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Möt Marcus Reindahl 18år,  

som utbildar sig till bandvagnsförare 

https://www.facebook.com/FAKRiks
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Kårchefen	har	ordet	
 Då kan vi snart lägga 2021 till handlingarna, ännu 
ett år som varit präglat av Covid-19-pandemin, men 
i takt med vaccineringen av befolkningen har sam-
hället kunnat börja öppna upp så smått igen. 

Trots pandemin har vi lokalt kunnat genomföra en 
hel del verksamhet både lokalt och på central nivå 
samtidigt som vi följt Folkhälsomyndighetens    
rekommendationer. Garageverksamheten har sakta 
kommit igång igen på torsdagskvällarna. Här finns 
utrymme för fler att delta i verksamheten och ge-
menskapen och det handlar inte bara om att skruva 
motorer och mecka. Här finns stora möjligheter att ta sig an och vidareutveckla 
områden som elverk, fältkök, ledning, radiokommunikation, administration, 
logistikhantering och logistikplanering för att nämna några områden. 

Jag vill rikta ett stort TACK till min styrelse för deras engagemang  och det 
arbete de lägger ner för att planera, genomföra aktiviteter och vidareutveckla 
verksamheten. Jag vill också rikta ett varmt tack till alla aktiva medlemmar 
som ställer upp och engagerar sig och bidrar i vår verksamhet och våra olika 
insatser. Jag vill också hälsa alla nya medlemmar varmt välkomna till vår före-
ning med förhoppning att ni skall trivas och finna intresse och glädje i att vara 
en aktiv del i verksamheten. Mycket roligt att flera av våra nya medlemmar 
redan klivit in och engagerat sig i centrala avtal och utbildningar och fler är 
förhoppningsvis på väg. 

Vill också tacka er medlemmar som inte är så aktiva men ändå vill fortsätta 
vara medlemmar i vår förening, det uppskattar jag, ni är också viktiga för vår 
verksamhet. 

Jag vill uppmana alla medlemmar att se sig om i bekantskapskretsen, bland  
arbetskollegorna och bekanta etc. om ni har någon som ni tror skulle vara in-
tresserad och lämplig att ingå i vår verksamhet. Då får ni gärna bjuda med dem 
att bli medlemmar och engagera sig i FAK. 

Önskar er en God Jul & Ett Gott Nytt 2022 

Jonas Bärnheim, ordförande & kårchef  Frivilliga automobilkåren Blekinge 

Ps. Hoppas vi ses på årsavslutningen 28/12. Ds. 
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FAK hjälper till med julmyset 

Det kom en fråga med kort varsel om FAK kunde hjälpa till att resa en gran-
skog  om ca 150 granar på Klaipedaplatsen i Karlskrona, som en del av jul-
myset i city inför första advent. 
 
En snabb fråga ut till medlemmarna och jag hade 5 personer som på torsdags-
förmiddagen 26 November gjorde en kämpainsats med att få granarna på plats i 
regnet och snålblåsten. 
 
Ett jättestort TACK!! Till Anders C., Christer M., Karsten H., David E., och 
Franz P. som med kort varsel kunde ställa upp och hjälpa till med detta uppdra-
get! 
 
Julmyset i Karlskrona city arrangeras av Support Karlskrona som är ett samar-
bete mellan Karlskrona City, Cityfastighetsägarna & Karlskrona kommun, 
vilka alla höjt lovord över FAK-Blekinge om vår insats och att vi kunde ställa 
upp så snabbt. 
 
En mycket nöjd  
Kårchef 
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Fredag 8 /10 kl.07.00 plingar ett SMS från kårchefen, 
 

Fått förfrågan om vi kan bidra med lastbilschaufförer för en fordonstransport åt 
FM. V42-43. Intresserad hör av dig omgående innan 09.00 idag /Jonas Bärnheim  
 

Jag tar kontakt med Jonas för mer information, men då uppdraget är hemligstämplat så 
har han inte så mycket mer informat-
ion att ge mig än att bilarna skulle 
flyttas från LV6 i Halmstad till nå-
gonstans i Norrland och att uppdra-
get skulle pågå i cirka en vecka. 
Efter att ha tittat i almanackan och 
sett att jag var någotsånär ledig er-
bjöd jag mig att ställa upp. Några 
aktiviteter går ju alltid att flytta på. 
 

