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Texten sammanställd av 
Camilla Persson och Henrik Pettersson

På bilderna ser vi Christian Mårtensson och  
Per-Eric Westman i startgroparna för utryckning 

och en nöjd dam som tacksamt tar emot en 
matkasse av Christian i dörröppningen.

FAK Rikskår
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Köp Mini kit

till ditt avgassystem

hos

Kårchefen  
har ordet...
Nu närmar vi oss sommaren och 
semestern står snart för dörren.
Vår verksamhet stannar inte 
av utan fortsätter i bakgrunden 
för en del av oss. Det som hänt 
under året så här långt, är att vi 

har spridit sig i hela landet.
Detta har påverkat hela vårt 
samhälle och mycket av vår 

Malmö har fått förfrågan från kommuner och Länsstyrelsen 

folk som kan ställa upp om behovet kommer. Detta gällde 
för både förare och alla andra som vill vara med och ställa 
upp. Det har varit en del aktiva som nappat på detta och 

behovet av transporter av medicin och livsmedel till  
behövande. Vi startade upp torsdagen den 23 mars med 
att göra en test för Trelleborgs kommun för att se hur vi 
skulle kunna arrangera transporter, för att sedan köra skarpt 

till att packa varorna åt oss.

personer så att de hamnade rätt. Detta är viktiga uppdrag 
som vi har fått till oss, där vi kan visa vilken kapacitet och 

under svåra samhällskriser.

innebär att vi inte använder personer som är 70 år eller äldre 
till några av våra uppdrag som vi får eller har idag.

Styrelsen skulle vilja rikta ett stort TACK till alla er som 

het igen efter sommaren och att vi kommer att få en bra höst 
med en del utbildningar och många aktiviteter som vi inte har 

vi kan genomföra det vi missat och se vad sektionerna har 

säkert och bra sätt trots dessa Corona tider. 

och var rädda om varandra.

Anders Persson

Det slarvas med hastighetsgränserna

 

 









Anders Kristiansen 



Insändare
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www.autoexperten.se

Att åka med slitna stötdämpare kan vara en skakande upplevelse. 
Väggreppet försämras och risken för vattenplaning ökar. Bilen blir mer 
vindkänslig och broms sträckan förlängs. Även däckslitaget ökar. 
Så låt oss kontrollera dina stötdämpare. För säkerhets skull. 

Du hittar din närmaste bilverkstad på Autoexperten.se

KÄNNS DET SÅ HÄR NÄR DU KÖR BIL?
DÅ ÄR DET KANSKE DAGS ATT BYTA STÖTDÄMPARE

 

Anders Kristiansen

Information från Skånes Försvarsutbildningsförbund

De anslutna samarbetsföreningarna 
 

följande uppmaning:

Pressat läge för vår Kursgård i  
Höllviken:  

Uppmaning från Jerker Andersson
Förbundskansliet
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Svensk lastbilsutmanare

Text och bild: J-E. H

Saknad kollega

Text: J-E. H

Alfa Romeo

Text: J-E. H.

En bilmodell vi saknar?

En av Einrides grundare, 
Robert Falck, framför “T-poden”


