
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

1 Tjejer testar i Blekinge
2 Covidtält i Karlskrona
3 Bra fart på Lillerudsdagarna
4 Händer i Jönköping
5 Rädd eller beredd med MSB
6 Ny depå i Skåne
7 Totalförsvar i Norrtälje

BÄSTA FAK:ARE!
Sommaren är slut och hösten står för 
dörren. När jag skriver detta är det 6 da-
gar kvar till valet som vi får hoppas kom-
mer att gå lugnt till. Oavsett utgången 
så kommer de Frivilliga Försvarsorgani-
sationerna i allmänhet och FAK i synner-
het inte att märka någon större skillnad. 
Blocken är ganska enade om hur Total-
försvaret ska utvecklas och vårt värde i 
detta sammanhang. 

Vi har inför hösten fått ytterligare uppdrags-
medel för kurser och medel för insatser i 
samband med Krisberedskapsveckan, vecka 
39 dvs sista veckan i september. Respekti-
ve kår har därför fått möjlighet att inkomma 
med förslag på fler aktiviteter den veckan. 
Det är jätteviktigt att vi finns ute i samhället 
och visar vad vi kan ställa upp med i kristider. 
Under sommaren har större skogsbränder, 
trots värmerekord och minimalt med regn, 
inte förekommit. Flera kårer har ändå haft en 
aktiv sommar med många ”prova på” verk-
samheter och andra samlingar. 
Planering förekommer också inför höstens 
övningar i Värmland/Närke, Gävleborg, Jön-
köping Skåne med flera platser. Ett stort 

antal Totalförsvarsdagar planeras också i bl 
a Östersund, Norrköping och på Öland. På 
samtliga dessa platser har FAK och andra 
Frivilliga Försvarsorganisationer tillsammans 
med Länsstyrelser och respektive Militärre-
gion verkligen tagit tag i den situation som 
omvärldsläget påtvingar oss. Oron för just 
omvärldsläget hos gemene man har också 
förstärkts med oron för energipriser och an-
dra finansiella tjänster. Att tillhöra en FFO i 
sådana utsatta lägen där man har olika kom-
petenser närvarande kan minska oron hos 
den enskilde. Återigen är det alltså viktigt att 
vi tillsammans ser till att rekrytera fler med-
lemmar så att vi får en robust organisation.
Depåorganisationen har nu utökats med en 
ny Depå i skånska Slimminge där samtliga 
Skånekårer samlades den 27 augusti för att 
lufta de olika enheterna som hittills anskaf-
fats. Modellen har till viss del kopierats från 
Jönköping och just i Jönköping samlas samt-
liga kårer i Västra Götaland den 17 septem-
ber för att bli mer insatta i de materielsystem 
som finns i Moliden. Även Stockholm/Uppsala 
kör hårt med ett flertal aktiviteter under sep-
tember/oktober. Gå in på hemsidan och titta 
i kårernas Eventkalender så hittar ni många 
aktiviteter som ni kan delta i. Ni kan också gå 
in på https://www.frivilligutbildning.se och 
anmäla er själva till massor av intressanta 
utbildningar.

Ha en härlig höst och håll er uppdaterade om 
vad som pågår i era kårer och i omvärlden.

 

         Curt-Ove Jakobsson
  Rikskårchef
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Ny depå i skånska Slimminge invigd.
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Prova på för tjejer i Blekinge
Det var tjejer och bara tjejer som testa-
de att köra bandvagn på FAK Blekinges 
prova på-helg första lördagen och sön-
dagen i september. 
Plats: Rosenholm utanför Karlskrona.
De sex tjejerna utom en, hade aldrig 
tidigare suttit i en bandvagn. 

