
Nyhetsbrev april 2021
Frivilliga Automobilkåren

Rikskårchefen har ordet
Bästa FAK:are!

Vi står mitt i den tredje pandemivågen men alla FAK:are måste ha intagit 
startblocken för att dra igång verksamheten så fort som möjligt när den lugnat 
ner sig. Trots pandemin har vi ändå lyckats genomföra ett antal 
bandvagnskurser samt ett stort antal digitala möten. Snart har alla kårer 
genomfört sina Kårstämmor genom hybridmöten där ett mindre antal suttit vid 
den nyanskaffade konferensutrustningen och övriga ute vid sina egna datorer. 
Många kårer har med denna metod uppnått det största antalet medverkande 
medlemmar i sina stämmor. Troligen vann FAK-Gotland där 97% av 
medlemmarna deltog. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att alla 
bibehåller engagemanget och känslan för FAK och övrig frivilligverksamhet när 
vi nu närmar oss sommar och risk för skogsbränder mm. Under vintern och 
våren har vi varit insatta i snökaos och stöd till pandemidrabbade men den 
absolut största insatsen genomfördes av många FAK:are under fågelinfluensan i 
Fliseryd. Mer om detta i angränsande reportage.

I övrigt kan konstateras att sommaren och framförallt hösten riskerar att hamna i 
en ketchupeffekt. För alla som deltog vid de två Kårchefsråden är det ingen 
nyhet men för övriga kan meddelas att vi fått fler verksamhetsuppdrag än 
någonsin 2021. Om ni går in på vår hemsida, fak.se, så ser ni alla utbildningar 
som man kan anmäla sig till. Kontakta er Kårchef eller utbildningsansvarige och 
anmäl er för de utbildningar som ligger i er utbildningsstege eller om ni är nya 
medlemmar så anmäl er till någon grundutbildning, men återigen via er 
kåransvarige. 

Det finns dessutom mängder av utbildningar anpassade för oss som 
Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Allt detta 
finns att söka på frivilligutbildning.se där också mer information om 
Totalförsvarets uppbyggnad återfinns. 

Slutligen önskar jag er alla en härlig vår och lagom varm sommar. Pandemin 
kommer att påverka oss mindre och mindre men det kommer att ta sin tid. Allt 
kommer kanske inte att bli som förut men vi inom FAK ska se till vara beredda 
att med professionell kompetens ställa upp för Totalförsvaret när så behövs. 

Var försiktiga och ta hand om er!

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera 
tunga fordon hos män och kvinnor. Att motivera och förbereda 
förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar 
när samhället så kräver. Vi utbildar egna instruktörer för interna och 
externa utbildningsbehov.

I detta nyhetsbrev:

• FAK:s största insats 
avslutad

• FRIDA igång

• Kårchefsråd x 2

• Tältet i Karlshamn borta

• MSB om KBV och 
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• När kriget kommer
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BÄSTA FAK:ARE!
Omvärlden är inte sig lik! Den 24 februa-
ri ändrade Putin och Ryssland förutsätt-
ningarna för ett normalt liv i stora de-
lar av världen i allmänhet och i Ukraina 
i synnerhet. Jag och Per-David Wenn-
berg har sedan hösten 2021 genomfört 
Workshops med nästan samtliga kårer 
där denna situation diskuterats och ana-
lyserats. Trots att krig mellan Ukraina 
och Ryssland pågått sedan 2014 trodde 
man nog inte att det skulle skalas upp på 
detta sätt.

Men nu är vi där och alla medlemmar i FAK 
måste vässa till sina förutsättningar att bistå 
samhället i kris och krig. Även om inte Sve-
rige är direkt hotat så är det ytterst viktigt 
att förbereda sig på att läget kan försämras 
på olika sätt. Mest troligt är att någon försö-
ker förvränga sanningen i informationen som 
sprids. Följ därför nyhetssändningarna i våra 
officiella kanaler och var mycket kritiskt till 
vad som skrivs i sociala medier. 

Har man avtal med MTE, Trafikverket, 
Svenska kraftnät eller Jordbruksverket så ska 
man vara tillgänglig om läget förändras. Se 
till att hålla kontakten med din närmaste chef 
som ska vara uppdaterad om rådande situ-
ation. Har man inget avtal så kontakta din 

kårchef som säkert har uppgifter som behö-
ver lösas.

