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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

TOTALFÖRSVARSDAG PÅ ÖLAND            
ÖVNING I SKELLEFTEÅ
ÖSTERSUND: RÄDD ELLER BEREDD
BLEKINGE FIRAR 50 ÅR
KRISBEREDSKAPSVECKAN
JÖNKÖPING RAPPORTERAR
FÖLJ RIKSKONFERENSEN DIGITALT

BÄSTA FAK:ARE!
Nu är vi inne i en mycket aktiv period. 
Som ni kan läsa i Nyhetsbrevets artiklar 
så genomförs både övningar och Total-
försvarsdagar på flera ställen. Det märks 
tydligt att vi har ett annat omvärldslä-
ge att ta hänsyn till både från ett enskilt 
och ett myndighetsperspektiv. Under 
den gångna helgen har både utbildning-
ar och övningar genomförts i Jönköping 
och Gävleborg som engagerat ett 100-
tal FAK:are och andra medlemmar ur öv-
riga FFO:er.  

Samverkan mellan samtliga FFO:er är en 
stor framgångsfaktor då alla kompetenser vi 
gemensamt besitter behövs om ett förvärrat 
läge skulle uppstå i samhället. För några veck-
or sedan genomfördes också Totalförsvarsda-
gar i Östersund och Norrköping. På båda plat-
serna var FAK representerade och nätverkade 
med Länsstyrelser, Regioner, kommuner och 
näringsliv. 

Jag är mycket tacksam att FAK-Östergöt-
land börjat aktivera sig igen med både nya 
och gamla medlemmar. För tillfället stöds de 
av FAK-Jönköping men med nuvarande ut-
vecklingstakt så kommer de snart att vara 
på egna ben. Detta är särskilt viktigt nu när 
vi gått in i den nya Civilområdesindelningen 
där Länsstyrelsen Skåne ansvarar för Skåne, 
Blekinge och Kronoberg (Civo Syd), Länssty-
relsen Östergötland svarar för Östergötland, 
Jönköping och Kalmar län (Civo Sydost), 
Länsstyrelsen Västra Götaland för Västra Gö-
taland, och Hallands län (Civo Väst) Länssty-
relsen Stockholm svarar för Stockholm och 
Gotlands län (Civo Öst), Länsstyrelsen Örebro 
svarar för Örebro, Uppsala, Värmland, Sörm-
land, Dalarna, Västmanland och Gävleborgs 
län (Civo Mellersta) och slutligen Länsstyrel-
sen Norrbotten som svarar för Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands 
län (Civo Norr). 
Hur vi ska förhålla oss till de sex nya Civilom-
rådena är inte helt klart och tills vidare jobbar 
vi med samtliga 21 Länsstyrelser.

Vi samarbetar också intensivt med Jord-
bruksverket (SJV) där de genomförde en dist-
ribuerad utbildning den 22 oktober med 110 
FAK:are som aktiva elever. Ett antal mycket 
kompetenta medarbetare från SJV fick samt-
liga åhörares uppmärksamhet en hel lördag 
när budskapen om bl a afrikansk svinpest 
trummades ut. SJV kommer att behöva minst 
5 depåer ute i landet där utrustning finns 
förvarad och personal finns utbildade för att 
möte även djursmitta och den samhällsstör-
ning en sådan kan åstadkomma mot vårt 
samhälle. 

Omvärlden ser alltså inte helt enkel ut men 
jag tycker Sveriges nya regering insett beho-
vet av att samordna alla krafter inom Total-
försvaret genom att lägga alla sådan frågor i 
samma departement, Försvarsdepartementet 
och dessutom utnämnt en särskild minister 
för Civilförsvarsfrågor, Carl-Oskar Bohlin. Jag 
kommer att bjuda in honom till några av våra 
gemensamma samlingar för att få hans upp-
fattning om situationen i stort i vårt land. 

Ha en härlig höst och vinter och eftersom 
detta är sista Nyhetsbrevet för i år önskar jag 
alla FAK:are och era familjer en mycket God 
Jul och Ett Gott Nytt År!!!!

 
         Curt-Ove Jakobsson
  Rikskårchef
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Totalförsvarets dag i Stora Rör 
– FAK var med
Det blev en stor dag på Öland och i Sto-
ra Rörs hamn när totalförsvaret visade 
vad som finns. Det började med flera 
överflygningar, JAS Gripen rollade över 
tusentalet människor och släppte guld-
skimrande facklor.
 