- Tjejer kör lugnare och säkrare, säger huvu-
dinstruktören Fredrik Widebrant.
Kåren behöver också nya bandvagnsförare, 
främst för uppdrag mot Svenska Kraftnät och 
Trafikverket.
Det här är inte första gången FAK i Blekingen 
genomför en prova på-helg.
- Det här är vår sjätte, säger kårchefen 
Jonas Bärnheim.
Det har på de första fem blivit fem band-
vagnsförare med avtal till kårens uppdrags-
givare.
Nyhetsbrevet tittar på uppvärmningen. Tje-
jerna styr bandvagnarna mellan koner på 
grusplanen. Framåt och bakåt. Det är tätt 
mellan konerna. Det går bra.

Moment 2 är lite knivigare, en slinga i ter-
rängen. Den är stenig och träden står på sina 
ställen inte mycket längre ifrån varandra än 
bandvagnen är bred. 

Lina styr sin gula bandvagn. Natalie, an-
dreföraren går framför och rekar framkom-
lig väg. Där är stenar, stenar som kan ge 
bandkrängning. Bandvagnen äter sig fram i 
skogen och kommer fram till ett riktigt brant 
stenparti. Hur ska det här gå? Men Lina ger 
gas och banden på bandvagnen driver. Band-
vagnen är uppe.

Tillbaka till grusplanen. Nya förare i bandvag-
narna. Ny runda.
Fredrik pratar med eleverna.
- Om ni väljer att gå vidare mot avtal och 
central utbildning, så har ni efter denna helg 
en mycket bra grund att stå på. Ni har koll 
på både körgård och grunderna i terrängkör-
ning, säger han.
Fem timmar efter inryck har tjejerna kört en 
krävande slinga i skogen.
- Jag har i mitt tidigare liv inte tänkt på ste-
nar. Men nu ser jag sten överallt. Sten som 
bandvagnen ska över, säger Natalie som har 
en sjukvårdsbefattning i Hemvärnet.
Marie, en annan av eleverna gillar helgen.
- Kul! Särskilt slingan.
Alla elever på prova på-helgen tycker att det 
är ett bra sätt att använda en lördag och sön-
dag. Nu är frågan: Hur många ska gå hela 
vägen och teckna avtal?

Tjejgänget som kan gå vidare i FAK. 
Från vänster: Natalie, Annika, Marie och 
Marie. På knä från vänster: Camilla och Lina. 
Foto: Jonas Bärnheim.
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Depå med möjligheter för Blekinge
I Karlskrona har FAK i Blekinge byggt 
upp ett förråd som ger möjligheter för 
insatser åt kårens uppdragsgivare. Där 
är gott om utrymme och materiel. Där 
finns fordon som hjullastare, bandvag-
nar, ATV:er. Där finns fältkök, elverk och 
tält. Där finns ordnat på hyllor, pallar 
med materiel.

Materielen som finns i depån har tagits dit 
för att FAK ska kunna bistå sina uppdrags-
givare på bästa sätt. Kåren får ligga lite före 
och fundera på vilken materiel som kan bli 
användbar. Bl.a. har kåren byggt en egen lös-
ning till bandvagnarna med s.k. IBC, en bul-
kcontainer med vatten, slangar & pumpar för 
släckning av skogsbränder. En av de viktiga 

sakerna arbetsmiljömässigt är att allt arbete 
med utrustningen kan göras stående på mar-
ken så man inte behöver klättra på lämmar & 
flak för att fylla IBC.

Det behövs alltid ny materiel. På önskelistan 
står en lastbil. Med den ska kåren kunna: för-
flytta fordon och materiel själva.
Kårchefen Jonas Bärnheim har varit och är 
drivande för depån. Har du något tips till an-
dra kårer som också vill bygga upp en depå? 
- Hitta något att samla och engagera med-
lemmarna runt och börja bygga runt det. Man 
måste inte ha allt själv, sök kontakt och sam-
verka med andra FFOer och myndigheter. Det 
kanske redan finns fordon och materiel som 
man kan samverka kring, säger Jonas.

