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Mats Lindberg 1959–2021 
 

Kårchef Mats Lindberg förlorade kampen 

mot cancern den 17 Maj. 

Mats var med som kårchef in i det sista 

och ledde med glädje medlemsträffen i 

Klagstorp då vi träffades och grillade i 

regnet. Knappa veckan innan sin bortgång. 

Ljusa minnen finns med oss.  

Vi lider med hans familj. 

 
Kårchefen har ordet 

 
Våran Kårchef Mats Lindberg har lämnat  

oss alldeles för tidigt. Vi hjälps åt att 

komma vidare. Som vice kårchef, går jag 

in tills vidare som kårchef. Så får vi se vad 

som händer vid nästa årsmöte. 

Nu har det redan gått ett halvår av 2021, 

snabbt som attan. Med det nya som en del 

säger om Corona läget. Som tur är, så 

sjunker antalet insjuknade. Så lättnader 

kommer undan för undan. Var dock  

fortsatt försiktiga så det inte blir något 

obehagligt bakslag. Då Corona viruset  

verkar lömskt. 

 

Ni som är Bandvagnsförare i Trafik-

verkspoolen, glöm inte att anmäla er till 

den obligatoriska ”Bransskyddsutbildning-

en” via länken ni fått i mailet ni som är be-

rörda. Med lite tur kanske det går att lösa 

samåkning- vaccinerad, symtomfria. 

 Kolla gärna in FAK’s hemsida på  

kursutbud. 

Vi har behov att rekrytera medlemmar för 

att hålla kåren intressant och kunna bygga 

vidare. Mycket är på gång. Än så länge vet 

vi inte omfattningens MSB’s krisvilja och 

även kommunernas krishantering. 

 

Nog från mej.  

Hela styrelsen önskar alla skön o bra 

sommar. 

                                                                                                                 

Vänligen Michael Broo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta chansen – backa med släp! 

Medlemsträff 15/8 
Nu kan du som medlem ta med kompis 

eller intresserad släktning till vår  

medlemsträff! 

 

Backa med släp + korvgrillning med mera 

När: söndag 15/8 10:00-14:00 

Var: Räddningsvägen 25, 541 38 Skövde 
(map) 

Anmälan görs 

till toyvolundberg@bredband.net eller på 

telefon 073 180 41 77. 
 
 

A-plats P4  

Den 26e augusti genomförs ett möte  

angående A-plats - avlämningsplats för 

civila fordon på P4. 

 

 

Riksstämma 18/9 
Årets riksstämma genomförs i Södertälje 

den 18–19 september. 3medlemmar från 

styrelsen åker, 5 medlemmar från  

Skaraborg totalt. Johan Lindberg åker för 

Riks.  

 

 

Heldagsaktivitet 16/10 
Halkkörning + Museum 

Den 16e oktober genomför vi halkkörning 

på Stora Holm. Samma dag erbjuds att  

besöka Aeroseum i Göteborg.  

https://www.google.com/maps/search/R%C3%A4ddningsv%C3%A4gen+25,+541+38+Sk%C3%B6vde,+Sweden?hl=en-GB
mailto:toyvolundberg@bredband.net
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Begränsat antal platser, så först till kvarn 

gäller. 

Anmälan görs till: skaraborg@fak.se 

 

 

Workshop 23/10 
Nu genomförs en workshop i Göteborg den 

23e oktober, kl. 09:30-16:00 – liknande 

som i Borås 2020.  

FAK Älvsborg, FAK Göteborg & FAK 

Borås står som ansvariga arrangörer.  

Planen i nuläget är att åka tillsammans dit i 

minibuss.  

Begränsade antalet platser, så först till 

kvarn gäller. 

Anmälan görs till: skaraborg@fak.se 

 
 

NAD - samarbete 
FAK Skaraborg inleder ett samarbete med 

NAD (Nätverk, Aktivitet och Delaktighet). 

Ett integrationsprojekt för integration för 

nysvenskar genom föreningslivet. FAK 

kan vara med och bidra till samverkan med 

utbildade  

yrkeschaufförer för att ge en inblick i  

verksamheten och bidra till  

språkutveckling inom tung motortrafik. 

 
 
 

Utbildning 2021 
Håll utkik på hemsidan efter utbildningar 

som passar dig! 

 
 

Självklart  
Hör du av dig till oss om du byter adress, 

mail eller telefonnummer. Denna ändring 

ska göras till skaraborg@fak.se 

 
 


