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Trivseldag 
16/11 Träffas vi för att umgås och de som 
vill har möjlighet att träna på att köra bil 
och släp på VRETENS IP. Vi ställer upp 
med släp i olika varianter så alla kan prova 
på att antingen köra framåt eller bakåt. Vi 
har ett antal duktiga Instruktörer på plats så 
vi kan hjälpa till. Ni tar med er bil med 
dragkrok så hjälper våra killar och tjejer 
till med instruktioner om ni vill. Vi bjuder 
på korv och fika med tillbehör. Vi börjar 
kl. 10 och slutar vid 12 tiden. Vi tänker oss 
några olika stationer med olika moment 
lätta o svåra så alla kan vara med dessutom 
informerar vi om kommande aktiviteter. 
Inga förkunskaper krävs så alla är väl-
komna. Anmälan till Mats 0702262370  
Välkomna! 

Regementets dag P4/T2 
FAK har ihop med några andra 
frivilliga organisationer medverkat på P4 
och T2:s regementsdagar. På lördagen var 
vi med på T2 och visade upp och lämnade 
information om vår verksamhet. Intresset 
var ganska stort många intresserade och 
mycket frågor. Trevligt att få vara med 
ihop med de andra organisationerna. Trots 
ihållande regn så var humöret på topp och 
en hel del folk tog broschyrer och godis 
som vi delade ut.  
På söndagen var vi på P4 med samma fri-
villiga organisationer. Regnet öste ner på 
morgonen så det såg lite mörkt ut till en 
början, men trots det kom det mycket folk 
till oss. Under förmiddagen så ljusna det 
och vi kunde ta av oss regnkläderna.  
Under dessa två dagar så kan vi konstatera 
att detta är ett bra forum för oss att rekry-
tera och visa upp oss. Stort tack till alla 
inblandade och trevligt att vi sluter upp 
ihop. Speciellt tack till Skaraborgsgruppen 
som bjöd in oss till dessa dagar.  

Uppbyggnad totalförsvaret 
Åtta medlemmar deltog på en workshop i 
Borås tillsammans med medlemmar från 
Borås, Göteborg och Norra Älvsborg.  
Dagen bjöd på totalförsvarsinformation 
givetvis med fokus på FAK:s roll.  
Det vi gör är viktigt och vi ska vara stolta 
över att vara en del av totalförsvaret.  

Deltagarna fick även sitta i små grupper 
och diskutera hur man ska utveckla och 
engagera medlemmar i kårerna.  
Sammanfattningsvis var det en mycket 
trevlig dag med många intressanta samtal.  
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50års Jubileum 
FAK Skaraborg firade 50år med ett välbe-
sökt jubileum den 5/10 på restaurang Valle 
i Skövde.  
45 deltagare fick avnjuta såväl mat som ett 
bejublat framträdande av Peder Sveder 
som både spelade, sjöng och berättade 
historier.  
Ett bildspel med foton tagna av medlem-
mar rullade under kvällen och även här 
hördes många historier och skrönor.  
Stort tack till alla medverkande. Nu blickar 
vi framåt mot 50 nya underbara år! 
 

Riksstämma 
I slutet av september bjöds det in till riks-
stämma i Södertälje. FAK Skaraborg var 
representerade av Mats Lindberg (utbild-
ningsansvarig) och mig Karl Öberg (sekre-
terare).  
Sammankomsten höll på i två dagar med 
div. intressanta föreläsningar på lördagen 
och sedvanliga stämmoförhandlingen på 
söndagen.  
 
På listan av föredragshållare fanns bland 
annat kommunstyrelsens ordförande i Sö-
dertälje, Försvarsministern och represen-
tanter från MSB och Försvarsmakten.  
Samtliga tryckte på ett ökat samarbete mel-
lan samhällets resurser och olika frivillig-
resurser ur olika perspektiv.  
 