Där var flera frivilliga försvarsorganisationer, 
Hemvärnet och Försvarsmakten. FAK satsade 
stort med bandvagnar, VW-pickuper, en last-
bil med släp, sjukvårdstält och 16 FAK:are 
som informerade besökarna om vad FAK gör 
– och om prova på-helger. Inte minst delade 
de ut intresseanmälningar.

Scenen intogs först av Folk och Försvar med 
inbjudna talare. Magnus Christiansson, uni-
versitetslektor vid FHS talade om vad det 
kommande Nato-medlemskapet kommer att 
innebära för Sverige. Och det är hela Sverige, 
sa han. På samma tema men mer inriktat på 
det civila försvaret fortsatte landshövdingen i 
Kalmar län, Peter Sandwall. 

FAK:s rikskårchef Curt-Ove Jakobsson ställde 
frågan till Peter Sandwall: Vilken blir de frivil-
liga försvarsorganisationernas roll när Sveri-
ge blir Natoland? Svaret var något svävande 
”viktig”. 350 000 medlemmar väntar på be-
sked.

Lasse Svensson, kårchef 
i Kalmar län, mönstrade 
flera medlemmar till 
totalförsvarsdagen. 
Foto: Per Lunqe

Jodå. Hon ska med i FAK om några år. 
Foto: Per Lunqe
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TOTALFÖRSVARSDAGEN PÅ ÖLAND
Det här betyder Totalförsvarsdagen för 
FAK.

Nyhetsbrevet sätter mikrofonen framför rik-
skårchefen Curt-Ove Jakobsson och frågar 
vad Totalförsvarsdagen betyder för FAK?

- Den här dagen betyder att FAK kan sprida 
sina kunskaper och vilken kapacitet vi har. Vi 
kan dessutom hoppas att vi får fler medlem-
mar, att vi kan bidra till att försvarsviljan kan 
bibehållas, svarar Curt-Ove.

Han ser fram mot en regional resursgrupp, 
en RRG som en del av hela Kalmarkåren. Den 
är under uppbyggnad i länet och kommer att 
ge FAK större möjligheter att möta samhälls-
störningar där också hot från Ryssland kan 
mötas.

Nyhetsbrevet pratade också med Hans 
Ingbert som är revisorssuppleant i FAK-riks 
samt medlem även i Försvarsutbildarna. Han 
trycker på samverkan, att de frivilliga för-
svarsorganisationerna samverkar mot ett ge-
mensamt mål.

- Det gör vi utan att konkurrera med varan-
dra, säger Hans.

Hans vet vad samverkan är efter 35 år på oli-
ka befattningar inom totalförsvaret och som 
brandman och räddningschef.

- Den här dagen på Öland ger credit för sam-
verkan. Här är i princip alla, alla med samma 
stora mål men med olika medel och inrikt-
ningar. Det är riktigt glädjande, säger Hans.

Curt-Ove Jakobsson (t h) och Hans Ingbert rör sig, knyter kontakter och informerar om FAK. 
Foto: Per Lunqe
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FAK Kalmar på 
Totalförsvarsdagen
Så här skriver Lasse Svensson, kårchef i 
Kalmar:

Ett gäng frivilliga FAK:are samlades på freda-
gen, dagen före Totalförsvarsdagen och ställ-
de iordning allt.

Vi hade med oss två bandvagnar, en ATV, ett 
sjukvårdstält, elverk, ett evenemangstält, 
bord, stolar och sjukvårdssängar. Vi hade 
även ett bildspel som vi visade på en skärm.

På fredagskvällen hade vi en trevlig stund 
med grillning och förtäring. Fem av oss över-
nattade i sjukvårdstältet.

På lördagen, på Totalförsvarsdagen fick vi 
stort intresse för vår materiel och vi berätta-
de om vår verksamhet.

Den ena bandvagnen förevisades varje halv-
timme med körning i hamnbassängen. Den 
andra körde besökare till och från parkering-
en och evenemangsområdet.

Det var en bra dag för oss. Och vi fortsatte på 
söndagen för dom som ville prova på band-
vagnskörning. Vi hade fullt ös mellan klockan 
10 och 14. Sedan var det bara att riva allt och 
åka hemö.