En mycket viktig uppgift för respektive kår 
är att ta emot alla nya medlemsanmälningar. 
Vi har sedan den 24 februari fått in betyd-
ligt fler anmälningar än normalt på ett helt år. 
Kontakta dem omgående – helst per mobil – 
och efterforska den enskildes förutsättningar. 
Om ni behöver samla ihop nya medlemmar 
för en kort information så gör detta. Skulle 
kostnader uppstå så omfördela i första hand 
från era projekt efter diskussion med Anders 
Persson som sammanhåller alla projekt. 
Skulle ytterligare kostnader uppstå måste 
detta anmälas till Anders som i sin tur tar upp 
det med kansliet. 

Ja som sagt – det blev ur askan in i elden! 
Även om inte Pandemin är över så har alla 
restriktioner tagits bort och från den förste 
april betraktas den heller inte längre för en 
samhällsfarlig sjukdom. Jag vill tacka alla 
som ställt upp under de två åren som gått. 
FAK lyckades genomföra huvuddelen av verk-
samheten både vad avser utbildning och in-
satser som vi blev engagerade i. Det visar på 
att vi är en mycket stark organisation som är 
bäst när det gäller. Detta har vi med oss nu 
när andra orosmoln dykt upp. 

Ta hand om varandra och stöd Ukrainas 
befolkning – både i hemlandet och de som 
kommer hit som flyktingar!

 

         Curt-Ove Jakobsson
  Rikskårchef
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Flyktingar tas emot i FAK:s tälT
Det är en vindpinad lördag i Nynäshamn. 
Hasse Arvling från FAK:s kår i Mälardalen 
möter vid Tullhuset i hamnen, där färjan 
från Gdansk just lägger till. Flyktingar 
från Ukraina kör av rampen. Polfeeries 
är punktlig. 

Vi går runt i sjukvårdstältet som Hasse, 
Jakob Appelgren också från Mälardalen och 
Niclas Glans och Ingemar Lyberg från Jön-
köping rest en vecka tidigare. Tältet kommer 
från FAK:s materialdepå i Jönköping. 
– Vi reste det på ett par timmar, säger Hasse.
Tältet är förankrat i linor och betongblock på 
asfalten. Det ligger nära en strömkälla. Det 

är klart för flyktingmottagande, det är klart 
för Jordbruksverket och Blå Stjärnan som tar 
emot flyktingar med sällskapsdjur. FAK och 
Blå Stjärnan jobbar i Nynäshamn med att hål-
la lite koll på hund- och kattägare och deras 
djur. Båda frivilligorganisationerna har avtal 
Jordbruksverket.
– Vi jobbade med Jordbruksverket under få-
gelinfluensan och har nu fått det nya uppdra-
get, säger Hasse.

Vinden tar i, Hasse och Jeanette Dässman 
från Blå Stjärnan kollar så att betongblocken 
ligger bra. Veterinären Vanja Hårdemark 
från Blå Stjärnan är beredd att ta emot de 
djurägare från Ukraina som tullen vinkar in 
mot tältet. Där ska de visa eventuell doku-
mentation om sitt husdjur och fylla i en blan-
kett.
– Vi vill inte ha in rabies i Sverige, säger Van-
ja.

Skulle det vara tveksamheter om ett djur kan 
det bli karantän i fyra månader, så lång är 
inkubationstiden för rabies. Men det handlar 
om djurägare som är flyktingar från ett land 
i krig. De kan bära på trauman och sjukvård-
stältet från FAK och Jordbruksverket är det 
första de ser av myndighetssverige. 
– Vi ger dom en positiv bild, säger Vanja.
Hundägarna kommer. En kattägare. De går in 
i tältet och fyller i formuläret. De åker vidare. 
Nya hundägare kommer.

Hasse Arvling, FAK, och Vanja Hårdemark från Blå stjärnan i 
det tält som FAK satt upp.
Foto: Per Lunqe

” ”Vi jobbade med Jordbruksverket under fågelinfluensan och 
har nu fått det nya uppdraget”.
– HASSE ARVLING

En och en kom flyktingarna in i tältet med sina sällskapsdjur 
för registrering.
Foto: Per Lunqe
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Flyktingmottagande och FAK
Nyhetsbrevet har ringt till kårchefer som 
är beredda att bidra till flyktingmottag-
ande. Hur ser läget ut?

