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 Frivilliga Automobil Kåren i Jönköpings län 

 

                   Sommarbrev  2015 

 

 Hej alla FAK-medlemmar i Jönköpings län! 

 

Nu stundar sommartider och vi kan se tillbaka på en aktiv vår för FAK i Jönköpings län. 

På FAKs hemsida, www.fak.se och under fliken våra kårer, finner du flera inlägg om 

vad som hänt under våren 2015.  

Vi har fått ett 10–tal nya medlemmar till FAK-F och glädjande är att vi fått medlemmar 

i länet som engagerat sig i rekrytering. I Gislaveds-området har Dirk Rummler varit 

drivande och i Vetlanda-regionen har Torbjörn Hall rekryterat nya medlemmar. 

När du besöker FAK-Fs hemsida så kommer förkortningen MTE upp. Den står för 

Motor & Transportenhet. Från början var det MTE Eksjö och då avsågs det att en radie 

på 15 mil från Eksjö där även Östergötland, Kalmar och Kronobergs län ingick.                         

Nu har länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat att det kommer vara MTE i Jönköpings 

län och FAKs förstärkningsresurs till samhällets krisbereskap kommer att utgå från 

Moliden det vill säga de före detta Civilförsvarsförråden. 

Moliden har alltså blivit FAK-Fs bas och där har vår beredskapsdepåansvarige Niclas 

Granqvist gjort ett fantastiskt jobb med att söka lämpligt beredskapsmateriel från 

Försvarmaktens överskott. Till dags datum har vi 175 st artiklar enligt 

inventarielistorna. 

En dag i månaden träffas FAK-F på Moliden för att ta ut bandvangar och övriga fordon 

för funktionskontroll, samtidigt har det varit utbildningar på ATV, hjullastare, motorsåg 

m.m. vid dessa tillfällen.  

När sker då ”luftning”? Gå in på FAK:s hemsida, under kåren i Jönköpings län ligger 

tiderna för ”luftningarna”. 

http://www.fak.se/
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Varannan tisdag har det varit skruvarkvällar på Moliden.  Medlemmar och våra 

mekaniker har gjort service på fordonen med ett stort intresse och engagemang. 

2014 var det den stora skogsbranden i Västmanland, där deltog bl.a. FAK-F med 

insatsledning och ett 10-tal bandvagnsförare, som gjorde en mycket fin insats.             

Det arbetades efter MTE-konceptet vid branden och vi kan konstatera att vi fungerade 

mycket väl. 

Nu är det sommar och vår förhoppning är att vi slipper skogsbränder eller andra 

incidenser men, vi har en bra beredskap och ett mycket fint samarbete med 

räddningstjänsterna i länet och våra FAK:are har visat att vår kår kan bistå samhällets 

krisberedskap med materiel och personal när de behövs. 

Det planeras för höstens verksamhet och som vanligt lägger vi ut de olika aktiviteterna 

och tiderna på FAKs hemsida. 

Inbjudan till bussresa i höst med vår reseledare Erik Byrmo finns med i detta utskick, 

ett fint initiativ för dig som vi hoppas blir intressant. 

Slutligen vill jag önska alla medlemmar i FAK–F en trevlig sommar med sol och bad, så 

tar vi nya tag till hösten. 

Sommarhälsningar 

Bill Skoglund 

Kårchef FAK-F 