Därefter lämnade Jonas över mina 
uppgifter till Håkan, vice kårchefen i 
FAK Halland, då det var han som 
först fått frågan från LV6. 
 

Håkan tar därefter kontakt med mig och vi pratar ihop oss om uppdraget. Jag får även 
reda på att Christer Dahlberg också anmält sitt intresse. Christer och jag har ju varit ute 
på uppdrag tillsammans för FAK tidigare så det känns tryggt. 
Vi blir ytterligare två man som åker, Bengt från FAK-Malmö och Lars från FAK-
Halland. 
 

Uppdraget gällde att förflytta två MAN terränggående 8-hjuliga lastbilar med en total-
vikt på 33 ton. 
 

Tidigt på tisdagsmorgonen den 19/11 träffades vi utanför LV6 för en förtrogenhetsut-
bildning gentemot lastbilarna. Den bestod av en genomgång av växellådan och lite annan 
teknisk utrustning. Därefter körde vi 5 varv runt kaserngården. Vi fick även träffa den 
militära personal som skulle ta över bilarna när vi väl kört dem till Norrland. Med oss 
fick vi skrivna instruktioner om färdväg och övernattningsställen.  
 

Första dagen avslutade vi med att parkera bilarna på ett inhägnat område på Uppsala 
flygflottilj. Vi chaufförer fick transport till ett närliggande hotell. 
 

Tidigt på morgonen dag två tankade vi upp lastbilarna och fortsatte resan norrut längs 
med E4. Vi hade fortfarande barmark och fint väder. Nästa stopp var skyddscentrum i 
Umeå, där man ordnat med logi åt oss på logement. 
 

Dag tre bar det av inåt i landet och strax efter att vi lämnat Umeå kom snön. Det var tors-
dag och på eftermiddagen anlände vi till K4 i Arvidsjaur. Själva tar vi in på hotell Lap-
ponia. 
 

Dag fyra lämnar vi över fordonen till den nu uppflugna personalen och i utbyte får vi 
låna en personbil som vi får nyttja under vår lediga lördag. Vi blir uppmanade att ta till-
fället i akt och åka till Jokkmokk. Där besöker vi bl.a. samernas museum Ájtte. 
Tidigt söndag morgon får vi så tillbaka lastbilarna och vi vänder söderut för att göra 

En Sverigeresa 
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En varm sommardag i juli tog vi tre av våra bandvagnar och begav oss till rädd-
ningstjänsten i Karlskrona.  
Vi fick ett fint 
mottagande från 
styrkeledaren 
Torbjörn och 
hans turlag. Tor-
björn inledde  
med en teoridel i 
skogsbrandsbe-
kämpning.  
Efter en kort fikapaus så övergick vi till praktik ute på övningsplattan hos rädd-
ningstjänsten. Den bestod i att koppla och rulla slang samt hur man ska tänka när 
man kopplar förgreningsventiler eller kyrkor som det kallas också.  
Vi fick även testa att starta motorpumpar samt att använda strålrör etc. 
Efter detta visade vi upp delar av FAKs egen förmåga i ämnet och en demon-
stration av vår utrusning som våra bandvagnar har under ledning av kårchefen 
Jonas Bärnheim. 
 
Räddningstjänsten var mycket nöjda 
och imponerade av vad vi har att er-
bjuda och intresse för att göra om något 
liknande uttrycktes från Torbjörn. 
Sammanfattningsvis så var både rädd-
ningstjänsten och vi från FAK mycket 
nöjda med dagen och ser fram emot ett 
djupare samarbete med Räddnings-
tjänsten i framtiden.  

/Johan Lindman 

Erfarenhetsutbyte hos räddningstjänsten 

samma resa tillbaka igen, samma rutt och samma övernattningar. 
 

När vi lämnade bilarna i Halmstad kom regementschefen personligen ut och tackade oss 
för ett väl utfört uppdrag. 
 

I efterhand har vi nu sett att fordonen ingick i en gemensam övning med NATO-
förband. /David Eriksson  

Ola Siverman (FAK) fixar igång motorpumpen hos 
Räddningstjänsten 
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I år har vi genomfört två stycken prova-på-helger bandvagn, en enbart för tjejer 
och en mixad. Konceptet med prova-på-helg var något vi tog fram och provade 
2020 och som var mycket uppskattat då vi genomförde 2 helger enbart för tjejer.  