Text: Lasse Svensson, Kårchef i FAK Kalmar

FAK på Totalförsvars-
dagens scen
Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson grep-
par mikrofonen på scenen och berättar 
tillsammans med Kårchefen i Kalmar, 
Lasse Svensson om FAK och totalförsva-
ret. 

Han berättar om FAK:s förmågor – logistik, 
transporter och elförsörjning. Curt-Ove be-
rättar om insatser som FAK varit med i. Bland 
dom: Skogsbränderna i Hälsingland och 
Jämtland 2018, Fågelinfluensan 2021, pan-
demin 2020 och 2021. 

Det här är erfarenheter och förmågor som 
med FAK:s över 3000 medlemmar är be-
redda att göra insatser i Natosverige. De 21 
Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Trafikver-
ket, Svenska Kraftnät är med i totalförsvaret 
och samarbetspartners med FAK. Samarbetet 
fortsätter och det fortsätter tillsammans med 
de andra frivilliga försvarsorganisationerna, 
sa Curt-Ove.

Curt-Ove uppmanar besökarna att gå till 
FAK:s tält för att få veta mer. Det gör besö-
karna. Tältet får gott om besök.

Curt-Ove Jakobsson (t h) och Lasse Svensson berättar om 
FAK i totalförsvaret. 
Foto: Per Lunqe

FAK Kalmar visar att en bandvagn kan simma. 
Foto: Per Lunqe
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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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Transport för kris på övning 
söder om Skellefteå
FAK i Skellefteå/Norrbotten har haft 
övning i transport med lastbilar och att 
lasta och lossa. Övningen startade vid 
Anderstorps gymnasium, transporttek-
niska programmet som för övningen hyr 
ut fordon.

För Nyhetsbrevets utsände blir ett äntligen! 
Äntligen åka lastbil! Jag sitter bredvid kårche-
fen och MTE-chefen Klas Göran Asplund i fö-
rarhytten, kurschef i dag och imorgon. Vi styr 
via småvägar mot Robertsfors. I övningsspe-
let har Länsstyrelsen stängt av E4:an mellan 
Bureå och Lövånger. Det blir åtta mil mot ko-
ordinater på kartan.  Fyra andra lastbilar är 
också på väg, tio medlemmar sätter denna 
helg på krisberedskap.

Övningen börjar i lektionssal där Klas Göran 
delar ut kartor och koordinaterna. Medlem-
marna ritar in delmålen och målet. Rutter 
skrivs in. Ut i den friska höstluften: Lastbi-
larna får last, sand, trä och en hjullastare. 
Det går smidigt och friktionsfritt. Utbildnings-
ansvarige Robert Broman kollar att allt går 
rätt till. Robert jobbar också på gymnasiet 
och leder dessutom förarprov. Han berättar 
om samarbetet mellan gymnasiet och FAK 
här intill. 

Vi åker genom norrländsk höst när den som 
bäst, vintern ska snart komma men nu är det 
barmark, röda björklöv och ett Burträsk som 
lyser. Framme i utkanten av Robertsfors sam-
las medlemmarna i lastbilarna. Hjullastaren 
sänks. Stefan Thyni lossar skopor från Klas 
Görans lastbil. Mikael Bohm, ny medlem som 
vi presenterar i en ruta, lossar och lastar tim-
mer. Det är första gången han gör det, men 
det går bra.

Ulf Andrén växlar flak och han gör det med 
centimeterprecision. Alla är igång. Vi avslutar 
och åker till Överklintens Kvarn vid Rickleån 
som blivit ett hotell, bastu, middag och teo-
rilektion.

Söndag, andra dagen bär det tillbaka mot 
Skellefteå via småvägar och via kartan. Last-
bilarna tankas och rengörs. Ulf går igenom 
reseräkningar och så fyller medlemmarna i 
den obligatoriska kursutvärderingen.

Det var en rolig övning också för Nyhetsbre-
vets utsände!