Det är gott om plats i depån.
Foto: Per Lunqe

Fyrhjuling eller ATV
Fyrhjuling eller terränghjuling är ett transportmedel av typ terrängmotorfordon 
eller motorcykel med fyra hjul, huvudsakligen använd för terrängkörning, så 
kallad offroad. I många länder kallas fyrhjulingen för ATV (All Terrain Vehicle).

Jonas har med sina medlemmar 
tagit fram en bulkcontainer.
Foto: Per Lunqe
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Sjukvårdstält för Covidpatienter
I början av pandemin, 2020, stöttade 
FAK i Blekinge regionen med 3 stycken 
sjukvårdstält 4 i cirka ett halvår. Sedan 
fick regionen ut tält från MSB. I december 
2021 återkallade MSB alla sina tält. Då återe-
tablerade FAK ett Sjukvårdstält 4 vid akuten i 
Karlskrona på uppdrag av regionen.
Tältet användes till att slussa in Covidpatien-
ter till sjukhuset. Planen nu är att tältet skall 
vara etablerat året ut men med möjlighet till 
förlängning.
FAK ronderar och kollar att allt är som det 
ska. När nyhetsbrevet är på plats tar Jonas 
Bärnheim en titt, flyttar ett betongfunda-
ment som står för nära tältet och fyller på 
luft i en av de bärande bågarna.
Tidigare i år hade FAK-Blekinge även ett tält 
upp på Verkö utanför Karlskrona på uppdrag 
av Jordbruksverket för att djurägare från 
främst Ukraina skulle registrera sina husdjur 
vid ankomst till Sverige.

FAK:s tält har plats för Covidpatienter utanför akuten i Karlskrona.
Foto: Per Lunqe 

Jonas flyttar på ett fundament.
Foto: Per Lunqe

öva enkelt!
”Öva enkelt!” är ett stöd från MSB som underlättar planering, genomförande och utvärdering av 
övningar, men med minimala resurser och förberedelser. ”Öva enkelt!” är främst avsett för övande 
organisationer på lokal nivå, men kan även användas av aktörer på regional och nationell nivå.
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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 
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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 
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Lillerudsdagarna 
– bra tillfälle för Värmland

Björn Hagengren kör lugnt förbi smock-
fulla parkeringar utanför Lilleruds lant-
bruksskola, några kilometer från Karl-
stad. Det är populära dagar och skolan 
visar upp vad de gör. Björn parkerar sin 
V60 vid FAK:s tält. Han och flera FAK:are 
visar också upp och berättar vad FAK gör 
i Karlstadsområdet.

Nyhetsbrevet är med på lördagen, det hela 
fortsätter på söndagen. På lördagen är det 
gott om besökare vid tältet, den gula band-
vagnen och lastbilen med rejäla banderoller 
på sidorna.

Sara Hall och Michael Fredholm berättar 
i tältet och de ger broschyrer till besökar-
na. Sara och Michael utbildar till vardags nya 
medlemmar i hur man hanterar en bandvagn 
206 i sina normala roller i FAK. De vet vad de 
talar om och lämnar också ut intresseanmäl-
ningar. De går åt. En av flera besökare som 
vill vara med är Anna Bertheldsson Hero. 
Hon jobbar som frisör, gillar att prata med 
folk och tar med sig en intresseanmälan.
Fredrik Andersson är också där vid tältet. 
Han rekryterar blivande medlemmar, band-

vagnsförare, lastbilsförare och medlemmar 
som ska sköta mobila elverk.
- Jag tycker det här är jättekul, säger Fredrik 
om Lillerudsdagarna.
Det märks på Fredrik att det är roligt och 
ett bra tillfälle för kåren i Karlstad att få nya 
medlemmar. De flesta besökarna är i 30-års-
åldern. Det är familjer. Det är pappor och det 
är mammor som lär sig vad FAK är.
Nyhetsbrevets utsände går till en gul band-
vagn som Peter Olsson kör. Björn lotsar upp 
pappor, mammor och barn som får en tur. Det 
är kö till bandvagnsturen som är lite lagom 
backig. 

