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Kårchefen har ordet 
 
Hej på er!  
 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till 
alla er som på olika sätt bidragit under de 
stora bränder som härjat under sommaren.   
14 medlemmar ur FAK Skaraborg har del-
tagit i släckningsarbetet, ytterligare några 
har stått i startgroparna men inte behövt 
åka.  
Känslan av att vara en del av den insats 
som tillslut besegrade Sveriges genom ti-
derna största skogsbrand är obeskrivlig. 
Att man dessutom får göra det tillsammans 
med kårkamrater gör mig smått euforisk så 
här i efterhand.  
 
Men nu är det dags att tänka framåt, under 
hösten ska vi i styrelsen tillsammans med 
övriga styrelser i landet genomföra en 
workshop om hur vi ska kunna göra FAK 
ännu starkare i framtiden.  
Har du tips o synpunkter så hör gärna av 
dig.  
 
Välkommen till en spännande o händelse-
rik höst! 
 
/Johan Lindberg 
 
Trivselkväll! 
Halvårs träff för nya och gamla medlemar. 
Vi träffas och grillar och har det trevligt 
vid frivilligstugan i Klagstorp 
onsdagen den 19 september kl 1830. Nya 
medlemmar är välkomna en halvtimme 
tidigare, kl 1800, för lite mer information 
om FAK. Anmälan görs till Johan W på 
073-058 68 85 eller till trivsel@fakr.se. 
 
Medlemsresa  
Den 17 november avgår årets medlemsresa 
till Arsenalen i Strängnäs och Munktell 
museet i Eskilstuna. FAK står för resa o 
entré. Anmälan görs till Johan W på 073-
058 68 85 eller till trivsel@fakr.se. 

Tibro Bonnapulling 
För första gången så närvarade vi vid Tibro 
bonnapulling, vi visade upp både lastbil o 
bandvagn.  
Vi fick mycket god respons och många var 
nyfikna på oss.  
Dagen bjöd på många intressanta samtal 
och resulterade i en del nya medlemmar.  
 
Vi kommer garanterat tillbaka 
 

 
 
Jordgubbens dag 
Två FAK:are styrde den 25/7 mot Vara för 
att tillsammans med andra frivilligorgani-
sationer som ingår i FOS (frivilliga för-
svarsorganisationers samarbetskommitté) 
visa upp våra verksamheter.  
En avskalad monter med ett tält och en 
PB8 (försvarets minibussar) samt en kris-
låda var allt vi hade med.  
Men jösses vad folk vi träffade och pratade 
med. Folk hade dålig koll på att det finns 
hela 18 frivilliga försvarsorganisationer.  
Vi har upplyst dem om både det och vad 
man bör tänka på att göra och ha hemma 
om krisen kommer.  
Förhoppningsvis sådde vi även några frön 
som blommar ut till nya medlemmar i 
FAK så småningom.  
Dagen skall anses lyckad och är förhopp-
ningsvis provar vi något liknande snart 
igen 
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Insats Ljusdal Sommar 2018 
Sommaren har som ni alla vet kantats av 
skogsbränder runt om i vårt land.  
En av de större insatserna var utanför 
Ljusdal runt en by som heter Kårböle. Där 
härjade totalt tre brandhärdar samtidigt 
vilket försvårade arbetet avsevärt.  
FAK-Skaraborg hade ett 15-tal medlem-
mar igång under insatsen som pågick under 
en lång tid. Uppgifterna som skulle lösas 
var allt från aktiv brandbekämpning till 
transport av slang, bränsle och mat.  
Insatsen hade olika karaktär beroende på 
vilken fas i insatsen våra förare deltog i. 
Likaså graden av logi förbättrades ju 
längre insatsen pågick.  
Våra skaraborgska medlemmar gjorde ett 
fantastiskt arbete oavsett vilka uppgifter vi 
fick till oss vilket uppskattades av rädd-
ningspersonal.  
 
/Karl Öberg 
 

    
Bränsletransport längst en begränsnings-
linje  
 

 
Släckning vid begränsningslinje som sköt-
tes av 3 bandvagnar 
 

 
Släckning av brinnande stubbe i terrängen 
 
Undrar du varför du får bladet på 
papper med snigelpost? 
Vi har sett över de e-postadresser som 
studsar vid utskick och har då tagit bort ett 
15-tal i maillistan. Har du möjlighet att ta 
emot bladet per e-post så skicka din e-
postadress och ditt namn till adressen ne-
dan. Bland våra största utgifter är porto, 
pengar som vi skulle kunna göra något an-
nat kul för i verksamheten! Skicka namn 
och e-postadress till webmaster@fakr.se.  
 
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.  
 