Gänget som övar. 
Foto: Per Lunqe

Hjullastaren 
ska användas. 
Foto: Per 
Lunqe

Thorbjörn 
Wikström drar 
åt. 
Foto: Per 
Lunqe
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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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Klas Göran leder Skellefteå och Norrbotten
Klas Göran Asplund är kurschef denna 
helg. Han är dessutom enhetschef för 
MTE Norrbotten och han är kårchef i FAK 
Skellefteå/Norrbotten. Klas Göran gick 
med i FAK 1985 och det ångrar han inte. 
Som MTE-chef och kårchef har han alla 
möjligheter att bidra till krisberedska-
pen. Han gillar också tyngre fordon så 
han är i rätt sammanhang. Han har en 
kvalificerad meritförteckning och i den 
finns också jobb som lastbilsförare.

- Jag reste mycket i jobbet, men när jag trap-
pade ner på det, så fick jag tid och en hel del 
av den tiden lägger jag på FAK, säger Klas 
Göran.

Han har varit kårchef sedan 2014 och sedan 
dess leder han medlemmarna i kårens kris-
stöd. Det betyder att medlemmarna ska kun-
na agera proffsigt och vara självgående.

- Till MTE Norrbotten rekryterar vi bara förare 
som har yrkeserfarenhet, antingen kör man 
aktivt fortfarande eller att man kört aktivt ett 
antal år tidigare.

I ett skarpt läge ska föraren själv klara upp-
giften.

- Det är både lastning, lossning och hantera 
fordonet. Då kan vi inte riskera att ha oruti-
nerade förare. Det måste vara såna som har 
många mil i hytten.

Om upplägget för helgens övning:

- Vi gör en avvägning i alla övningar och i den 
här helgens, vi gör en avvägning i svårighets-
graden tillräckligt så att det ska bli krävande 
för förarna så att de ska få träna på mindre 
vägar, säger Klas Göran.

Övning av krisstöd av Klas Göran Asplund

Syftet med vår repetitionskurs är både att hantera olika varianter av tunga 
fordon, men också att förbereda oss för en kris. Vid denna övning var det 
skadade broar och vägar som krävde åtgärder. Därför inledde vi med att lasta 
och både hjullastare, timmer, virke och grus för reparationsarbete.

5972 Klas Göran lossar sin last i Robertsfors. 
Foto: Per Lunqe

i

5915 Klas Göran styr på småvägar. 
Foto: Per Lunqe
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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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Överklinten bas för 
övningslogi
Dag 1 på övningen avslutades i en gam-
mal kvarn som byggts om till ett ho-
tell. Överklintens Kvarn bjöd på bastu, 
god middag och bekväma sängar. Efter 
bastun var det bara att sjunka ner i den 
strömmande och kalla Rickleån.

Kvarnen byggdes under medeltiden av bön-
der som slog sig ner i Överklinten. Kvarnen 
var först en s k skvaltkvarn, en enkel vatten-
kvarn. I början av 1900-talet moderniserades 
kvarnen med turbindrift och var i drift fram 
till 1970-talet. Några år av förfall tog vid men 
1999 bildades Överklintens Kvarnförening 
och i dag drivs kvarnen som hotell. Ett hotell 
som passar bra för FAK Skellefteå/Norrbotten 
att använda vid övningar.

ROBERT LAGSPELARE i 
FAK för krisstöd
Robert Broman är utbildningsansvarig för 
FAK Skellefteå/Norrbotten och samtidigt 
yrkeslärare på det kommunala gymnasi-
um i staden där blivande lastbilsförare 
utbildas. Han är dessutom förarprovare 
för Trafikverket. Robert är en viktig lag-
spelare i det team som förser Svenska 
Kraftnät, Trafikverket och Länsstyrelsen 
i Norrbotten med förare och fordon när 
krisen är ett faktum.

Robert har 40 elever på skolan och en for-
donspark på 13 lastbilar och hjullastare. Ur 
den här fordonsparken hyr FAK de fordon 
som behövs vid övningar som helgens.

- Jag tycker att samarbetet mellan gymnasiet 
och FAK fungerar bra, säger Robert.

Som på så många andra ställen i landet är 
det bra med ett nätverk och fungerande re-
lationer. Robert sitter på två stolar och vet 
vad skolan har att erbjuda, när och vad FAK 
behöver.

5794 Robert peppar medlemmarna före övningen. 
Foto: Per Lunqe

5992 Teori efter bastun och middagen. 
Foto: Per Lunqe

Överklintens kvarn.
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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 
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• FRIDA igång

• Kårchefsråd x 2
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• MSB om KBV och 
Terrorattentat
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• Bandvagnar på hög höjd

• När kriget kommer
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Rädd eller Beredd på plats i ÖstersunD
Utställningen Rädd eller Beredd är ett 
samarbete mellan tre myndigheter, Sta-
tens försvarshistoriska museer, SFHM, 
och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, samt Riksantikvarieä-
mbetet, RAÄ. Rädd eller Beredd har star-
tat sin turné runt om i landet. Första an-
halt: Östersund.