Björn skjutsar tillbaka nyhetsbrevets utsände 
till Karlstad. Vad hoppas du på?
- Jag hoppas att vi får många nya medlem-
mar, säger han.
Då kommer de nya medlemmarna in i en god 
gemenskap.

Björn lotsar in och ur bandvagnen.
Foto: Per Lunqe

Sara och 
Michael har 
draghjälp 
av lastbilen 
med ordentlig 
streamer.
Foto: Per 
Lunqe

Sara 
rekryterar.
Foto: Per 
Lunqe

Fredrik berät-
tar om FAK för 
en pappa som 
nu är beredd 
att ta steget.
Foto: Per 
Lunqe
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Detta har hänt i Jönköping
Bill Skoglund svarar när nyhetsbrevet 
ringer. Han är på möte med Transport-
styrelsen och ringer tillbaka. Vad har 
hänt i Jönköping sen sist? Det visar sig 
att mycket hänt och kommer att hända.

Kåren i Jönköping har köpt ett fyraxlat släp 
med plats för två containrar. Också i avdel-
ningen ny materiel på Moliden: Ett transport-
släp modell räddningstjänsten med dörrar på 
sidorna för behändig hantering av materiel 
som behövs vid insatser.
- Tidigare har vi haft sådan här materiel som 
spadar, yxor och motorsågar på pall. Nu finns 
allt i släpet, säger Bill.

Åtta hjullastare
Ett välkommet tillskott inte bara i Jönkö-
ping är åtta hjullastare som Jönköpingskåren 
hämtade i Arboga och som skänktes av För-
svarsmakten. Det blev två dagars turer med 
5 lastbilar sista veckan i augusti.
- De här hjullastarna ska också gå till Malmö, 
Kalmar, Växjö, Jönköping, Visby och Karls-
krona.
Det betyder att kårerna får egna hjullastare 
att addera till fordonsflottan.

I juli anordnade Jönköpingsskåren utbild-
ning för brandmän på räddningstjänsten i 
Jönköping. Brandmännen lärde sig köra ter-
rängfordon, fyr- och sexhjuliga ATV:er. En 
hjullastarutbildning ordnade kåren på Trans-
porttekniska centrat i Jönköping med logistik 
och gaffelhantering på schemat.
- Vi har också tillsammans med Skånekåren 

genomfört en grundkurs i bandvagnskörning 
och nästa steg för eleverna är att köra i snö 
när den kommer, säger Bill.

Luftning
Luftning av materiel genomförs regelbundet 
på Moliden. I mitten på september är kå-
rerna i Göteborg, Borås, Skövde och Norra 
Älvsborg inbjudna att delta och samtidigt få 
information om Jönköpingskårens verksam-
het. Vid senaste luftningen på Moliden var 50 
medlemmar igång.

Jordbruksverket kommer att hålla en utbild-
ning för alla kårerna i FAK. Då ska myndighe-
ten via Skype informera om sin organisation 
och rutiner i normal verksamhet och i krig.
Det blir en utbildning i att hantera motorsåg i 
Skillingaryd och samtidigt kommer kåren att 
vara med på en krisberedskapsdag i Sävsjö 
med fältkoket. Kåren kommer att delta i MS-
B:s krisberedskapsvecka och en blåljusdag i 
Värnamo. Och, som final i oktober: Utbildning 
i att hitta vildsvin i skogen med bandvagnar 
tillsammans med FMCK på motorcyklar.
Det händer mycket i Jönköping.

