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Kårchefen har ordet 
 
Hej på er! 
 
Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill 
börja med att hälsa de nya medlemmar vi 
fått in under året extra välkomna. Hoppas 
att ni kommer känna er välkomna i vår 
gemenskap samt att ni känner att ni får ut 
något av ert medlemskap. Ni har många 
roliga och givande utbildningar framför er. 
 
Nästa år har vi mycket på gång. Dels är det 
som jag sa en hel del folk som ska gå sina 
grundkurser under året. Dessutom ska vi 
stå som värd för en ny introduktionsutbild-
ning mot MTE. Så känner du någon som 
vill göra en insats när samhället behöver 
det som mest så släpa med dem till denna 
endagarsutbildning.  
 
Vi har även påbörjat en inventering om hur 
vi har det med instruktörer på lastbil och 
buss i södra Sverige. Så om du är lärare 
eller instruktör på tunga fordon så får du 
gärna höra av dig till mig på 0703–338823. 
Om allt går som det är tänkt så kommer ni 
i nästa skede att bjudas in till en träff för 
att säkerställa att vi lär ut samma saker på 
ett likvärdigt sätt oavsett vart kursen äger 
rum. 
 
Det är även mycket på gång i regionen som 
kan påverka våra uppdrag framöver. Dels 
med MTE och dels med FRG grupper, 
dessa grupper styrs av kommunen och ska 
hjälpa till vid kriser. I Skövde gjordes ett 
försök med detta för några år sedan men 
dessvärre rann det ut i sanden. Nu ska man 
inom det närmaste året försöka blåsa liv i 
detta igen i hela gamla Skaraborg. Är du 
nyfiken på vad detta är så råder jag er i 
första hand att titta in på civilförsvarsför-
bundets hemsida www.civil.se men glöm 
inte att meddela oss i styrelsen om ni är 

intresserade av att vara med i en sådan här 
grupp.  
 
Mycket är även på gång i den stora värl-
den, jag tror inte jag är ensam om att oroa 
mig över valresultatet i USA. Det kommer 
bli spännande att följa hur allt utvecklar 
sig. 
 
Till sist vill jag bara önska alla en god jul 
och ett gott nytt år. 
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MTE-Lastbil 
Under fyra dagar i mitten av september 
genomfördes MTE-Lastbil i Skövde. Efter 
några avhopp blev vi bara fem kursdelta-
gare. Tre från FAK-Skaraborg och två ”ut-
socknes”.  
 
Det var en mycket bra kurs där man fick 
lära oss saker man kan ha nytta av både om 
man kommer ut på uppdrag, eller som man 
kan använda i det dagliga livet. Det var en 
bra blandning av teori och praktik. Mycket 
fokus var på givetvis på körning med last-
bil och lastväxlare, men även sjukvård, 
lastberäkning, orientering och användning 
av RAKEL m.m. fanns på schemat. Vi 
hade även tur med ett underbart sensom-
marväder, vilket gjorde det hela lättare.  
 
Tack till Birgitta, Lave och Johan för en 
bra kurs. 
 
Foto: Anders Karlsson  
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Medlemsresa till Motala motor-
museum 
18 stycken förväntansfulla medlemmar 
träffades en morgon i november för att 
med buss ta sig från Skövde till Motala.  
 
Målet för resan var motormuseet i Motala 
där en guide väntade på oss. Guiden tog 
oss med på en historisk resa bland radio-
apparater, bilar, motorcyklar och gamla 
leksaker. Med stor entusiasm förmedlade 
han fakta kring alla dessa ting. Vandringen 
tog närmare två timmar då det var mycket 
intressant att titta på. Bara fordonen var 
fler än 300.  
 
När guiden var färdig så styrde sällskapet 
stegen mot restaurangen där lunch var be-
ställd.  
 
Efter en god lunch så fanns det tid att en-
sam fördjupa sig mer i de olika museifö-
remålen. 
 
När alla var nöjda så vände bussen åter 
mot Skövde igen.  
 
Ett stort tack till alla som var med men ett 
extra stort till Johan W som ordnat resan 
och till Sten-Åke som på ett tryggt och sä-
kert sätt rattade bussen.  
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Utbildning Operatör Reservel 
En ny MTE-gren för FAK-Skaraborg har 
sett dagens ljus.  
I början av april i år var Andreas Högström 
och jag Håkan Axelsson på grundutbild-
ning för operatör reservel under 4 dagar. 

Platsen för utbildningen var på kursgården 
Åsbro norr om Askersund. 

Vi var 12 st. deltagare från olika FAK och 
Bilkårist kårer runt om i Sverige. 
Teorin hade flera delområden bl.a. säker-
het, aggregatsdimensionering, elsäkerhet, 
motorlära, m.m. 

HLR utbildning med hjärtstartare ingick 
också. 

Vi övade på olika typer och storlekar av 
elaggregat med belastning upp mot 125 A 
som till exempel ett sjukhem. Man hörde 
då att motorerna fick jobba. Men som ope-
ratör ska man bl.a. bevaka ampere mätarna 
mest. En mätare för varje fas. 

Kvällarna försvann med hjälp av guidad 
promenad på Svenska Kraftnäts depå i an-
slutning till kursgården, besök på ett bil-
museum med fokus på VW-bubbla utanför 
Hallsberg samt bastubad med annat snack 
än elverk och många värmlandshistorier av 
de två hjälpledarna från FAK Värmland 
Efter godkänd grundutbildning är man be-
hörig att tjänstgöra inom tillfällig elför-
sörjning. 
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Avancerad körning med trafikver-
ket 
Under fyra dagar i Oktober var vi två Ska-
raborgare som fick möjlighet till avancerad 
körning med bandvagn. Detta som en kon-
sekvens av trafikverkets satsning på band-
vagnsverksamheten.  
 
Vi fick bland annat öva mycket på back-
ning med sidoförflyttningar. Tillämpad 
körning där vi skulle lösa vissa uppgifter 
och orientera under mörker.  
 
Det gavs också möjlighet att prova på fält-
arbete i form av att bygga enklare broar 
och fältmässiga reparationer.  
 
Vi som gick kursen tackar Lars Carlsson 
och medhjälpare för en väl genomförd 
kurs.  
 
/Karl Öberg och Erik Johansson 
 

 
 

 
 
 
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! 
 
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.  
 



 

FAK-BLADET 

  
 

 

Kallelse till årsmöte 
Onsdagen den 8/2 klockan 18:30 är du 
välkommen på vårt årsmöte. Magasinet 
KGB är platsen och du bjuds på både mat 
och ett spännande föredrag. 
Program och dagordning sänds senare. 
OBS! Motioner till årsmötet skall vara oss 
tillhanda senast den 31/12. 
Sista anmälningsdag 30/1. Anmälan sker 
till Johan på 0703 338823 eller 
kc@fakr.se, han besvarar även övriga frå-
gor det är något du undrar över. 
 
 
 
 