Det är en vandringsutställning som vänder 
sig till gymnasielever med syftet att öka kun-
skapen om Sveriges säkerhet och beredskap 
ut ett individperspektiv. Utställningen kom-
mer att stå på eller i anslutning till gymnasie-
skolor fram till och med januari 2025.

I Malmö utbildades de informatörer som ska 
jobba med utställningen.

Utställningen är uppbyggd med fyra stationer 
och ett antal interaktiva uppgifter som skall 
utföras samtidigt som vädret blir allt sämre …
I samband med utställningen fick ett antal 
medlemmar ifrån FAK Jämtland och Insatsin-
genjörerna möjlighet att få titta på utställ-
ningen.

Den förevisades av Kristofer Lind som är ut-
bildad informatör och en av dom som jobbat 
med att informera Östersunds gymnasieele-
ver.

Samtliga var väldigt imponerade och tyckte 
utställningen var mycket bra uppbyggd och 
övertygade om att den kommer att höja kun-
skapen och försvarsviljan hos gymnasielever-
na.

- En fantastisk utställning som jag hoppas att 
FFO:erna på övriga utställningsplatser för-
söker få till ett besök på, säger Kårchefen i 
Jämtland PD Wennberg.

På varje ort kommer det att finas någon FFO 
som är kontaktperson för utställningen och 
tillsammans med övriga kan man arrangera 
ett besök.

Text och foto: PD Wennberg

Kristoffer Lind informerar gymnasieelever. 
Foto: PD Wennberg

Rädd eller Beredd på plats utanför Wargentinskolan i 
Östersund.
Foto: PD Wennberg 

Utställningen Rädd eller beredd
Rädd eller beredd är en informationssatsning från MSB för att stärka försvars-
viljan. Den vänder sig mot gymnasieungdomar och ska ingjuta kraft att hjälpa 
varandra vid kris och krig. Vi har alla ett ansvar att bidra till vår beredskap, 
skriver MSB.

i



så här turnerar
rädd eller beredD Mikael ny medlem i 

FAK

Mikael Bohm är med-
lem i FAK Skellefteå/
Norrbotten sedan två 
månader.

- Kriget i Ukraina fick mig 
att gå med, jag vill bidra 
till försvaret, säger Mika-
el.

Han flyttade nyligen från 
Kiruna till Skellefteå 
för att jobba i Björkdal, 
som planeringschef för 
guldgruvan med sam-
ma namn. Hans far hade 
åkeri som Mikael jobbat 
för och nu är han med 
på sin första övning med 
FAK. Under övningen kör 
han timmersläp och los-
sar i Robertsfors för första 
gången timmer. Hur kän-
des det?

- Det var första gången 
jag gjorde det så det var 
en utmaning, säger Ro-
bert.

Nyhetsbrevets utsände 
såg dock att det gick bra. 
Mikael fortsätter i FAK 
stärkt av framgången.
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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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6047 Mikael är ny medlem och 
med på övning för första gången. 
Foto: Per Lunqe
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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 
Terrorattentat

• Vinterhändelser

• Bandvagnar på hög höjd

• När kriget kommer
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50 år som kår 
– det firar Blekinge
FAK i Blekinge har firat 50 år som kår, en 
viktig milstolpe för kåren. Plats för firan-
det: Sjöofficersmässen i Karlskrona.

Medlemmarna i kåren hörde Johan Melin 
berätta om en ännu större milstolpe, Marinen 
500 år uppmärksammads i flera kuststäder, 
Karlskrona en av städerna.

FAK-medlemmarna på 50-årsfesten i alla åld-
rar, män och kvinnor träffades, pratade FAK 
och åt gott. Kårchefen Jonas Bärnheim häl-
sade alla välkomna och sedan fortsatte fes-
ten.

Hjullastaren lastas av. 
Foto: Jonas Bärnheim

Festligt på Sjöofficersmässen. 
Foto: FAK Blekinge

Hjullastare till 
Blekinge!
FAK i Blekinge har fått ett tillskott i for-
donsflottan, en hjullastare, BM4300.