RRG informerar i Sävsjö. 
Foto: Bill Skoglund

Bill Skoglund på Molidens depå. 
Foto: Per Lunqe

Motorsågsövning i Skillingaryd. 
Foto: Bill Skoglund
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Rädd eller beredd: för gymnasieungdomar
- en livsviktig utställning
FAK sitter tillsammans med andra FFO:er 
i en styrgrupp för projektet Rädd eller 
beredd, där frågor kommit upp om upp-
lägg, utbildning och rekrytering av infor-
matörer. 

- När turnén startar så försöker vi jobba på 
att få FFO:er att göra aktiveter på de orter 
som man besöker. Under 2022 är det i Öster-
sund och Falun, säger Per-David 
Wennberg, FAK, som är med i styrgruppen.
I Malmö lärde sig i somras informatörer i  
MSB:s satsning Rädd eller beredd hur de ska 
möta ungdomar i höst.

Hugo Severinsson ska guida gymnasieung-
domar i beredskapsutställningen Rädd eller 
beredd. Han är med i Malmö på utbildnings-
helgen för honom och andra informatörer in-
för MSB:s stora projekt som ska nå 23000 
gymnasieungdomar och Hugo är där för att 
lära sig. Hugo är 25 år, pluggar på Försvars-
högskolan och är medlem i Bilkåren sedan två 
och ett halvt år som bandvagnsförare. Han är 
taggad inför mötena med ungdomarna.
- Jag gillar att leda ungdomar, säger Hugo.

Inför ungdomar
Hugo har erfarenhet, är idrottspedagog och 
leder ungdomsutbildningar inom idrott, så 
den saken sitter som hand i handske. 
- Jag gillar att prata inför grupp, inför ung-
domar.
Hugo har dessutom en fördel i mötet med 
gymnasieeleverna, han ska svara på frågor 
och det vet alla instruktörer i frivilliga för-
svarsorganisationer att när man får en fråga 
finns ett intresse att veta mer. 
- Om kriget kommer eller, kanske inte så 
drastiskt, om det blir strömavbrott, hembe-
redskap, vad gör jag? säger Hugo.

Tips
Under de två dagarna i Malmö, ledda av Tina 
Nordén från Civilförsvarsförbundet, får verk-
ligen Hugo lära sig det han behöver. Men en 
lärare eller instruktör tar alla chanser att lära 
sig mer.
- Jag ska delge kunskap. Jag kommer också 
att lära mig mer själv, Om jag får tips från 
ungdomarna så har alla vunnit, säger Hugo.

Hugo Severinsson och hans kamrater är med på noterna 
under utbildningshelgen i Malmö inför den stora MSB-
satsningen, Rädd eller beredd.
Text och foto: Per Lunqe/MSB
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Öppning av vår depå i Skåne
Lördagen den 27 augusti hade Skånekå-
rerna öppet hus i den nyligen öppnade 
gemensamma depån utanför Skurup. Vi 
var ett 55 tal medlemmar och inbjudna 
gäster som var på plats. 

Vi hade bjudit in gäster från Länsstyrelsen, 
kommuner och andra frivilligorganisationer 
samt att vår hyresvärd också besökte oss un-
der dagen.
 
Denna dag visade vi upp de fordon och ma-
teriel som vi har för tillfället och vår tältenhet 
demonstrerade hur det går till att resa och ta 
ner ett av våra sjukvårdstält.
Vi hade också en uppvisning av vår drönaren-
het som demonstrerade hur drönaren funge-
rar samt att medlemmarna fick testa att köra 
själv. FRO som var inbjuden passade på att 
berätta om den utrustning som vi fått låna 
av dom när det gällde hand enheterna, mer 
utbildning kommer att ske när vi har luftning 
och rep dagar. 

Det berättades om verksamhet i depån och 
vad som är på gång med nya fordon och sam-
arbetet som vi har med Länsstyrelsen, Sku-
rup och Höör kommun, vi kommer att arbeta 
vidare med att besöka kommunerna runt om 
i Skåne och berättar om vår verksamhet och 
vilken resurs som vi kan vara för kommunen.

