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Kårchefen har ordet 
Hej alla FAK-vänner hoppas ni mår bra nu 
i dessa Corona-tider. Vi i nya styrelsen 
ville höra av oss till er för att tala om att vi 
inte sitter helt stilla i dessa tider. Vi har fått 
i uppdrag att inventera behovet av både 
förare och hjälp till samhället med armar 
och ben, vi har fått förfrågningar från både 
kommun och länsstyrelse så Johan L har 
inventerat lite. Om det är någon som är 
intresserad av att hjälpa till så går det bra 
att höra av sig till någon av oss i styrelsen.  
 
Med vänlig hälsning Mats 
 
Coronakrisen  
Många har hört av sig och vill hjälpa till i 
den kris som nu råder.  
Vi har sammanställt en lista samt pratat 
med länsstyrelsen om att vi finns och vad 
vi har för kompetenser.  
Nu står vi stand-by och väntar på att någon 
ska avropa vårt stöd.  
Oavsett vad som händer så ska ni veta att 
vi är stolt över alla er som skrivit in att ni 
är beredda att stötta samhället i denna 
svåra situation. Ni är guld värda allihop.  
 
Övning A-plats  
A-plats övningen är skjuten på framtiden.  
Den kommer att genomföras men inte som 
planerat lördag vecka 19. Detta på grund 
av Coronaviruset. 
Vi återkommer till alla er som anmält in-
tresse så fort vi har mer information.  
Jag är oerhört stolt och lycklig över den 
respons vi fått. Kul att så många var med 
på informationsmötet, och ännu roligare att 
så många anmälde sig till själva övningen. 
Det här kommer bli kanonbra.  
 
 
 
 
 
 

Presentation av stryelsen 
 
Ordförande  
Jag själv heter Mats Lindberg, kommer 
från Värsås och har sedan i februari varit 
eran nya ordförande i FAK-Skaraborg. Jag 
har ett avtal med bandvagn mot trafikver-
ket och har varit medlem i FAK sedan 
1980. Sedan 2006 har jag kört bandvagn 
och har fått uppleva både Västmanland och 
Ljusdal plus lite till. Jag ser fram emot 
detta uppdrag med stor tillförsikt. Vi har 
fått in några nya ansikten i styrelsen som vi 
tänkte presentera här, samtidigt känns det 
som att vi fått ett uppsving med mera upp-
drag att göra t.ex. A-plats som vi kommer 
att presentera lite mer om i detta blad. 
Om ni vill komma i kontakt med mig så 
använd gärna min Email.  
kc@fakr.se 0702-262370 
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Vice ordförande 
Peter Dahlström (Dallas) 53år och bor i 
Tidan. V.ordf/v.kårchef. Jobbar som ren-
hållningsarbetare i Skövde kommun till 
vardags. Mina intressen är bl.a for-
don/motorer, djur och natur vilket gör att 
FAK till en bra syssla. Jag har avtal med 
MTE som lastbilsförare. 

 
 
Sekreterare 
Martin Stålby, ursprungligen från Kvänum 
men bor i Lidköping. Jobbar med hög-
spänningsnät hos Kvänum Energi och 
Svenska Kraftnät. 
Extraknäcker med att köra turistbuss & 
taxi.  
Gillar att se mig om i världen och har ett 
stort intresse för motorer och teknik. 
Jag har avtal med Svenska Kraftnät som 
bandvagnsförare. 

 
 
 

Kassör 
Daniel Persson 45år bor utanför Stenstorp. 
Medlem i FAK sedan 2018 avtal med Tra-
fikverkets bandvagnsstyrka. 
Jobbar inom industrin på AC Floby. 
3 barn 12-16år. 
Fritiden ägnas åt gården hemma med fru 
och hästar. 