På kvällen bjöds det på middag med un-
derhållning och medalj ceremoni för de 
som gjort särskilda insatser under lång tid i 
FAKs tjänst.  
Nämnas bör att vår förre ordförande Johan 
Lindberg fick förtjänstmedalj i guld efter 
många år både som kårordförande i Skara-
borg och för sina insatser i riksstyrelsen. 
Stort grattis till Johan! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Johan Lindberg får medalj av rikskårchef Kurt-Ove 
Jacobsson och Elise          
 

 
Försvarsminister Peter Hultqvistvid talarstolen 
 
Styrelsen 
Vi är fortfarande någon post kort i styrel-
sen, är du eller vet du någon som är intres-
serad av att utveckla vår verksamhet? Hör i 
så fall av dig till vår valberedning Johan 
Lindberg på 070-333 88 23 el-
ler johanrlindberg@gmail.com 
 
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.  
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Vinterrustning bandvagnsdepå  
I mitten av september samlades ett 20-tal 
bandvagnsförare med Trafikverks avtal 
strax utanför Lidköping för att gå igenom 
Trafikverkets insatsvagnar inför vintern. 
Förutom en allmän kontroll plockades ut-
rustning för brandbekämpning bort samt 
ett och annat bärhjul fick bytas. Som tack 
bjöds det på grillad korv. Ett mycket trev-
ligt tillfälle att repetera sina kunskaper och 
träffa gamla bekanta från kurser och insat-
ser. 
 

 
Tre glada skaraborgare som får träna på bärhjuls-
byte och montage av band.  

 

 
Glada och hungriga bandvagnsförare får sina väl-
förtjänade korvar.  
 

 
En bandvagn redo för insats, just denna är utrustad 
med personbår som kan komma väl till pass vid en 
ev. evakuering   
 
Förfrågan.  
Försvarsmakten har vänt sig till oss för 
hjälp. Man ska sätta upp A-platser runt om 
i landet (avlämningsplats för civila fordon 
som är krigsplacerade)  
Man vill i detta ha vår hjälp att okulärbe-
siktiga fordonets skick och funktion samt 
transporter av fordon och före detta ägare.  
Till att börja med så ska vi genomföra en 
övning lördag v.19 här i Skaraborg  
Faller allt väl ut så får vi förhoppningsvis 
uppdraget permanent.   
Målet är folk som inte är krigsplacerade, 
kan inställa sig med kort varsel samt jobba 
på platsen 10 dygn.  
Vi behöver mest folk med tunga behörig-
heter men även några stycken med B-kort. 
Förarna kommer att säkerhetsprövas 
Vi kommer att bjuda in till en informat-
ionskväll under vintern.  
Man kommer även behöva genomföra en 
halvdags utbildning.  
Jag hoppas och tror att detta kommer bli ett 
bra uppdrag för oss och jag hoppas att just 
du vill vara med.  
Vid frågor ring 0703-338823 eller maila 
mig på johanrlindberg@gmail.com  
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Återupprättandet av totalförsvaret 

Välkommen till Soldathemmet Skövde Garnison 

2019-11-20, kl 18.00-21.00 

Talare  

Jan Mörtberg, överste och tidigare bl.a. chef för Norrbottens 

Regemente, institutionschef vid Försvarshögskolan och 

militärsakkunnig Försvarshögskolan. Ledamot av Kungliga 

Krigsvetenskapsakademien. 

Peter Lagerblad, f.d. överdirektör vid Överstyrelsen för civil 

beredskap, kanslichef i Försvarsutskottet och statssekreterare 

i Försvars- och Finansdepartementet. Ledamot av Kungliga 

krigsvetenskapsakademien. 

Paneldebatt med representanter olika delar av 

totalförsvaret, samt företrädare för politiken. 

:    

Moderator 

Ulrica Johansson, kommunalråd, ordförande i direktionen 

för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Varmt välkomna! 

Bengt Alexandersson 

ordförande i Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund 
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