Bill Skoglund, Jönköping:
2022.03.09: Situation i dag: 10 FFO:er i 
möte ikväll. Vi har sjukvårdstält.
2022.03.10: Lugnt för Jönköping. I stället: 
Skåne, Blekinge, Kronoberg, Stockholm.
Har hämtat sjv-tält 4 till Oskarshamn för 
transport till Visby.

Vi har erfarenheter från förra flyktingvågen 
2015, det gick snabbt. Proppen gick ur, vi fick 
ut tälten på 24 h. Vi har kontakt med Jord-
bruksverket som kan ha behov av registrera 
sällskapsdjur. Vi har möten med Jordbruks-
verket varje onsdag.
2022.03.15: Inga flyktingar ännu. Migra-
tionsverket ger information. Kontakt med 
Länsstyrelsens ”händelsegrupp”. Vi har kon-
takt med kommunen.

Åsa Wackelin Flanking, Gotland:
2022.03.10: Vi avvaktar. Färjor kommer från 
Rostock, Hansalinjen, till Visby. Jag förbere-
der min organisation. Fick sjv-tält i natt från 
FAK i Jönköping. Inte så många flyktingar än, 
men kommer. Vi har många svenskättlingar 
från Gotland i Ukraina. Vi har driv i organisa-
tionen, beredda när det är kris. Det här är en 
ny situation. 

Anders Persson, Malmö:
2022.03.11: Kommer flyktingarna, kommer 
dom med tåg från Köpenhamn. Vi är bered-
da att ta emot, sätta upp vårt tält som är 
nedpackade nu. Migrationsverket, MSB eller 
kommunen ber om vårt stöd.
2022.03.31: Vi är beredda. Får då tält från 
Jönköping.

Jonas Bärnheim, Blekinge:
2022.03.11: Karlskrona. Vi är inte involve-
rade ännu. Men beredda om kommunen vill 
ha hjälp. Kommunen har aktiverat FRG-grup-
pen. Vi stöttar FRG-gruppen. Vi har tält. Om 
eller när flyktingarna kommer, så kommer de 
från Gdynia med färja.
2022.03.21: Oförändrad status. FRG har 
egna medlemmar. 
2022.03.30: Vi har sagt att vi är beredda 
och väntar på körorder. Vi har sjukvårdstält 
med utrustning som belysning. 

Lars Svensson, Kalmar:
2022.03.11: Ej tagit emot ännu. Men är be-
redda. Resurser finns, medlemmar och tält, 
även för förläggning med sängar och värme.

Peter Åström, Stockholm/Uppsala 
(Mälardalen):
2022.03.15: Fått förfrågan om att tillhan-
dahålla garage i Häggvik, Sollentuna för att 
stripa till Röda kors-bilar. Beredda för flyk-
tingmottagning om frågan kommer.
2022.03.21: Vi satte upp tält i Nynäshamn. 
Har ett garage för stripe till RK-bilar som ska 
till Polen. Jag har varit på möten med länssty-
relsen. Svårt vara proaktiva, bara att vänta 
på förfrågan. Bostäder är problem för flyk-
tingarna. Malmö, Blekinge, Jönköping trans-
porterar förnödenheter till Ukraina. 
2022.03.26: Nyhetsbrevet besöker Nynäs-
hamn och flyktingmottagande.

Joakim Backman, Kronoberg, Växjö
2022.03.15: Har ännu inte fått förfrågan, 
beredda om frågan kommer. Men annan verk-
samhet.

Ukrainare flyr. 
Foto: Czarek Sokalowski/Wiki commons



Åsa beredd om 
regionen behöver 
stöd för flyktingar

Åsa Wackelin Flanking och kåren på Gotland 
står i beredskap att ta emot flyktingar. Kåren 
har köpt ett sjukvårdstält.