Syftet är med prova-på-helgen är att i en mindre grupp ge deltagarna möjlighet-
en att prestigelöst utan krav få prova på upplevelsen att manövrera en bandvagn i 
körgård och terräng varvat med teori och praktiska övningar. Förhoppningen är 
att vi genom detta får in fler kvinnor i vår verksamhet. 
  
Efter att ha läst deltagarnas utvärderingar från tidigare helger ser vi en tydlig 
fördel av att ha en prova-på helg bara för kvinnor. Från utvärderingarna har vi 
sett att de känner sig mer bekväma och avslappnade, inga situationer känns olus-
tiga i ett sammanhang där man känner sig bekväm och kan ställa vilka frågor 
man vill. 
  

Helgerna har varvats med teori och information om FAK och vår verksamhet, 
civil krisberedskap och praktiska övningar. Stor vikt har lagts på att låta delta-
garna få så mycket körtid som möjligt i vagnarna. Genom övningar i körgård 
och därefter få genomföra körmoment i terrängen, har vi ökat på svårighetsgra-
den för att utmana dem och se dem lyckas. 
 

Målsättningen under prova-på-helgerna har varit att deltagarna skall: 
• Utmana sig själva 
• Få upplevelsebaserad inlärning 
• Fokus på körning som ger mersmak. 
• Få en första information om FAK & krisberedskap. 
• Översikt av lagar & regler 
• Grundläggande tillsyn av bandvagnen 
• Ha roligt & att det är prestigelöst 
 

Nyrekrytering genom prova-på-helger  

Elin, Erica, Josefin, Jessica och Emma som deltog i en av våra prov-på-helger 2021 
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Kurschef, Jonas Bärnheim tillsammans med Fredrik Widebrant, huvudinstruk-
tör och Magnus Johansson som hjälpinstruktör och adjutant har tillsammans 
lett deltagarna under helgerna i de olika momenten. 
  

Under helgerna har vi mött intresserade och ambitiösa deltagare. De har preste-
rat på en väldigt hög nivå och tagit sig an utmaningar med respekt och stor in-
levelse. Flera av deltagarna utryckte efter helgen intresse för att söka sig vidare 
mot centrala utbildningar och vi hoppas på att få dem som engagerade med-
lemma i föreningen framöver.  

/Jonas Bärnheim 

Utfallet hittills i form av centrala avtal efter 4 genomförda prova-på-helger: 
 

2020: 10 slutförde prova-helgen. 3 valde att gå vidare och tecknade avtal med Svenska 
Kraftnät (SvK) och genomförde central grundutbildning (GU) under hösten 2020. 
 

2021: 10 slutförde provhelgen. 2 kommer redan nu i December genomföra GU mot SvK 
och ytterligare 5-6 har indikerat intresse att teckna avtal och anmäla sig till GU under 
2022. 

Nattvandring 
FAK-Blekinge & Gränslös samverkan blev i 
våras tillfrågade av Karlskrona kommun om vi 
som förening kunde hjälpa till att nattvandra 
någon fredag eller lördagskväll i Lyckeby– och 
Vedebyområdet i Karlskrona. 

Självklart ställde vi upp på det och en fredags-
kväll i början på juli gjorde vi vårt första pass 
som startade 18:00 och avslutades 24:00. 
Nattvandrarnas roll är att finnas på plats om ungdomar behöver ta kontakt med en 
vuxen.  
– Att ha nattvandrande föreningar blir ytterligare ett sätt att möta ungdomarna och se till 
att det finns vuxna i deras närhet. 
Även under höstlovet var vi engagerade och genomförde en nattvandring 20:00-01:00 
på uppdrag av kommunen.  

Vid de tillfällen vi nattvandrat har det varit många 
ungdomar och fordon på plats i omgångar under 
kvällen, men stämningen har varit trevlig och ung-
domarna tycker det är kul att få visa och berätta om 
sina fordon i form av A-traktorer och vanliga bilar 
som de fixat med. Åldern på ungdomarna som är 
där är från 14-15 och upp till 25 års åldern. 
/Jonas Bärnheim 

Jonas, Rolf, Anders, David & Johanna 9 Juli 

Jonas, Johanna, David & Fredrik 29 Oktober 
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Ett besök i garaget. Mycket mer behövdes 
inte för att väcka Marcus Reindahls in-
tresse för Frivilliga Automobilkåren och 
dess verksamhet. 
 