 
 
 
Webmaster 
Erik Johansson, 37år, uppvuxen och bor 
strax utanför Väring med sambo och 2 
barn. Har varit med i FAK i ett 10-tal år 
och ca hälften av de har jag varit aktiv i 
styrelsen. Jag jobbar till vardags på Moel-
ven Töreboda AB med att dimensionera 
konstruktioner i Limträ. Tycker om maski-
ner och att vara och arbeta i skogen. Jag 
har avtal med Trafikverket som band-
vagnsförare och har varit med och kört i 
skogsbränderna 2014 och 2018. 
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Transportledare 
Ny i styrelsen;  Transportledare Michael 
Broo Varola Skövde. 
Dryga 50 år, sambo med 3 ” vuxna ” barn. 
Villa, Volvo och husdjur. 
Anläggningsarbetare på Skanska, huvud-
sakligen i Skövde med omnejd. 
Diverse sysslor som är förekommande i 
branschen, även Skyddsombud och MB 
ledamot. 
Fritiden spenderas på familj och hem, nu 
även FAK. Har gått 3 kurser Bandvagn 
mot Trafikverket. 
Ihop med ene av gossarna i familjen som 
också är medlem i FAK. 
Har intresse av alldeles för mycket i livet, 
vilket ibland är till för o nackdel. 
Hoppas kunna bidra med något vettigt i 
styrelsen o FAK. Tar ett litet tag innan jag 
har hittat mej tillrätta där. 
Är en stor mängd nya och intressanta män-
niskor att lära känna, vilket är otroligt ro-
ligt. 
  
Har ni råd tips eller frågor, så finns jag all-
tid till svar. Ibland har svar direkt annars 
söker jag hjälp till rätt svar. 
Så hör gärna av er på mejl; 
 transport@fakr.se eller mobil samtal/sms 
070 569 50 59.  
  
Så här i Corona tider, Är det som i trafiken 
viktigt att hålla avstånden. Var naturligt 
försiktiga, så förhoppningsvis går allt väl. 
 
Trivselansvarig 
Johan Wästefors 34 år gammal. Jobbar 
som Timmerbils chaufför. Bor i väring. 
Varit med i FAK ca 10 år 
 
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 
 
 
 

Utbildningsledare  
Björn Jonsson, 38, kommer ursprungligen 
från Norrbotten, men jobbar nu på kom-
munledningskontoret i Gullspångs kom-
mun. Håller i mark, exploatering och nä-
ringslivsfrågor. Har en historia från trans-
port, säkerhet och anläggningssidan som 
buss- & lastbilschaufför, vakt och grävma-
skinist. Nu är inriktningen och intresset 
mer mot planering och projektsatsningar 
för bättre samhällsutveckling. Eftersom jag 
vill hjälpa till att stötta samhället, är det 
naturligt att vara med i FAK som jag har 
gjort i några år nu, där jag kan bidra med 
mitt nytänkande och helhetssyn att lösa 
problem. Tycker om köra bil på landet, 
promenader, naturupplevelser, teknikut-
vecklingen, lära mig nya saker och rymd-
satsningen. 
 
Rekrytering 
Toyvo Lundberg 63 år jobbar på Logent 
AB en glad liten gubbe som gärna ställer 
upp och hjälper till när det händer saker i 
samhället.  
Tycker att det är väldigt givande att vara 
medlem i FAK där jag även får möjlighet 
att köra bandvagn och hjälpa till med att 
släcka bränder samt att deltaga vid en 
massa roliga och intressanta aktiviteter 
som FAK anordnar  
 
Ledarmot 
Christer Larsson, presentation kommer 
inom kort. 
 
Trivselkväll 
Den 5 Maj klockan 18 planerar vi en triv-
selkväll i Klagstorp med grillning.  
I nuläget är planen att vi genomför den då 
vi kan vara utomhus o troligen blir vi ett 
hanterbart antal personer. Anmälan till Jo-
han W på trivsel@fakr.se eller tel. 0730 - 
58 68 85 alternativt Toyvo 0731 - 80 41 
77. 
 


