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Några ord från styrelsen 
Nu börjar den nya styrelsen komma i ord-
ning med flera nya och nygamla styrelse-
medlemar.  
 
Drivet blir kanske inte det samma som 
med vår förre kårchef som gjorde en fan-
tastisk insats under de år han har varit med 
ett otroligt engagemang. Tack Johan, du 
har tillfört mycket till kåren under dina år. 
 

 
 
Vi skall försöka hålla tempo och jobba 
med aktiviteter för att hålla kåren aktiv. 
 
/Styrelsen  
 
 
 
 

Krisberedskpsveckan 
En lördag i Maj samlades några medlem-
mar ur ett antal frivilligorganisationer på 
Elins Esplanad och informerade om krisbe-
redskap och krislådan. Det blev många 
samtal och prat kring vad man gör om kri-
sen kommer. Många fick sig en tankestäl-
lare och funderade till vad man har 
hemma, och vad man kanske borde kom-
plettera med för att klara sig.  
Kanske att vi även väckte intresse hos nå-
gon av våra besökare att engagera sig i nå-
gon av våra organisationer. 
 
Trivselkväll 
Torsdagen den 13/6 kl. 18:00 träffas vi på 
Billingen för att grilla lite korv och den 
som vill fiska får gärna det. Anmälan till 
Johan Wästefors på tel. 073-058 68 85 el-
ler Mats Lindberg på tel. 070-226 23 70 
senast den 12/6. 
 
Efterlysning 
Vi söker med ljus och lykta efter bilder 
från kårens verksamhet. Detta på grund av 
att vi vid vårt jubileum vill göra ett bild-
spel över våra 50 år.  
Kontakta Johan Lindberg om du kan hjälpa 
oss med detta.  
Han finns på 070-333 88 23 el-
ler johanrlindberg@gmail.com  
Tack på förhand 
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Inbjudan till 50 års jubileum 
Lördagen den 5/10 klockan 18:00 är du 
välkommen till restaurang Valle i Skövde.  
Där kommer du bjudas på musikunderhåll-
ning, mat, dryck samt en historisk resa från 
kårens levnadsår.  
Vi står för hela kalaset förutom alkohol. 
Baren kommer dock hålla öppet för för-
säljning.  
Respektive som inte är medlemmar är väl-
komna, men betalar självkostnadspris(250 
kr)  
Anmälan sker senast den 20/9 till Johan 
Lindberg på 070-333 88 23 el-
ler johanrlindberg@gmail.com  
Varmt välkommen till en fantastisk fest 
 
Samövning 
Resurs vid Frivilliga Flyg Kårens (FFK) 
och trafikverkets samövning med andra 
frivilligresurser.  
I slutet av maj 2019 arrangerades en 
samövning med olika frivilligresurser och 
trafikverket runt om Siljan i Dalarnas län.  
 
FAKs uppgifter var framförallt att agera 
markörer åt våra flygande kollegor. Det 
flyget tränade på var att upptäcka fel på 
infrastruktur så som kraftledningar och 
järnvägsnätet. Sedan lotsa diverse fordon 
till rätt plats. (bandvagnar till ”trasiga el-
ledningar”)  
 
Mitt personliga bidrag var av det lite mer 
ovanliga. Nämligen att agera ”mc-polis” 
som blev dirigerad av flyget till misstänkta 
sabotörer för att gripa dessa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text och bild Karl Öberg 
 
 
Självklart  
Hör du av dig till oss om du byter adress, 
mail eller telefonnummer. Denna ändring 
ska göras till webmaster@fakr.se eller via 
telefon till 072-371 81 26.  
 