Arbetet med att bygga vidare på enheter-
na till depå och Länsstyrelsen fortsätter, här 
behöver vi komplettera ytterligare med led-
ningspersonal och förare till olika fordonsslag.
Har ni intresse att vara med och hjälpa till så 
tveka inte att höra av er malmo@fak.se

Under dagen bjöd vi på grillad korv med till-
behör samt kaffe och kaka.

Vi kommer att hålla depån öppen varje ons-
dag från kl. 18.00, ojämna veckor. ALLA våra 
medlemmar är välkomna att komma ut och 
umgås en stund, ta en fika i manskapsboden, 
för er som vill hjälpa till med ”luftning” av 
fordonen och om så behövs utföra något un-
derhåll på fordon och materiel går detta ock-
så bra.

Vårt arbete går vidare med att få till oss fler 
fordon och mer materiel från olika aktörer 
som vi kommer att behöva till depån. 

Text: Anders Persson, Kårchef FAK Malmö

” ”Vi hade också en uppvisning av vår drönarenhet som demonstrerade 
hur drönaren fungerar samt att medlemmarna fick testa att köra själv.”
– ANDERS PERSSON

Sjukvårdstältet restes och togs ner. 
Foto: FAK Malmö

Fordon som används av FAK.
Foto: FAK Malmö



FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN NYHETSBREV SEPTEMBER 2022
FAK.SE

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

9/12

Hässleholm jobbar 
för att besätta
Rickard Blomdahl i Hässleholm har för den 
kår han är chef över, ett avtal med Läns-
styrelsen i Skåne tillsammans med de 
övriga 3 skånekårerna. Han och styrel-
sen jobbar nu för att besätta befattning-
ar som Länsstyrelsen kommer att avropa 
i händelse av en kris.

Kårens medlemmar ska köra lastbilar, band-
vagnar och hjullastare men även resa sjuk-
vårdstält och sköta elverk när krisen är ett 
faktum. I Hässleholm finns 140 medlemmar, 
ett 50-tal som är aktuella och med möjlighe-
ten att skriva avtal.

Tillsammans med de andra skånekårerna 
kommer FAK i Hässleholm att ha stor nytta av 
den depå som byggs utanför Malmö och un-
der Malmös kårchef Anders Perssons ledning. 
Det ska bli en gemensam depå där fordon och 
annan materiel kommer att finnas, färdig att 
användas med kort varsel.
Hässleholms FAK laddar också, när detta 
skrivs, för MSB:s krisberedskapsvecka i Kris-
tianstad.

Militär verksamhet 
ska ge uppdrag i 
Jämtland
Per-David Wennberg, PD, har ett program 
för Jämtlandskåren. PD har kontaktat de 
frivilliga försvarsorganisationerna i lä-
net för samverkan. Flera är starkare än 
en. Ett första mål är att FFO:erna träffas 
i Östersund sista veckan i oktober. Det-
ta i samband med att Rädd eller beredd 
genomförs i Östersund. Det blir då också 
en kick-off för Jämtlandskåren. 

- Tyvärr har responsen ifrån övriga varit svalt 
men vi jobbar vidare, säger PD.
PD är med i MSB:s styrgrupp för projektet 
Rädd eller beredd. Detta projekt vänder sig 
till Sveriges gymnasieungdomar och informa-
törer kommer att turnera i landet och dels 
hålla i lektioner i klassrum och dels stå i en 
containerutställning och svara på frågor om 
samhällets säkerhet och vad man kan göra 
själv för att klara en kris.

FAK i Jämtland ser nu att den militära verk-
samheten ökar i regionen. I Östersund finns 
ett utbildningsdetachement till I21 i Sollef-
teå. Förhoppningsvis kan den ökade militära 
verksamheten i Jämtland och Västernorrland 
generera uppdrag till kåren.
- Vi hoppas dels kunna få till en MTE i Jämt-
land samt på sikt kanske även en fordonsde-
på, säger PD.

