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Kårchefen har ordet. 
 
Höstdagjämningen har nu passerat – det går fort – 
 

Hoppas ni alla har haft en bra sommar, och en fin start på hösten. 
Höstmörkret gör sej påmint, med regn och dis. Behovet av bra reflexer är stort, ordentliga 
torkare på bilen är lika viktigt. Snart kommer första snön och lika plötsligt överraskandes 
som alla andra år. 
 

Korven smakade bra när vi hade grillkväll i Klagstorp, några nyblivna medlemmar hittade dit 
också. 
 
Tibro Bonnapulling var otroligt välbesökt motorevenemang, 
mycket motorvrål o tjock svart rök Vi hade en bra placering 
mitt i publik havet.   
 
 
 

Besöket vid Jönköpings depån Moliden nedanför 
Jönköping, var en samverkan mellan kårerna i väst som 
lockade ett trettiotal deltagare. 
Vi fick en genomgång av deras resa till vad dom är idag, 
mycket hårt  arbete nedlagt för att bygga upp det dom 
har idag. Under en mindre av så kallad  
luftning var vi med på också, titta i deras lokaler, se 
fordon och utrustning. 
Koktrossen hade god mat. Ett trevligt besök. 

 

Vi har fått en Scania P93 tilldelad till kåren. Vi väntar på alla pappers 
formalia, så det går att få registrerings och kontroll besiktigad. 
 

Krisbredskapsveckan är i full gång, onsdagen på Hertig Johans torg i Skövde var det välbesökt 
FAK:s monter. Duktiga inspiratörer från kåren. 
Reportage av Radio Skaraborg o Skaraborgs läns Allehanda. 
 

Som Kårchef är jag jätteglad över er alla som på något sätt bidrar och hjälper till i kåren. 
Nämner inga namn, Ingen nämnd, Ingen glömd. 
Ni alla i hela kåren är Viktiga, utan er ingen kår. 
Känner ni att ni vill hjälpa till på nån aktivitet, så hör av er. Även om det bara är en mindre 
del aktiviteter, så är det till tacksam hjälp. Det är både trevligt och roligt om vi kan hjälpas åt. 
All insats, liten som stor är viktig. 
 

Vem vet vad SM-veckan i Skövde innebär, eller några andra händelser. 
 
Vänligen Michael Broo Kårchef. 
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Grillkväll i Klagstorp 5 juli 
Ett antal medlemmar slöt upp vid vår grillkväll i Klagstorp 
Kvällen var lyckat med trevliga diskussioner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tibro Traktorpulling  9 juli Tibro Motorstadium 
 
Vi genomförde en medlemsrekrytering i samband med 
Tibro Traktorpulling. 
Vi hade en placering och ett antal personer besökte vårt 
tält, där vi även hade med en bandvagn. Detta gjordes 
under tiden traktorer dånade med full gas för att kunna 
göra allt för att vinna sin tävling. 
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Vi hängde med Bilkåren på Kinnekulle Ring!  

  

Skaraborgs Bilkår bjöd in alla frivilligorganisationers medlemmar lördagen den 3 september 
till Kinnekulle Ring för att titta på racingtävlingar, umgås och äta lunch. Fem medlemmar 
från vår kår hade hörsammat kallelsen 

En bilkårist var dagens kock, han lagade till en fantastik lunchen till oss i Kinnekulle Rings 
lokaler. Målet för dagen är att vi skall lära känna varandra inom Frivilligorganisationerna, för 
att på detta vis dra nytta av våra kunskaper tillsammans. Vi kom fram till att vi har stora 
möjligheter att utveckla samarbete. 

Efter kaffe och kaka gav vi oss ut till 
tävlingsbanan, där blanda annat bland tävlingar 
Stockholm Sportvagnklubbs seriefinal på 
racerbanan skulle avgöras.  

Vi fick även besöka depå där det skruvades på 
bilarna för att förbättra sina tävlingsresultat på 
banan 
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Besök på Jönköping Depå 

 
Den 17 september besökte vi tillsammans med våra övriga FAK kårer i Västra Götaland 
under en heldag ”Regionens Resursgrupps” depå i Moliden söder om Jönköping. Enligt MSB-
tidningen från den 24 juli 2021 är ”Landets största civilförsvars depå” 
 
Vi började morgonen med en kaffe och smörgås, tillsammans de andra kårerna och även 
Jönköpings Kåren, vi var ett femtiotal närvarande.  
Efter morgonfikan gick medlemmarna ut till fordonen och började med luftning av fordon 
och material. Vi andra samlades i samlingsrummet och fick en grundläggande information 
om anläggningen, samt hur ”Regionala Resurs Gruppen” är organiserad av Kårchef Bill 
Skoglund och Kurt Lindberg.  