– Men vi måste vänta på frågan om vårt stöd från 
regionen här på ön, säger Åsa.
Hon och de andra i Gotlandskåren var på tå när 
flyktingarna från Ukraina började komma till Sve-
rige.
– Vi har också band till Ukraina genom Gammel-
svenskbyn där.
Den bebos av ättlingar från Gotland genom Dagö 
i Estland och den ukrainska översättningen på 
Gammelsvenskbyn är Starosjvedske.
– Den ligger i Cherson, en kommun hårt drabbad 
av kriget.
Men FAK är inte overksamma på Gotland. 
– Vi har haft hemberedskap och nästa vecka ska 
jag vara lärare på en kurs om hur man klarar sig 
hemma när elen och vattnet inte kommer och när 
affärerna är tomma, säger Åsa.
Vidare, kåren äger en bandvagn och den ska få 
gul färg. Den ska användas för utryckningar, vid 
bränder, översvämningar på vintern om så behövs 
om vägarna här är igensnöade. Vi kan stödja vid 
röjning av vägar. Vi kan transportera sjukvårds- 
och hemsjukvårdspersonal, säger Åsa.
Och kåren har haft utbildning i orientering, karta 
och kompass, att ta ut koordinaterna för den plats 
där man befinner sig. 
Just i slutet av juli anordnar kåren en MTE-utbild-
ning och samtidigt en prova på-dag md lastbil, 
buss och bandvagn för allmänheten.

Jönköping i 
beredskap för 
flyktingar

FAK i Jönköping med Bill Skog-
lund i täten har sedan flyktingar-
na från Ukraina började röra sig 
mot Sverige haft högsta bered-
skap, möten med Jordbruksver-
ket, kommuner och andra frivilli-
ga försvarsorganisationer. I depån 
som FAK har i Jönköping finns ett 
30-tal sjukvårdstält 4, färdiga att 
lastas och köras till andra kårer för 
att användas på uppdrag av Jord-
bruksverket.

Under tiden har Bill och de andra 
i Jönköping genomfört en helg för 
brandmän från räddningstjänsten 
i Jönköping, som övade på hjullas-
tare och fick behörighet för såda-
na fordon. Helgen genomfördes på 
TTC, Transporttekniskt centrum.
– Brandmännen lärde sig att han-
tera hjullastarna, med gaffellyft 
för godshantering och skopa, sä-
ger Bill.
I en ny kurs kommer brandmän-
nen under FAK:s ledning att köra 
ATV:er, fyr- och sexhjulingar.
– Perfekta för att ta sig fram över 
mossar och tjärnar, säger Bill.
Vid skogsbrand ska brandmännen 
snabbt och säkert förflytta sig i 
terrängen.
Mer?
– Vi har gjort ett bildspel som 
kommer att användas vid två in-
trodagar som vi kommer att ordna 
i slutet av april med 50 deltagare.
Vidare kommer FAK i Jönköping 
att lasta 24-meters lastbilar med 
mängder av materiel, bland annat 
fältkok, som ska visas upp och an-
vändas under Totalförsvarets dag i 
Eksjö den 23 april. 

Logistik?
– Jodå. Mycket att hålla koll på, 
säger Bill.
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Frivilliga Automobilkåren

Rikskårchefen har ordet
Bästa FAK:are!

Vi står mitt i den tredje pandemivågen men alla FAK:are måste ha intagit 
startblocken för att dra igång verksamheten så fort som möjligt när den lugnat 
ner sig. Trots pandemin har vi ändå lyckats genomföra ett antal 
bandvagnskurser samt ett stort antal digitala möten. Snart har alla kårer 
genomfört sina Kårstämmor genom hybridmöten där ett mindre antal suttit vid 
den nyanskaffade konferensutrustningen och övriga ute vid sina egna datorer. 
Många kårer har med denna metod uppnått det största antalet medverkande 
medlemmar i sina stämmor. Troligen vann FAK-Gotland där 97% av 
medlemmarna deltog. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att alla 
bibehåller engagemanget och känslan för FAK och övrig frivilligverksamhet när 
vi nu närmar oss sommar och risk för skogsbränder mm. Under vintern och 
våren har vi varit insatta i snökaos och stöd till pandemidrabbade men den 
absolut största insatsen genomfördes av många FAK:are under fågelinfluensan i 
Fliseryd. Mer om detta i angränsande reportage.

I övrigt kan konstateras att sommaren och framförallt hösten riskerar att hamna i 
en ketchupeffekt. För alla som deltog vid de två Kårchefsråden är det ingen 
nyhet men för övriga kan meddelas att vi fått fler verksamhetsuppdrag än 
någonsin 2021. Om ni går in på vår hemsida, fak.se, så ser ni alla utbildningar 
som man kan anmäla sig till. Kontakta er Kårchef eller utbildningsansvarige och 
anmäl er för de utbildningar som ligger i er utbildningsstege eller om ni är nya 
medlemmar så anmäl er till någon grundutbildning, men återigen via er 
kåransvarige. 