Givetvis var det Hägglunds bandvagn, 
BV 206, som utgjorde den första och 
främsta lockelsen. Men till skillnad från 
många andra som engagerat sig i FAK 
hade Marcus inte stött på den klassiska 
bandvagnen under militärtjänstgöring, vid 
ett besök på Sweden Rock eller vid något 
liknande event. Av lätt insedda skäl – 
Marcus var bara drygt sexton år när en 
granne hemma i byn tog med honom till 
FAK för första gången. 
 

Motorer i blodet  
Att valet föll på FAK var förmodligen ingen slump. Marcus har ett dokumente-
rat intresse för fordon av alla de slag. Idag läser han fordons- och transportpro-
grammet på gymnasiet i Karlshamn med siktet inställt på att bli yrkeschaufför. 
 

– Jag är uppvuxen med bilar, motorer och motorcyklar, förklarar Marcus. Både 
mamma och pappa har hållit på med motorsport av alla de slag och har tävlat 
framgångsrikt i såväl rally som folkrace och motocross. Följaktligen har vi en 
egen bilverkstad hemma, så att skruva och meka har jag hållit på med sedan 
barnsben, berättar han. 
 

I allhelgonahelgen åkte Marcus, nyss arton år fyllda och med ett nytaget B-
körkort på fickan, till Kosta för att gå grundutbildning på bandvagn. Samman-
lagt var de ett dussintal deltagare – varav två tjejer – från hela landet som ge-
nomgick utbildningen vid det gamla skjutfältet. 
 

Efter fyra intensiva dagar bakom skolbänken och bakom ratten kunde de kvit-
tera ut sitt förarbevis för bandvagn och även skriva på avtal för uppdrag mot 
Svenska kraftnät, SvK. 
 

Utbildning, uppdrag, samvaro 
Det var långa men väldigt roliga och inspirerande dagar, enligt Marcus. Upp-
draget mot SvK innebär att han med kort varsel ska rycka ut och hjälpa till med 
transporter om strömförsörjningen råkat ut för någon slags störning. 
 

– Det kan vara en storm eller en skogsbrand som ställer till det och som kräver 
omedelbar översyn eller reparationer av kraftledningar långt ute i väglöst land. 

Marcus ordnar föryngringen i FAK  

Marcus på bandvagnsutbildning i Kosta  
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Då är vår uppgift att se till att människor och materiel kommer på plats, utveck-
lar Marcus.  
 

Men egentligen är det varken mekandet eller bandvagnskörningen som är det 
viktigaste för Marcus. 
 

– Nej, faktiskt inte, bekräftar han Det är ju bara en liten del av allt det vi håller 
på med. Jag tycker det är minst lika, om inte mer, intressant och spännande att 
lära mig mer kring all den logistik, planering och organisering som måste till för 
att en insats ska fungera. Man lär sig hur samhället fungerar och får en större 
förståelse för vad som kan hända i en krissituation och vad man kan göra för att 
hjälpa till. 
 

Marcus framhåller också gemenskapen som ett viktigt skäl till varför han trivs så 
bra i FAK. 
 

– Det är ett trevligt och härligt gäng där alla hjälps åt och alla delar med sig av 
sina kunskaper och erfarenheter. 
 

Åldern spelar ingen roll 
Åldersskillnaden har aldrig varit något bekymmer, försäkrar Marcus. Huvudsa-
ken är att var och en bidrar efter sin förmåga, resonerar han. Det hindrar inte att 
han saknar jämnåriga i organisationen. 
 

– Som alla andra frivilligorganisationer behöver vi ständigt fylla på med nya 
medlemmar. Och med tanke på den ganska höga medelåldern i vårt gäng så vore 
det självklart bra med lite fler ungdomar. Vi har också lyckats intressera några 
stycken genom att vara ute på plats – på skolor, fritidsgårdar, idrottsplatser och 
liknande – och visa upp oss och bandvagnarna och berätta vad det är vi gör, sä-
ger Marcus.  
 

-– Det är inte många i min ålder som känner till FAK och vår verksamhet. Men 
när de får reda på vad vi gör och vad man kan vara med om i Frivilliga Automo-
bilkåren då är det många ungdomar som blir både nyfikna och intresserade. Det 
vet jag av egen erfarenhet, säger Marcus Reindahl på FAK Blekinge.   