 
Efter en lång information var det dags för lunch som hade tillagats i deras fältkök, vilket 
bemannas av Lottorna. Det bjöds på en underbar kalops. 
 
När lunchen var avnjuten gav vi oss ut i depån och besökte de olika stationerna, och fick en 
mer praktisk insyn av verksamheten. 

 
Dagen avslutades med lite diskussioner 
och fika i samlingslokalen innan vi 
avslutade dagen och begav oss hemåt 
efter en givande och intressant dag. 
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Fordon till Kåren 
 
Kåren har tilldelats en Scania P93, som just 
nu finns i Skövde, där den väntar på 
registrering och besiktning för civilt bruk. 
Arne har löst garage till Scania P93, inkl. 
verkstadsmöjlighet. Finns plats för lastbilar. 
Vi kommer att återkomma med mer 
information senare angående hur vi 
kommer att använda detta fordon 
 
 
Krisberedskapsvecka 
 
Det var storuppslutning på 
Hertig Johans Torg i Skövde 
på onsdagen. Intervju i 
Radio Skaraborg o lokal 
tidningen SLA. Se bilder från 
SLA INSTA gram. 
Mycket stort intresse från 
början till slutet av dagen. 
Våra killar där var glada som 
spelemän efteråt. 
Vi deltog även i Hjo.  
  
 
Pansar dagen på P4 
Vi deltog under pansardagen en 8 oktober med tält tillsammans de andra frivilliga 
organisationerna. 
 
FOS 
Johan Lindberg har deltagit på återkommande möten med FOS. 
 
Utbildning 
En del av våra medlemmar har varit ute på utbildning eller är kallade till utbildning den 
närmaste tiden 
 
Inventering av militära förarbevis 
Just nu håller vi på och inventerar vilka som har militära förarbevis och se vilka som skall 
uppdatera dessa. Om du inte gjort detta meddela oss på vår mailadress skaraborg@fak.se 
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Verksamhet under resten av året och in på nästa år 
Centrala utbildningar FAK 
Du finner höstens utbildningar på fak.se/utbildning 
Nya kurser kommer att presentera på ovanstående hemsida i slutet på januari alt, i början 
på februari. 
Det är viktigt om du vill gå en grundutbildning att du anmäler intresse till vår Kårchef. 
Viktigt att söka utbildningarna så vi inom kåren håller en hög kompetens 
 
Inbjudan till utbildning med Jordbruksverket 
Välkomna till en digital endags utbildning för medlemmar i FAK. Målet med utbildningen är 
att deltagare efter utbildningen har kunskap om Jordbruksverkets krisorganisation samt 
kunskaper om principerna för smittskydd vid smittsamma djursjukdomar. Datum 22 oktober 
2022 kl. 09.30 –15.30. Genomförande sker digitalt via Skype, länken skickas i bokningen. 
Frågor om utbildningen besvaras av Veronica Fransson 
Beredskapsenheten@jordbruksverket.se 
 
Kåren fixar fika och lunch, vi får nog bestämma plats beroende på intresse och uppslutning. 
 
HLR-utbildning. 24 november 
Vi kommer att hålla en HLR utbildning på ambulansstationen i Skövde 24 november kl. 
18:30. Vi lägger ut mer information på hemsidan och via mail nä datumet närmar sig. 
En viktig utbildning då vi alla kan stå inför situationen av att kunna hjälpa 
  
Inventering av våra medlemmars utbildning och kunskap 
Vi försöker inventera våra medlemmars utbildningar och olika kunskaper i etapper för att 
förstå vad vi har i kåren och var vi behöver förstärka.  
  
Konferens hos Länsstyrelsen i Göteborg 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborg, har en konferens den 23 november.  
Info, föreläsningar mm. 
Vi kommer att ha en monter där vi berättar om FAKs resurser i VG-regionen. 
 
SM-veckan 
FAK ska på möte med SM-veckan, där vi kan hjälpa till med sjukvård etc, även 
marknadsföring. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 
Årgång 26 Nummer 3 Oktober 2022 

 

Kontakter 
 
FAK Skaraborg 
skaraborg@fak.se 
 
Mikael Broo  Kårschef Varola Bronäs 541 93 Skövde 
Mobil:   0705-695059 
 
skaraborg@fak.se 
 
Martin Stålby Sekreterare 
Mobil:   073-741 45 04  
m.stalby@gmail.com 
 
Daniel Persson Kassör  
Mobil:   070-810 74 21 
dpersson7501@outlook.com 
 
Hasse Bergstedt  Webansvaring/medlemskommunikation 
Mobil:   0707-267030 
hasse.fotografen@gmail.com 
 
 
 
 