Det finns dessutom mängder av utbildningar anpassade för oss som 
Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Allt detta 
finns att söka på frivilligutbildning.se där också mer information om 
Totalförsvarets uppbyggnad återfinns. 

Slutligen önskar jag er alla en härlig vår och lagom varm sommar. Pandemin 
kommer att påverka oss mindre och mindre men det kommer att ta sin tid. Allt 
kommer kanske inte att bli som förut men vi inom FAK ska se till vara beredda 
att med professionell kompetens ställa upp för Totalförsvaret när så behövs. 

Var försiktiga och ta hand om er!

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera 
tunga fordon hos män och kvinnor. Att motivera och förbereda 
förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar 
när samhället så kräver. Vi utbildar egna instruktörer för interna och 
externa utbildningsbehov.

I detta nyhetsbrev:

• FAK:s största insats 
avslutad

• FRIDA igång

• Kårchefsråd x 2

• Tältet i Karlshamn borta

• MSB om KBV och 
Terrorattentat

• Vinterhändelser

• Bandvagnar på hög höjd

• När kriget kommer

4/9

På flykt från kriget. 
Foto: Kamil Czainski/Wiki Commons
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På G i Blekinge
Förutom flyktingberedskap har FAK i 
Blekinge mer traditionell verksamhet. I 
slutet av mars genomförförde kåren en 
introduktionshelg.

Det var femte gången sedan projektet ”pro-
va på” påbörjades för två år sedan. Den här 
gången var det tjejer som för första gången 
rattade en bandvagn 206.
– Sådana här helger skapar intresse och vi 
har flera prova-på-deltagare som sedan bli-
vit medlemmar och skrivit avtal med Svens-
ka Kraftnät, säger kårens ordförande Jonas 
Bärnheim.

Kåren har också besökt Volvo Olofströmsver-
ken och de medlemmar som var med fick en 
rundvandring och information om karosstill-
verkningen där. På ett besök hos räddnings-
tjänsten i Karlskrona fick Blekingekåren infor-
mation om skogsbrandsbekämpning. Kåren 
berättade som sina resurser för att stötta 
räddningstjänsten för den plats där man be-
finner sig. 

Just i slutet av juli anordnar kåren en MTE-ut-
bildning och samtidigt en prova på-dag md 
lastbil, buss och bandvagn för allmänheten.

Din insats gör skillnad – Du behövs
MSB har låtit ta fram en broschyr som riktar sig till människor som funderar på att 
göra nytta i en frivillig försvarsorganisation, bland dem FAK.

Bara att läsa:
”De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar till att stärka Sveriges beredskap i tider av kris 
och höjd beredskap. Idag är runt 350 000 personer engagerade på olika sätt i de 18 organi-
sationerna. Vill du göra skillnad för något som är viktigt?
”Vid allvarliga störningar eller kriser i samhället kan mycket av det vi tar för givet sluta fung-
era. Då hjälper frivilliga försvarsorganisationer myndigheter och kommuner att få samhället 
att fungera så bra som möjligt. Här kan din insats göra skillnad!”

Självklart? Ja. Men bra att luta sig emot.

800 miljoner till 
civilt försvar
Försvarsberedningen kom 16 mars över-
ens om ett tillskott till totalförsvaret. 
Överenskommelsen innebär att reger-
ingen kommer att förstärka det civila 
försvaret med 800 miljoner kronor un-
der 2022. 

Det gör det möjligt att genomföra en del av 
de åtgärder som MSB tillsammans med en 
rad myndigheter har föreslagit i en åtgärds-
lista omfattande 1,8 miljarder kronor.
Källa: MSB

Det betyder att FAK kan räkna med pengar 
till: att förstärka länsstyrelsernas,  regio-
nernas och andra myndigheters arbete med 
krisberedskap och civilt försvar, bidra till för-
svarsvilja och kommunikation, skydd av civil-
befolkningen och för räddningstjänst.

FAK ser fram emot 
tillskott. 
Foto: Jonas 
Bärnheim



Planer för totalförsvars-
centrum i Sollentuna
Ett nytt totalförsvarscentrum, det kan det bli i Sol-
lentuna. Peter Åström som är kårchef i Mälardalen 
driver frågan som om den går i lås kan innebära ett 
lyft inte bara för FAK utan för alla kommuner, myn-
digheter och organisationer som är delar av total-
försvaret.

