
Kontakta oss gärna via riks@fak.se alternativt gå in 
på www.fak.se om du vill veta mer 

eller anmäla ditt intresse!

HJÄLTARPÅ HJUL

När samhället 
befi nner sig i en kris. 

När ordinarie resurser 
inte räcker till.

Då är utbildade frivilliga 
en värdefull tillgång.

Idag fi nns det 18 frivilliga 
försvarsorganisationer i Sverige 

som rycker in och hjälper till 
när extraordinära händelser 

inträff ar.

FAK, Frivilliga Automobilkårernas 
Riksförbund, är en av dem.

Vår organisation består av 
många engagerade hjältar 

som vill vara med 
och göra skillnad.

Kan vi räkna även 
med dig?

VI SÖKER



DU BEHÖVS!
Nu söker vi fl er som tycker att det är en självklarhet 
att ställa upp för andra människor i en kris. Det kan 
till exempel vara när samhället drabbas av stormar, 
storbränder, naturkatastrofer, strömavbrott, trafi k-
olyckor, dricksvattenproblem, snöoväder eller vid höjd 
beredskap. Överlag i lägen när de aktörer som hante-
rar krisen behöver förstärkning.

Det är en klar fördel om du tycker om bilkörning och 
lockas av att köra och hantera tunga fordon. FAK vida-
reutbildar förare för att säkerställa den tunga trafi ken 
i en krissituation. Vi behöver även elverks- och motor-
sågsoperatörer.

Kan vi räkna med dig?

För att kunna delta i våra utbildningar måste du ha 
körkort med rätt behörighet samt börja med en cen-
tral introduktionskurs.

Utöver själva utbildningen står FAK för:
• Resor, mat och boende i samband med utbildningen
• Ersättning under utbildningen
• Försäkringsskydd under utbildningen

VILL DU VARA MED 
OCH GÖRA SKILLNAD?
Har du handlingskraft, hjärtat på rätt ställe, hjältemod 
och hängivenhet är du precis den vi söker.

Hör av dig!

FAK är en rikstäckande frivillig organisation med upp-
gift att vidareutbilda förare för att säkerställa den 
tunga trafi ken i en krissituation. Det handlar främst 
om bandvagnar, bussar och lastbilar men även min-
dre terrängmotorfordon som ATV:s, fyrhjulingar och 
snöskotrar.

Vi har ett brett kontaktnät och samverkar med andra 
organisationer, myndigheter och företag.
FAK är en viktig resurs för Sveriges kris- och krigsbered-
skap. Transporter spelar en avgörande roll när krisen 
kommer.

UTBILDNING!

UTVECKLING!

UTMANING!

UPPLEVELSE!

DETTA ÄR FAK 