- Vi fick hjullastaren från Försvarsmakten och 
den har hämtats ner från centrallagret i Ar-
boga med hjälp av FAK-Jönköping, säger kår-
chefen Jonas Bärnheim.

Med kompletterande skopa och gafflar kom-
mer hjullastaren att bli ett bra fordon för
utbildningar, övningar och skarpa insatser. 
Den står i Blekingekårens förråd sedan mit-
ten på oktober. När det gäller mer utrustning:

- Vi har lämnat in ett ytterligare äskande vil-
ket administreras via Anders Persson, sä-
ger Jonas.

Anders är kårchef i FAK, Malmö.

Sverige är ett bra 
land att leva i
Sverige är ett bra land att leva i. 
Det tycker nästan alla, oavsett ålder 
och inkomst. Nästan alla tycker det 
är en självklarhet att hjälpa varandra 
vid olyckor och kriser. Det visar en 
undersökning som MSB gjort.

NY RAKEL-
UTRUSTNING
MSB har godkänt ny utrustning för 
användning i Rakelsystemet. Nu finns 
en ny utgåva av dokumentet ”Rakel – 
godkänd utrustning”. 

Gå in på msb.se för att läsa mer.
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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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Krisberedskapsveckan 
– FAK var med!
Ni missade väl inte MSB:s krisbered-
skapsvecka? En av kårerna som inte 
gjorde det var Blekinge. I år var temat 
mat och vad vi har hemma om det skulle 
bli kris.

FAK i Blekinge gjorde gemensam sak med Ci-
vilförsvarsbundet och ställde upp sitt fältkök
i Vedeby (Karlskrona). Fem FAK-medlemmar 
såg till att dagen blev bra.

- Vi hade gott om besökare tills det sista tim-
men kom en kraftig regnskur, säger Jonas
Bärnheim, kårchef i Blekinge.

Krisberedskapsveckan och FAK:s satsning på 
den var del i kårens medverkan i civil
beredskap.

- Vi gjorde en informationsinsats, säger Jo-
nas.

Den civila beredskapen bygger på motstånds-
kraft, inte bara hos myndigheter och frivilliga
försvarsorganisationer utan också på hushål-
len, som själva ska klara en samhällsstörning.

- MSB säger att vi själva ska klara minst en 
vecka, säger Jonas.

För att klara en vecka utan vanlig tillförsel av 
vatten, värme, el och livsmedel, krävs
förberedelser. FAK i Blekinge har med sin in-
sats bidragit till kunskap om den beredska-
pen.

FAK Blekinge redo för besökare. 
Foto: Jonas Bärnheim

Krisberedskapsveckan
Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors 
motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs alltid vecka 39. 
I år var temat mat.
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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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FAK Jönköping –
Kårchefens rapport

2606 Bill Skoglund 
rapporterar. 
Foto: Per Lunqe

Var med – digitalt – 
på Rikskonferensen!
Varje år sedan 1946 genomför Folk 
och Försvar Rikskonferensen: Sveriges 
främsta forum för diskussion om sä-
kerhetspolitik, försvar och samhällets 
krisberedskap.

Att frågor om vår säkerhet rör oss alla 
är både den organisatoriska grund-
stommen till Folk och Försvar liksom 
den övertygelsen genomsyrar organi-
sationens hela verksamhet.

Rikskonferensen samlar varje år ca 350 
deltagare och 70 talare under tre dagar för 
kunskapsspridning, samtal och debatt. I 
fokus står världens säkerhet, Sveriges för-
svar, människors trygghet och samhällets 
krisberedskap.

Konferensen uppmanar till möten mellan 
politiker, aktiva inom organisationer i civil-
samhället – inte minst ungdomsorganisa-
tioner – liksom representanter för fackliga 
organisationer, näringsliv och myndigheter. 
Därtill finns en stor och växande medienär-
varo.

2023 års upplaga går av stapeln den 
8-10 januari och går att följa för vem 
som helst helt utan kostnad. Missa inte 
att ta del av det viktiga samtalet om vår 
gemensamma säkerhet.

Gå in på Folk och Försvars hemsida när det 
är dags: folkochforsvar.se och leta dig 
fram till Rikskonferensen!

