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Kårchefen har ordet 
 
Hej på er!  
Tiden går fort när man har roligt. Snart har 
mina månader som pappaledig tagit slut 
och jag ska åter ta plats vid ratten.  
Jag ångrar inte mitt beslut att vara hemma 
med barnen även om jag ibland kan känna 
att man borde jobbat nu på hösten och vart 
hemma de månader som vintern härjar. 
Men man kan inte få allt.  
Sen förra bladet har styrelsen hunnit med 
riksstämma och MTE konferens utöver 
vårt vanliga arbete.  
 
MTE konferensen gick ut på att kårerna i 
Västra Götaland träffades för att prata ihop 
sig om allt ifrån hur och var kursen ska ske 
till hur vi ska kunna hjälpas åt att fylla 
platserna.  
Det sista innebär ett hårt jobb för oss i 
styrelsen. Glädjande nog för både er som 
har gått eller ska gå på MTE kurser så 
finns det nu ett färdigt avtal med 
länstyrelsen i Västra Götaland. Detta ligger 
uppe på hemsidan under fliken ladda ner, 
om ni vill kika närmare.  
 
Avslutningsvis vill jag be er köra med 
förstånd nu när halkan närmar sig.  
 
PS. Glöm inte anmäla er till vinterns 
aktiviteter. Ds 
 
 
 

Studiebesök på Finnveden 
lastvagnar 
 
Vi provar ett nytt grepp för att försöka 
träffa er medlemmar. Därför ska vi gå på 
ett studiebesök på finnvedens lastvagnars 
nya anläggning i Skövde. 
Vi kommer få titta på verkstaden,tvätten 
samt få studera den moderna lastbilen på 
nära håll, tillsammans med kunnig 
personal. FAK bjuder i vanlig ordning på 
fika.  
Detta besök kommer ske en veckodag i 
slutet på november (tyvärr hann vi inte få 
exakt datum innan detta blad gick i tryck) 
Anmäl ditt intresse till kc@fakr.se eller 
ring Johan på 0703-338823 så hör han av 
sig med detaljer. Håll även ögonen på vår 
hemsida 
 
Kårmästerskap i bowling  
 
Nu ska det avgöras vem i kåren som är 
bäst på bowling.  
Fredagen den 24/11 klockan 18.15 träffas 
vi på Ten lanes i Skövde. En kvart senare 
är det dags att kasta första klotet,  
Vi kommer spela i 1,5 timme, därefter har 
vi bokat bord i resturangen. FAK kommer 
att stå för bowlingen MEN mat och dryck 
betalas av DIG själv.  
Anmälan sker till Johan Wästefors på 
festfixare@fakr.se eller på 0730-586885 
Antalet platser är begränsat. Så först till 
kvarn 
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     RUNDVISNING F7 SÅTENÄS 

Vi var 6 stycken från FAK: R som 
samlades vid soldathemmet i Skövde för 
att åka till Såtenäs för info o guidad tur på 
Flottiljen F7. Vi var medbjudna av FOS 
(Frivilligorganisationernas sammarbetsråd) 
tillsammans med bilkåren och andra 
frivilligorganisationer. 

Det började med info om nya 
mönstringsförfarandet och att förvaret 
måste rekrytera mycket folk. Känns det 
igen? Alla dras med samma grejor o 
problem. 

 Därefter bjöd F7  på fika och samtidigt 
presenterades våra guider för kvällen. Två 
erfarna piloter som nyss avslutat sina 
äventyr som gripenpiloter. Båda berättade 
livligt och skämtsamt om äventyr och 
annat som hänt under deras tjänstgöring. 
De visade en film inifrån GRIPEN under 
en uppvisning i England där vi fick åka 
med hela tiden o se och uppleva pilotens 
ansträngningar under uppvisningen 
OTROLIGT. Att klara så många G under 
en så lång tid och med sån fart. 

 Sen visades två gripen i en hangar o vi 
fick se den på så nära håll men inte röra 
den, Tiden gick otroligt fort så klockan 
blev 2200 innan vi styrde hemåt efter en 
kul o givande kväll. Tack ni som ordnade 

detta och hoppas på mer givande utbyte. 
Vid tangentbordet/ Mats 

 

 
 

 
 
 
  

 


