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Kårchefen har ordet 
Sommaren är slut och hösten står för dör-
ren. Jag hoppas att ni har haft en skön och 
härlig sommar. Själv har jag lastat in fa-
miljen och åkt runt med husvagnen. Det 
har gjort mig utvilad och redo för en höst 
full med aktiviteter. Hoppas jag får träffa 
både nya och gamla medlemmar på de träf-
far som ordnas under hösten och vintern. 
Vill också hälsa välkommen till de nya 
medlemmar som hittat oss under somma-
rens rekryteringsevenemang. 
 
Lev väl och var rädda om er! 
 
Medlemsresa 
I år åker vi till Motormuseum i Motala lör-
dagen den 12/11, avfärd kl 8.00 från sol-
dathemmet. I vanlig ordning så bjuder 
FAK på resa och mat, medans man får be-
tala inträdet själv. För anmälan och mer 
info hör av er till Johan W senast den 3/11 
på tel 073-058 68 85 eller till triv-
sel@fakr.se (vi skickar ut bekräftelse så ni 
vet att det kommit fram).  
 
Bowling 
Vi fortsätter med bowlingkonceptet även i 
år. Den 2/12 kl 18.00 samlas vi för att 
avnjuta en trevlig kväll. FAK står för ba-
nan, resten bekostar man själv. Även här 
anmälan och mer info hör av er till Johan 
W senast den 3/11 på tel 073-058 68 85 
eller till trivsel@fakr.se (vi skickar ut be-
kräftelse så ni vet att det kommit fram).  
 
HLR 
Den 20/10 kl 18.00 samlas vi på ambulans-
stationen för HLR-utbildning samt andra 
frågor om olyckor som till exempel, vad 
gör man i olika situationer? FAK bjuder på 
fika. Anmälan till Mats på tel: 70-226 23 
70 eller till utbildningsledare@fakr.se (vi 
skickar ut bekräftelse så ni vet att det 
kommit fram).  

Utbildning bandtraktor 
Vecka 24 var två skaraborgare, Öivind och 
Affe, på repkurs för bandtraktor i Åsbro. 
Förutom oss från Fak-Skaraborg deltog 
även Marianne från Bilkåren. Vi började 
med skarpt läge direkt med stolpnedlägg-
ning på måndagen. Under resten av veckan 
var det repetition på körning med kran och 
vinschning, RAKEL, hjärt-lungräddning 
och utbildning i Esa14. Vi fick öva på att 
schakta en plan och roade oss även med att 
demolera en husvagn… Kvällarna ägnade 
vi åt att umgås och äta gott.  
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Se och synas 
Det har vi försökt gjort under sommarens 
motorarrangemang runtom i Skaraborg.  
Som årsstämman beslutade satsar vi på ny-
rekrytering genom att finnas på väl utvalda 
arrangemang. Nytt för i år är att vi har 
synts till ihop med en vit bandvagn och 
representanter från Bilkåren.  
Vi har besökt Traktorracet i Odensåker,  
Skaraborgs Truckshow (Moholm)  
Sist på vå turné Häggumaträffen (Off-
Road träff strax utanför Skövde) 
Det var ovanligt många intresserade om vi 
jämför med andra arrangemang vi varit på 
genom åren. Vår förhoppning är att vi 
kommer göra om det nästa år med ef-
tersom det känns som vi träffat rätt mål-
grupp av människor. Än så länge har 6 
personer hört av sig ang. medlemskap.  
Vi från styrelsen hälsar alla nya medlem-
mar hjärtligt välkomna. 
Sitter ni och funderar på att ta med en be-
kant på någon av våra trivselkvällar, tveka 
inte! Ta med dom! 
 

 
Efterlysning! 
Vi söker fortfarande med ljus och lykta 
efter två personer som är villiga att enga-
gera sig i vår valberedning från och med 
nästa kårstämma. Har du eller känner du 
någon med ett stort kontaktnät samt ett 
hjärta för FAK? Kontakta Johan på 0703-
338823  
 
Efterlysning 2! 
Tack ni som skickat uppdaterad e-
postadress! Vi saknar fortfarande massor 
med adresser i registret! Var snälla att 
skicka namn och e-postadress till webmas-
ter@fakr.se så vi kan uppdatera det. Bland 
de största utgifterna vi har är porto om vi 
kan skicka ut bladet på e-post istället så 
kan vi göra något annat roligt för de peng-
arna! 
 
Påminnelse SMS-kejda 
Vi planerar att skapa ett grupputskick via 
SMS för aktiviteter och dylikt. Vill du ha 
påminnelser om aktiviteter i din mobil? 
Skicka då namn och aktuellt nummer 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.  