Richard har 50 medlemmar som kan skriva avtal. 
Foto: Privat

PD har ett 
program för 
Jämtland.



Kalmar bygger upp RRG
FAK i Kalmar håller på att bygga upp en Regional Re-
sursgrupp, RRG, och har gott om resurser; en lastbil, 
släp, VW-bussar, bandvagnar och ATV-er. Nyhets-
brevet ringer Kalmars kårchef, Lasse Svensson. 

Hur har det varit i sommar?
- Vi har hållit vår materiel i skick och haft vår jourtelefon 
öppen och varit beredda på insats, säger Lasse.
Länsstyrelsen i Kalmar och räddningstjänsten i Oskars-
hamn befinner sig andra änden och ringer när FAK i Kal-
mar behövs. Nu siktar Lasse och styrelsen i Kalmar på att 
utveckla avtalet med Länsstyrelsen.
- Vi vill ha ett som är mer stabilt, säger Lasse.
RRG-gruppen i Kalmar är under uppbyggande. 
- Namnet Motortransportenhet, MTE, har klingat lite miss-
visande hos andra Frivilliga Försvarsorganisationer varför 
vi nu satsar på namnet RRG, Regional Resursgrupp.
Enligt Jönköping som förebild satsar Lasse och kårstyrel-
sen i samarbete med Rikskårstyrelsen på att bygga upp 
en RRG i länet.
- Nu är det vi och FRO som är med. Vi bjuder in de andra 
försvarsorganisationerna, säger Lasse.
Under tiden bygger FAK i Kalmar en teknikbana för ATV-
er. Där ska förarna lära sig hantera fordonen inför skarpa 
insatser. I skivande stund ska kåren delta i en träff med 
ett rekryteringsevent och lite längre fram ligger totalför-
svarsdagen på Öland.

Öva bättre med webb-
kursen Öva tillsam-
mans!

Den nya webbkursen ger 
dig en god grund för kun-
skap om övningsverk-
samhet och ska inspirera 
till att öva systematiskt. 
Den kompletterar och kan 
användas för att få förkun-
skaper inför MSB:s övriga 
övningskurser.
- Kursen är ett stöd till dig 
som på olika sätt arbetar 
med övningar och ska bi-
dra till förståelse för hur 
ett systematiskt arbets-
sätt bidrar till att utveckla 
samhällets samlade förmå-
ga vid kris och krig, säger 
Frida Andersson, tillför-
ordnad chef på Enheten för 
inriktning och samordning 
av övningsverksamhet på 
MSB, på MSB:s webbplats.
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Lasse leder FAK i Kalmar. 
Foto: Privat

Sverige donerar 
räddningstjänstma-
teriel till Ukraina 

Sverige, genom MSB, do-
nerar räddningstjänstma-
teriel till Ukraina. Dona-
tionen innehåller svensk 
räddningstjänstmateriel 
som är nödvändig för att 
kunna släcka stora brän-
der. Värdet på sändningen 
uppgår till 14,3 miljoner 
kronor och består av totalt 
3 892 stycken olika artiklar. 
Transporten från Sverige 
går med lastbilar via Polen 
för omlastning och vidare 
transport till Lviv i Ukrai-
na. Det skriver MSB på 
myndighetens webbplats.
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Stockholm/Uppsala med på Totalförsvars-
dagen i Norrtälje
Kårchefen i Stockholm/Uppsala Peter 
Åström var tillsammans med 6 kamrater 
från kåren med på Totalförsvarsdagen i 
Norrtälje första lördagen i september. 

