även svar på några av de vanligaste frågorna.

AVLYST OMRÅDE 25 MARS
Lördagen den 25 mars är det 
rödmarkerade området på 
kartskissen (ca 15 km väster 
om Vuollerim, mellan Tjerkis-
berget och Varjekträsket) 
avlyst som tillfälligt skydds-
objekt enligt Skyddslagen 
(2010:305). Tillträdesförbud 
råder för allmänheten. Att 
vistas i detta område kan 
innebära omedelbar livsfara. 
Respektera vägbommar och 
varningsskyltar!
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