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Kårchefen har ordet 
 
Hej på er!  
Julen står för dörren vilket innebär att år 
2017 går mot sitt slut.  
Jag vill rikta ett stort tack till alla funktion-
ärer, instruktörer och medlemmar som en-
gagerat sig på olika sätt under året.  
Hösten har vart fartfylld men väldigt gläd-
jefull. De aktiviteter vi genomfört har varit 
välbesökta och stämningen har varit hög.  
 
2018 ska vi se till att göra ännu bättre. 
Mycket fokus kommer ligga på krisbered-
skapsveckan som går av stapeln vecka 22.  
 
Hoppas du hittar någon aktivitet du vill 
vara med på, det är vi som är FAK Skara-
borg och tillsammans gör vi nytta samti-
digt som vi har kul ihop.  
 
Jag önskar er alla en god jul och ett gott 
nytt år!  
 

Gränslös samverkan Blekinge 
Vi var fyra Skaraborgare som var inbjudna 
till Blekingekåren på en övning. Det var en 
övning ihop med FAK Blekinge o deras 
samarbetspartner i Gränslös samverkan  
Vi var fyra förväntansfulla gubbar som 
åkte tidig lördagsmorgon från Skövde, Ste-
fan, Mats, Johan W och Johan L. kl. 10,00 
Började det med inskrivning då det inte 
bara var en övning för bandvagnsförarna 
utan även för ledningsgruppen, det skulle 
fyllas i namn personuppgifter närmast an-
hörig osv. Sedan blev det Fika med ge-
nomgång av hur och i vilket syfte övning-
en skulle genomföras. Vi blev indelade i 
vagnsbesättningar lite efter rutin o erfaren-
het då vi hade lite olika nivåer i band-
vagnskörningen. Det blev riktigt bra sam-
mansatta grupper. Sedan vagnskoll o åt-
gärder före körning, när allt var klart så 
blev det genomgång av scenariot som var 
skogsbrand och länsstyrelsen hade begärt 

brandbekämpning i ett bestämt område un-
der 7 dygn alla timmar, det var ordern till 
ledningen.  
Vi rullade iväg i kollon med fem vagnar en 
utrustad med kåpa som var helt ombyggd 
till ambulans, en hade en kokvagn efter en 
annan med kärra med all material tält o 
annat. På plats byggde vi upp en sam-
bandsplats med tält som blåstes upp kok-
vagnen bemannad av frivilliga började laga 
mat. När det var klart så samlades vi för att 
få våra uppgifter vagnsvis.  
Vi fick åka i terrängen och titta o leta efter 
glödbränder för att rapportera in till led-
ningen, sen kom det order på radion att 
börja fylla tankarna med våra motorsprutor  
 

 
 
Blekingegänget har kommit på en lösning 
med att vi fyller tanken med sprutan direkt 
ur vattendraget själva snyggt! Övningen 
pågick hela dan med diverse påhitt av öv-
ningsledningen så det blev en pärs!! För de 
som satt med sambandet o dirigerade oss. 
Johan L fick frågan om han ville ingå i 
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ledningsgruppen under dagen. Det gjorde 
han med bravur vi fick även ta med en 
grupp av Karlskronas politiker tror jag det 
var som fick sig en timmes åktur i terräng 
de skrek i början men sen ville de åka i de 
värsta vattnen o branterna igen. Övningen 
Avslutades med nedplockning o återställ-
ning av ledningsplatsen. Kl. 2200 var vi 
klara nere vid depån och vi skaraborgare 
åkte till en nyrenoverad förläggning där 
dusch o lite godis väntade efter lite snack 
om dagen så somnade vi gott.  
Klockan 0800 så var vi på plats för frukost 
o eftersnack vid depån igen. Sen vid 10 
tiden så rullade vi hemåt igen.  
Tack Jonas o Blekingegänget för att vi får 
komma för att se o lära Vi från FAK i Ska-
raborg sätter in en liten peng till band-
vangsfonden. 
/Mats L  
 
 
 
 

 
 

Kårmästerskap i bowling 
Fredagen den 24/11 träffades tolv med-
lemmar för att avgöra vem som är kårens 
bästa bowlare.  
Karl Öberg stod som segrare när 1,5 timme 
hade passerat, Toivo Lundberg kom tvåa 
och Sten-Åke Wästefors slutade trea. 
Alla kämpade väl och krigade fantastiskt.  
Kvällen fortlöpte med god mat och dryck 
samt en väldigt trevlig gemenskap. 
 
 
Studiebesök hos Finnveden i 
Skövde 
Tordagen den 29/11 var det studiebesök 
hos Finnveden Lastvagnars nya lokal i 
Skövde. Där fick vi information kring både 
verksamheten och nya lastbilar. Vi fick 
även ta en tur i verkstaden för att se de nya 
fina och rymliga lokalerna. 

 
 
Efterlysning! 
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.  
 
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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Träff i bandvagnsdepån utanför 
Lidköping 
Ett glatt gäng från FAK och Bilkåren som 
har avtal med Trafikverket träffades i de-
pån utanför Lidköping för att rusta vagn-
parken innan vintern. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse till kårstämma 
Onsdagen den 7/2 klockan 1830 kallas du 
på ordinarie kårstämma.  
Plats: Magasinet KGB i Öm utanför 
Skövde  
Motioner: skickas till kc@fakr.se senast 
den 10/1 
Mat samt ett intressant föredrag utlovas 
 
Anmälan till Johan Lindberg 
på kc@fakr.se eller 0703-338823 senast 
31/1, vet du ej vart KGB ligger så fråga 
Johan vid anmälan. 
 
 
Till alla som undrar varför bladet 
kommer i brevlådan 
Denna omgång av bladet skickar vi per 
post eftersom vi även skickar ut inbetal-
ningskort på 2018. 
 
 
 
 