Varför var ni där?
- Det var en dag för totalförsvaret och det 
är vi en del av. Dessutom var vi där för att 
rekrytera nya medlemmar och fordonsförare, 
säger Peter och lägger i ett mejl till:
- En annan viktig del vid deltagande i stora 
event är att nätverka med beslutsfattare och 
Beredskapschefer i kommuner och vid läns-
styrelser. Att sen också Hemvärnets bataljon-
chef gärna ser samarbeten i MTE-organisa-
tionerna kan förhoppningsvis också generera 
nya möjligheter. 

Kåren fick en bra plats i hamnen bredvid 
Sjöräddningssällskapet och en SAR-helikop-
ter. Det var gott om besökare som stannade 
till vid FAK-tältet.

Laddade inför dagen. 
Foto: Peter Åström

Peter ledde FAK:s satsning på Totalförsvarsdagen i Norrtälje. 
Foto: Per Lunqe

” ”Det var en dag för totalförsvaret 
som vi är en del av”.
– PETER ÅSTRÖM, KÅRCHEF I STOCKHOLM/UPPSALA



Ny kurs för KronoberG

Nyhetsbrevet ringer FAK i Kronoberg som 
fått ny kårchef. Han heter Finn B. Thomsen 
och för honom, de andra i styrelsen och 
medlemmarna har verksamheten kommit 
igång efter sommaren. 

Finn och styrelsen har just haft möte, det hän-
der och kommer att hända saker i Kronoberg. 
I styrelsen har många nya valts in, så det 
kommer att bli mycket nytänkande framöver.
I pipelinen ligger först tre kurser. *Karta och 
kompass, 360 grader och 6400 streck. Hur tar 
man sig fram i okänd terräng när gps-syste-
met är utslaget? Lärare blir Bo Nix från FAK i 
Blekinge. *Inom det som lite populärt kallas 
prepping: Vad ska man ha hemma vid en kris? 
Bor man i lägenhet eller villa? Finns en power-
bank? Vevradio? Lärare på den här kursen blir 
Lars Brohlén från den styrelse som Finn leder. 
*HLR, det vill säga hjärt- och lungräddning är 
ämnet för den tredje kursen. På verksamhets-
fronten har Kronobergskåren uppdrag i Växjö. 
Senast var det transport av FMCK:s motorcyk-
lar åt försvaret. 

Och kåren värvar medlemmar. Fokus ligger nu 
på Växjö, men kåren har medlemmar så långt 
bort som i Ljungby så Finn räknar med att hit-
ta nya medlemmar även i ett större område. 
Kåren söker ny lagerlokal för en hel del ut-
rustning som äskats till kåren, det dieseldrivna 
elverket och till garaget ska det förhoppnings-
vis rulla in en hjullastare som komplement till 
kårens fyrhjulsdrivna VW-buss.
- Vi har också en ny indelning för den civila 
delen i Totalförsvaret där Kronoberg nu kom-
mer att tillhöra det Södra Civilområdet, så vi 
planerar delvis lite nytt, säger Finn.
Det betyder att han och de andra i kåren kom-
mer att få mer att göra med Blekinge och Skå-
ne län.

Reviderad vägledning 
skogsbrandsläckning

MSB:s vägledning för skogsbrandsläckning har 
reviderats. Den reviderade versionen innefatt-
ar bland annat tre nya avsnitt som handlar om 
upptäckt av skogsbränder, brandriskprognoser 
och obemannade luftfartyg.

Det finns ett behov av att öka kunskaperna 
kring bekämpning av skogsbrand för att vi

ska stå bättre rustade inför kommande skogs-
brandssäsonger. Den förändrade riskbilden 
kommer också att öka behovet av metoder 
som är anpassade för de nya förhållandena.
Vägledningen om skogsbrandsläckning har 
sitt fokus på bekämpningen av skogsbranden, 
både på marken och från luften, skriver MSB 
på myndighetens webbplats.
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Emmaboda Kåren var med i Emmaboda på en populär skogs- 
och traktormässa. 
Foto: Finn B. Thomsen

Finn är ny kårchef i Kronoberg. 
Foto: Privat