Tanken är att centrat ska ligga i en nedlagd brandstation 
som ligger alldeles nära FAK:s Försvarsgården.
– Logistiken passar bra. Nära till Stockholm och Arlanda, 
nära till E4:an och vägar mot Norrtälje och det är nära till 
pendeltåget och ett hotell, säger Peter.
Hur långt har ni kommit?
– Sollentuna kommun som vi fick frågan från har bollen. 
Vi hoppas få hyra den gamla brandstationen med tillhö-
rande mark.
Det är byggnader och mark som passar bra till utbildning 
och övning. Peter ser flera områden för det nya centrat.
– Det övergripande är totalförsvaret. Det är krisbered-
skap. Det är utbildning, övning och utveckling.
På brandstationen finns garage och förråd. En väg kom-
mer, om det hela blir av, att anläggas mellan Försvarsgår-
den och centrat. 
Peter har varit i kontakt med MSB, kommuner, frivilliga 
försvarsorganisationer.
– Det finns ett stort intresse. Nu ska det här bli av, säger 
han.

NYA MEDLEMMAR
UNDER KRIGET

– Det har kommit många 
signaler på att engage-
manget för Sveriges be-
redskap har ökat hos all-
mänheten. Exempelvis 
har de frivilliga försvar-
sorganisationerna fått 
mellan 8 000 och 10 000 
nya medlemmar på bara 
några veckor. Det mot-
svarar vad de normalt får 
under ett helt år, säger 
Christina Andersson, risk-
kommunikatör på MSB, 
på myndighetens webb-
plats.

FAK räknar in 355 nya 
medlemmar sedan kriget 
startade.
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anmäl er för de utbildningar som ligger i er utbildningsstege eller om ni är nya 
medlemmar så anmäl er till någon grundutbildning, men återigen via er 
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Kårchefen Peter Åström har planer på ett totalförsvarscentrum.
Foto: Per Lunqe

Vi tar gärna emot nya medlemmar. 
Bli en av oss. 
Foto: Jonas Bärnheim
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FAK och TOTALFÖRSVARET
Totalförsvar är all den verksamhet som 
behövs för att förbereda Sverige för krig. 
Totalförsvaret består av militär verk-
samhet (militärt försvar) och civil verk-
samhet (civilt försvar) och är den verk-
samhet som behövs i händelse av krig.

Civilt och militärt försvar ska ha förmågan 
att motstå allvarliga störningar i samhällets 
funktionalitet under tre månader samt krig 
under del av tiden.

I det militära försvaret har Försvarsmakten 
har till huvuduppgift att försvara Sverige mot 
ett väpnat angrepp samt främja Sveriges sä-
kerhet och hävda Sveriges territoriella inte-
gritet. Syftet med det civila försvaret är att 
skydda civilbefolkningen, säkerställa de vikti-
gaste samhällsfunktionerna samt lämna stöd 
till Försvarsmakten.

Uppdraget för civilt försvar och arbetet med 
landets krisberedskap är i stort sett samma 
till exempel vad gäller arbetet med att vida-
reutveckla och fördjupa arbetet och stärka 
motståndskraften i de viktigaste samhälls-
funktionerna.

Det civila försvarets planering och uppbygg-
nad fokuseras mest just nu på arbetet att stär-
ka områdena ordning och säkerhet, skydd av 
civilbefolkningen, hälso- och sjukvård, livs-
medel och dricksvatten, finansiell beredskap, 
transporter, energiförsörjning samt elektro-
niska kommunikationer och post, vilket även 
kommer höja vår krisberedskap.

FAK har sin huvudsakliga verksamhet kopp-
lad till uppdrag inom det civila försvaret där 
vi skall bistå myndigheter, regioner och rädd-
ningstjänster under kris och krig genom att vi 

utvecklar våra medlemmars förmåga att köra 
fordon och hantera logistikmateriel.

Våra uppdrag spänner sig över alla områden 
inom det civila försvaret. Det kan handla om 
transporter av både människor och material 
kopplade till skydd av civilbefolkningen.
Det kan även vara uppdrag där vi skall bidra 
till att energiförsörjningen fungerar genom, 
att transportera dom som ser till att elen 
fungerar samt att vi tillhandahåller elverk-
skötare. 

Så som medlem i FAK är du en viktig del 
av Sveriges Totalförsvar!