TEXT: Per Tedin 

150 medlemmar 

20%  har centrala avtal  (SvK, TrV & MTE) 

Snittåldern på medlemmarna är 56 år 

FAK-Blekinge i siffror 
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Inbjudan till studiebesök 2022 

Plats, Volvo personvagnar i  Olofström 
Datum: 2022-03-17  
Tid: samling kl. 17:00 i Olofström 
 
Vår tanke var att genomföra besöket i samband med vårt årsmöte men då Volvo 
inte kan ta emot oss under en helg så beslöt vi att dela upp händelserna. 
Så den formella delen av årsmötet/kårstämman genomför vi söndagen 20 mars, 
mer information se detaljerad kallelse här i FAK-bladet och hemsidan. 
 
För att delta i studiebesöket krävs föranmälan och den görs till vår medlemsan-
svarige, Anders Cedergren via mejl till blekinge@fak.se och skriv ”Studiebesök 
17/3” i ärenderaden.  
 
Anmälan skall innehålla: Namn, födelsedatum & mobiltelefonnummer.  
 
Självklart så skall medlemsavgiften för 2022 var betald. Sista dag för anmälan 
till studiebesöket är 2022-02-28. 
 
Tänk på att du måste kunna uppvisa Covidbevis när du deltar i FAK’s akti-
viteter och utbildningar.  
 
Varm välkomna önskar vi i styrelsen. 

HÅLL OSS UPPDATERADE! 
Om du flyttar och byter adress, mobiltelefon-
nummer eller e-postadress. Vänligen meddela 
oss det via e-post till blekinge@fak.se eller 
meddela vår medlemsansvarige  Anders  
Cedergren det via telefon 0722-101 404. 
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Efter att själv deltagit i flera längre insatser som bandvagnsförare så har jag några tips att 
dela med mig av på saker som kan göra insatsen lite bekvämare.  

Till att börja med, karbinhake i jackan så man kan hänga upp den i vagnen när man inte 
har den på sig, detsamma till ryggsäcken så den slipper stå 
på golvet eller trilla omkring.  

Pannlampa med justerbar ljusstyrka för att kunna läsa karta 
när det är mörkt och våtservetter för hygien eller torka rent 
leriga speglar eller för att torka en ”ökendammig” förarhytt/
instrumentering innan man lämnar över fordonet till nästa 
besättning som skall ha hytten som arbetsplats kommande 8-
12 timmarna. Grensågen är en mycket god vän att ha med 
sig i terrängen, den kan underlätta framkomligheten för vag-
nen och skona backspeglar på fordonet.  

Armbågsskyddet sparar en från återkommande ”änkestötar” 
när vagnen kränger i terrängen, då det är lätt hänt att man 
slår i det vassa på dörrens insida. Här intill har jag listat 
några saker som kan fungera som inspiration när du gör i 
ordning din egna personliga insatspackning. /Jonas Bärnheim 

Tips på personlig utrustning 

Ryggsäck 

Vattenflaska 

Karbinhakar 

Toapapper 

Våtservetter 

Handkompass 

Pannlampa 

Extra batterier 

Anteckningsbok 

Pennor 

Grensåg 

Myggmedel 

Solskyddsfaktor 

Skoskavsplås-
ter 

Plåster 

Buff 

Extra strumpor 

Sovmask & 
öronproppar 

Kåsa 

Spork (bestick) 

Salta jordnötter 

Resorb 

Laddare till 
mobilen 

Förarbevis 

Skräppåse 

Armbågsskydd 

…. 
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Modi'iering av bränsle 

1 Augusti 2021 infördes det nya bränslet E10, 
på den svenska marknaden för att därmed bli 
den nya standardbensinen (95 oktan). Med E10 
ökas inblandningen av etanol i bensinen från 
upp till fem till upp till tio procent. 

En ökad inblandning av etanol i bensinen ger 
högre avgastemperaturer och det kan också ha 
en negativ påverkan på packningar och mem-
bran. 

Därför beslutade styrelsen tidigare i år att fort-
sättningsvis så skall ENDAST bränsle av typen 
E5 användas i föreningens bandvagnar. 

Vill du veta mer om E5 och E10 så kan du läsa 
om det på transportstyrelsens hemsida, sök på 
E10. 