Bill Skoglund – kårchef och MTE/RRG-
chef i Jönköping ger ett axplock:

Totalförsvarskonferens i Norrköping
Med den nya indelningen av Civilområden i 
Sverige så blev FAK-Riks och kårerna i Jön-
köpings-, Kalmar- och Östergötlands län in-
bjudna till konferensen för att möta den nya 
organisationen.

Jordbruksverkets Skypeutbildning
2022 10 22 lördag genomförde Jordbruks-
verket Skypeutbildning för hela FAK Sverige 
och på MTE/RRG depån deltog 43 medlem-
mar som fick information om bl. a. afrikans-
ka svinpesten och andra djursjukdomar.

Repetition lastbil med släp
2022 10 29 – 30 genomförs repetitionsut-
bildning på lastbil med släp i Skillingaryd där 
kårchefen i Kalmar län leder och enhetsan-
svarig Martin Petersson från Depån bistår.

Regionens beredskapsenhet
Regionens beredskapsenhet besöker depån 
för att informera sig om vilka resurser som 
finns på Molidendepån. Det spända läget i 
världen gör att men ur beredskapssynpunkt 
vill uppdatera sig på vad man kan få hjälp 
med.

Hjulgrävmaskin
FAK har skaffat en hjulgrävmaskin, en Åker-
man H 10 som skall placeras på maskinen-
heten och stödja bl a Räddnings o Röjnings-
styrkan.

Text: Bill Skoglund
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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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Sökes i Umeå: Avtal och lokaler
Bertil Eckeryd är ordförande för Umeå/
Västerbottens FAK-kår sedan fyra år. 
Han och hans kamrater i styrelsen vän-
tar på att Länsstyrelsen i Umeå ska ta 
fram ett avtal. Det skulle betyda mycket 
för kåren.

- Då skulle vi bli intressanta för kommunen 
här och andra potentiella uppdragsgivare, sä-
ger Bertil.

Ett avtal var nästan i hamn tidigare, men be-
fattningshavarna bytte plats och nu är det 
nya på Länsstyrelsen. Bertil ligger på.

Ett avtal skulle också hjälpa kåren att få egen 
lokal där de kan ställa lastbilar och bandvag-
nar. I dag lånar kåren tillfälliga lokaler när de 
ska ha möten och annan verksamhet. Kåren 
hade lokaler på regementsområdet i Umeå 
som nu är företagspark. Också fordon lånas 
vid behov.

Kåren har 100 medlemmar som vill köra last-
bil och bandvagn.

- Speciellt medlemmar som är yrkesförare vill 
förstås förkovra sig och testa nya saker.

Det saknas dock inte verksamhet i Västerbot-
ten. Medlemmar som ska gå utbildning åker 
söderöver till andra kårer. Kåren har bland 
andra uppdrag, återkommande från NTF, Na-
tionalföreningen för trafiksäkerhetens främ-
jande:

- Våra medlemmar kollar hastigheter och gör 
däckkontroller, säger Bertil.

Men flaskhalsen kvarstår: 
Avtal och egen lokal.

MEDLEMSAVGIFT – Det här gäller från 2023
Från och med 2023 har FAK nya medlemsavgifter och dessa 
skall betalas in centralt.

Enligt beslut på Riksstämma 2021 inför FAK central medlems-
avgifthantering och enhetliga medlemsavgifter i hela organisationen 
från och med 2023.  

Medlemsavgifter som gäller ifrån 2023 är följande:
• Ordinarie medlemsavgift: 250 kronor per år
• Reducerad medlemsavgift: 100 kronor per år

Reducerad medlemsavgift gäller för: 
• Ungdomar t.o.m. det år man fyller 18 år 
• Medlemmar fr.o.m. det år man fyller 70 år
• Familjemedlemmar folkbordförda på samma adress som medlem 
som betalar ordinarie eller reducerad avgift.
Hedersmedlemmar är fortsatt avgiftsbefriade.

När du betalar din medlemsavgift är det viktigt att du anger ditt 
namn och personnummer så att rätt kår får din medlemsavgift. 
Medlemsavgiften kan betalas enklas genom Swish alternativ till 
Bankgiro nr: 5895-8612
Glöm inte att ange namn och personnummer!
Medlemsavgiften skall enligt stadgarna inbetalas till Rikskåren 
senast 1 mars för det år avgiften skall gälla.