Text: P-D Wennberg, vice rikskårchef och 
kårchef FAK Jämtland

” ”Våra uppdrag spänner sig över alla områden inom det civila försvaret. 
Det kan handla om transporter av både människor och material 
kopplade till skydd av civilbefolkningen.”.
– P-D WENNBERG

P-D Wennberg om FAK:s roll i totalförsvaret.



Reportage i Nya Wermlandstidningen: 

Bandvagnar övar på 
Långberget 
Vad gör åtta gula band-
vagnar på toppen av 
Långberget en lördag 
i början av mars? De 
övar körning i djup snö 
– men har även fått nya 
direktiv: 

– Vi ska vara extra på tå 
för att kunna hjälpa till 
med flyktingmottagande 
och transporter, säger 
Tomas Vistensjö, kår-
chef för FAK Värmland, till 
Nya Wermlandstidningen.
Under fina väderförhållan-
den befinner sig åtta gula 
bandvagnar på Långber-
get. Det handlar om FAK, 
Frivilliga automobilkåren, 
som är en förstärknings-
resurs för totalförsvaret. 
Deltagare från Värmland 
och Närke är på plats.
– Vi utbildar förare i band-
vagnskörning på snö. 
Långberget är ett av de 
snösäkraste ställena som 

finns.
Efter ryska invasionen av 
Ukraina har alla frivilliga 
försvarsorganisationer fått 
en ny hotbild, nya uppgif-
ter.
– Som läget är nu har vi 

fått lite ändrade direktiv, 
att vi ska vara lite extra på 
tå för att kunna hjälpa till 
med flyktingmottagande 
och transporter. Vi jobbar 
med krisberedskap och 
har ett tiotal medlemmar 
som har uppdrag för MSB, 
säger Tomas.
FAK:s deltagare övar med 
Bandvagn 206 i varieran-
de snödjup och de rycker 
in direkt på Långberget. I 
utbildningsscenariot har 
en förare som stirrat på sin 
navigator i sin bil kört fast. 
Den blir bärgad av elever-
na.

Introduktionsdag 
i Skåne

FAK i Skåne har ge-
nomfört en introduk-
tionsdag på flera for-
donstyper i Husie, 
öster om Malmö. 13 
nya medlemmar testa-
de sex typer av fordon; 
terrängbil 11, band-
vagn, hjullastare, lätt 
och tung lastbil och 
buss. Kursledare var 
Per Erlandsson som är 
MTE-chef i Skåne.

– Det gick bra, säger Per.
Med introduktionsdagar 
som, under den Per ledde, 
får nya medlemmar kän-
na på olika typer av for-
don se vilka de trivs bäst 
med. Introduktionsdagar 
ger fler förare som kan gå 
in i MTE-enheter. De som 
var med på introduktions-
dagen hade minst civil 
B-behörighet.

Efter testkörningen i Hu-
sie gick medlemmarna 
hem med ett avtal som 
deras arbetsgivare ska 
skriva under. Det ger dem 
rätt att vara med på in-
satser i en MTE-enhet un-
der arbetstid.
– Nästa steg är nu att 
medlemmarna genomför 
en fortsättningskurs med 
godkänt och sedan är de 
klara för insatser, säger 
Per.
Skånekåren letar nu ef-
ter lämplig fastighet med 
garage och mark för sin 
verksamhet. Det rör sig 
också med avtalen. FAK 
i Skåne har fått ett nytt 
avtal med länsstyrelsen i 
Skåne.
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Frivilliga Automobilkåren

Rikskårchefen har ordet
Bästa FAK:are!

Vi står mitt i den tredje pandemivågen men alla FAK:are måste ha intagit 
startblocken för att dra igång verksamheten så fort som möjligt när den lugnat 
ner sig. Trots pandemin har vi ändå lyckats genomföra ett antal 
bandvagnskurser samt ett stort antal digitala möten. Snart har alla kårer 
genomfört sina Kårstämmor genom hybridmöten där ett mindre antal suttit vid 
den nyanskaffade konferensutrustningen och övriga ute vid sina egna datorer. 
Många kårer har med denna metod uppnått det största antalet medverkande 
medlemmar i sina stämmor. Troligen vann FAK-Gotland där 97% av 
medlemmarna deltog. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att alla 
bibehåller engagemanget och känslan för FAK och övrig frivilligverksamhet när 
vi nu närmar oss sommar och risk för skogsbränder mm. Under vintern och 
våren har vi varit insatta i snökaos och stöd till pandemidrabbade men den 
absolut största insatsen genomfördes av många FAK:are under fågelinfluensan i 
Fliseryd. Mer om detta i angränsande reportage.