/Jonas Bärnheim 

  

Medlemsavgiften för 2022 vill vi att du betalar in senast 31 januari 2022 till 
FAK-Blekinges bankgirokonto 628-1208. 
 
På inbetalningen vill vi att du anger följande uppgifter så att vi lätt kan boka av 
dig i vårt medlemsregister: 
 
• Personnummer ååååmmdd-xxxx 
• Namn 
• Adress 
• Mobiltelefonnummer 
• E-postadress 
 
Peter Simonsson, kassör  
Anders Cedergren, medlemsansvarig 
 

Med felaktigt justerad tändning och bränsle 
med hög inblandning av etanol kan det bli 
riktigt varmt!! 

Betalning av medlemsavgift 2022 

Medlemsavgifter 2022 
Ordinarie medlem: 170 kr 
Ålderspensionär: 120 kr 
Familjemedlem: 80 kr 
Hedersmedlem: 0 kr 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Miljo/Klimat/E10/


 FAK-Bladet, sida 13  

Sweden Rock Festival 2022 planeras att gå av stapeln den 8 juni till den 11 juni. 
Området är utökat med 25% jämfört med tidigare år och man har också släppt 
lite fler biljetter än vad man gjort tidigare år. 
 

FAK-Blekinge skall vara redo att kunna köra transporter redan från måndagen 
den 6 juni. FAKs uppgift är som tidigare att svara för sjuktransporter av icke 
akut sjuka patienter, men vis av erfarenheter så kan det även bli akuta turer. 
 

Artisternas agenter har krävt att all personal som kommer att finnas i närheten av 
artisterna skall vara fullvacinerade mot Covid-19! I den personalkategorin ingår 
vi i FAK, den access som vi har ger oss tillträde till att arbeta inom hela festival-
området. 
 

FAK kommer att bemanna en bandvagn, två minibussar, eventuellt också en am-
bulans för transport av liggande patienter. Rullstolar och kryckor kommer också 
att finns med i arsenalen. 
 

Nytt är också att vi ska resa ett nytt gult sjukvårdstält. Där ska vi möblera som 
tidigare år, för bästa komfort. 
Vi kommer också att utnyttja en ny förläggning för de som önskar övernattning. 
 

Mer information kommer efter nyår. 
 

Roffe Svensson 
Insatsledare FAK på Sweden Rock Festival 
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Härmed kallas du till 
 

FAK-Blekinges 
 

ordinarie kårstämma.  
 

Söndagen den 20 mars 2022 kl. 10.00 
Plats: meddelas på hemsidan & via SMS i god tid innan 

stämman 
 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2022-02-01 
och de sänds till adress:  

 
FAK-Blekinge  

c/o Johan Birath 
Rödebyekvägen 5, 373 43 Rödeby 

eller via e-post: sekreterarefak.k@gmail.com 
 

 Välkomna STYRELSEN 
 

Tänk på att du måste kunna uppvisa Covidbevis när du 
deltar i FAKs aktiviteter och utbildningar.  

 

 

KALLELSE 
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Styrelsen 2021 



FAK-Bladet, sida 16  

Tisdagen den 28 december kl. 18.00 är det åter dags för vår traditionsenliga 
årsavslutning i garaget. Alla medlemmar i FAK-Blekinge är varmt välkomna att 
delta. Vi hoppas på god uppslutning som brukligt. 

Vi bjuder på en bit mat 
(ingen julmat) och gott säll-
skap. Under kvällen kommer 
vi informera om vad som är 
på gång i föreningen och vil-
ken inriktning och planer 
som finns inför 2022. 

För att kunna planera maten 
så krävs det föranmälan 
(bindande) till årsavslutning-
en och tänk på att i anmälan utöver namn, mobilnummer också uppge eventuella 
matintoleranser.  

Tänk på att du måste kunna uppvisa Covidbevis när du deltar i FAKs  
aktiviteter och utbildningar.  
 
Anmälan görs via e-post till blekinge@fak.se och skriv ”Årsavslutning 2021” i 
ärenderaden.  
 
Sista dag för anmälan är 14/12 . 
 

Varmt välkommen  

Styrelsen Frivilliga Auto-
mobilkåren Blekinge  

Inbjudan till årsavslutning 2021 

Vi finns på        som Frivilliga Automobilkåren, Följ oss! 

https://www.facebook.com/FAKRiks