I övrigt kan konstateras att sommaren och framförallt hösten riskerar att hamna i 
en ketchupeffekt. För alla som deltog vid de två Kårchefsråden är det ingen 
nyhet men för övriga kan meddelas att vi fått fler verksamhetsuppdrag än 
någonsin 2021. Om ni går in på vår hemsida, fak.se, så ser ni alla utbildningar 
som man kan anmäla sig till. Kontakta er Kårchef eller utbildningsansvarige och 
anmäl er för de utbildningar som ligger i er utbildningsstege eller om ni är nya 
medlemmar så anmäl er till någon grundutbildning, men återigen via er 
kåransvarige. 

Det finns dessutom mängder av utbildningar anpassade för oss som 
Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Allt detta 
finns att söka på frivilligutbildning.se där också mer information om 
Totalförsvarets uppbyggnad återfinns. 

Slutligen önskar jag er alla en härlig vår och lagom varm sommar. Pandemin 
kommer att påverka oss mindre och mindre men det kommer att ta sin tid. Allt 
kommer kanske inte att bli som förut men vi inom FAK ska se till vara beredda 
att med professionell kompetens ställa upp för Totalförsvaret när så behövs. 

Var försiktiga och ta hand om er!

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera 
tunga fordon hos män och kvinnor. Att motivera och förbereda 
förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar 
när samhället så kräver. Vi utbildar egna instruktörer för interna och 
externa utbildningsbehov.

I detta nyhetsbrev:

• FAK:s största insats 
avslutad

• FRIDA igång

• Kårchefsråd x 2

• Tältet i Karlshamn borta

• MSB om KBV och 
Terrorattentat

• Vinterhändelser

• Bandvagnar på hög höjd

• När kriget kommer
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Bandvagnar på Långberget. 
Foto: Morgan Bäckwall, Nya Wermlandstidningen
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Musik för FAK på gång
FAK ska få egen musik. Det är i skrivande 
stund inte klart vad ensemblen ska heta, 
men den har börjat öva. Nyhetsbrevets 
utsände träffade ledaren och dirigenten 
Jan-Erik Thylander och de andra musiker-
na på Försvarsgården där de blåste, det 
är blåsinstrument som gäller. 

I ensemblen ska trumpeter, valthorn, trom-
boner och tubor ge ljud.
Jan-Erik har samlat elever han haft på kom-
munala musikskolan i Herrängen, södra 
Stockholm, och de som var med på Försvars-
gården heter Alexander Alebjörk, Jakob 
Appelgren, Johan Linnander och Oscar 
Nelson. Med på Försvarsgården var inte Erik 
Bexelius och Joel Klang, men de är i en-
semblen. De började spela som barn och har 
sedan följts åt, dirigerade av Jan-Erik.

Nu kommer FAK att få egen musik med ur-
sprung från Herrängen. Det blir inga militära 
uniformer men enhetlig klädsel som ska visa 
att de är FAK-musiker.

De här ungdomarna har nu fyllt 30 och har 
under Jan-Eriks ledning förut varit med på 
många spelningar. På Drottninggatans event 
bredvid Maj Sjöwall, på Stadshusets meda-
ljutdelningar, vid statsbesök på samma stads-
hus. Det är en ung men erfaren ensemble 
som Jan-Erik leder. Vilka namn har du tänkt 
på?

– Det är en bleckblåsensemble. Vi funderar 
på MässingsFAKulteten. Bleckblåseriet ett an-
nat, säger Jan-Erik.

Han har själv lång erfarenhet som musiker. 
I meritlistan finns beriden musikkår på K1, 
Spårvägen och Karlbergs musikkår. Nu vill 
han ge en dimension till på FAK:s event. 

Ensemblen har redan spelat på FAK:s 
rikskårstämma i Södertälje och mer ska 
det bli.

” ”Det blir inga militära uniformer men enhetlig klädsel som ska visa att 
de är FAK-musiker.”

Musiker ska ljuda för FAK: 
Fr v Jan-Erik Thylander, Oscar Nelson, Alexander Alebjörk, 
Jakob Appelgren och Johan Linnander.
Foto: Per Lunqe

Musik för FAK. 
Foto: Per Lunqe


