
 

              Hemsida. www.fak.se 

FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN HÄSSLEHOLM 
 Nr 2 Augusti 2022 
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FAK Depån i Slimminge. 

Efter mycket letande  av lämplig lokal så har vi nu hittat en lokal som tyvärr inte ligger helt centralt i Skåne, 
så därav har planen gjorts om till att istället starta upp denna södra depå först för att sedan i ett steg två 
hitta en lokal till en lite mindre depå nord. Avtalet är påskrivet och vi har börjat flytta in fordon och det   
materiel som finns. Det är också några fler fordon på väg till oss, dels lastbilar och även hjullastare. Det pla-
neras nu för ett öppet hus för de som är intresserade, inbjudan till den finns med i bladet. 

Det är  av största vikt att du meddelar FAK-L om du har ändrat adress eller 

Telenr– mobilnr. Och inte minst Mail-adress.  Enklast är det om du Skickar ett  mail till:  

hassleholm@fak.se    Eller ringer till  Rickard Blomdahl på  

tel: 0708-23 87 67 

Skåne

Slimmingegården

5

700 kvm

Tätt förråd

Hög port

Manskapsbod



 

Kårchefen har ordet. 

Hoppas att ni haft en fin sommar. Nu börjar hösten närma sig och all verksamhet drar igång för fullt igen. Vi 

har ju vårt avtal klart med Länsstyrelsen i Skåne och det behöver fyllas på med fler krafter för att uppfylla det 

tänkta behovet, så alla som vill göra en insats vid kriser eller katastrofer anmäl ert intresse. Vi har också ihop 

med övriga kårer i Skåne med FAK Malmö som ansvarig startat upp den södra depån som finns i Slimminge 

utanför Skurup, när denna är i full gång så kommer arbetet med att starta upp en norra depå också. Även ar-

betet för att bli en FAK kår i Skåne är påbörjat och det är då tänkt att första beslut om samgående ska tas på 

nästa kårstämma. Mer info om detta kommer längre fram.   

Gå in på hemsidan fak.se för att se vilka utbildningar och vilka datum som är aktuella. För alla som använder 

sig av Facebook, så finns det en grupp där som heter frivilliga automobilkårernas riksförbund, i den gruppen 

kan man se en del av vad som händer i FAK i hela landet. 

Jag vill uppmana alla våra medlemmar till att försöka hjälpa till med värvning av nya medlemmar,  

vi måste bli fler.  

Det finns många utbildningar åt Länsstyrelsen i Skåne, Svenska kraftnät,  

Trafikverket och inte minst åt MTE konceptet för alla nya och befintliga medlemmar. 

 

Till sist så vill jag önska alla en riktigt fint slut på    

sommaren och en härlig höst.                                                                                                                                                     

Kårchefen 

Rickard Blomdahl 

Krisberedskapsveckan V 39 2022. 

Vecka 39 är det åter dags för en krisbe-

redskapsvecka, denna gången kommer vi 

att vara tillsammans med övriga frivillig-

organisationerna i vårt närområde på C4 

shoppingcenter i Kristianstad. Där kom-

mer vi att finnas på lördagen och sönda-

gen för att förevisa krislådan och denna 

gången är det tema mat. 



 

Frivilliga Automobilkåren i  Hässleholm 

ÖPPET HUS i FAK-DEPÅN 

Lördag den 27 augusti kl. 11.00 – 14.00 är alla medlemmar i Skånekårerna mycket 

välkomna till ”Öppet-hus” i den nyligen öppnade gemensamma depån utanför    

Slimminge. 

En hel del materiel har vi då hunnit flytta från Husie och i depån finns även de fordon 

som vi har skaffat hittills. 

Kl.12.00 så reser (blåser) tältgruppen upp ett av våra sjukvårdstält 4.  

Vi bjuder på grillad korv med tillbehör samt kaffe och kaka. 

Anmäl att du kommer till malmo@fak.se 

 

Fortsättningsvis …… 

Depån hålls öppen varje onsdag från kl. 18.00, ojämna veckor med start den  

31 augusti.  Det finns möjlighet att komma ut och umgås en stund, ta en fika i 

manskapsboden, hjälpa till med ”luftning” av fordonen och om så behövs utföra     

något underhåll. 

 

Så här hittar du till depån ….. 

Adressen är Slimminge 1016, 274 92 Skurup. 

Kör mot Johanna muséet och vidare fram till Slimminge, tag av till höger mot Rögla 

och fortsätt upp för backen till den planar ut och då ligger en gård på vänster sida 

och du är framme. 

 

Bästa hälsningar och varmt välkommen 

Anders Persson 

 

mailto:malmo@fak.se


 

Inbjudan till medlemsaktivitet 

Den 4 September har vi en höstuppstart med korvgrillning för FAK-L Hässleholm. 

Vi samlas vid Hässleholmsgården kl 11.00 för en enkel samkväm, adressen är Hovdalavägen 

303 281 35 Hässleholm. 

Vi försöker få ihop en liten tipspromenad i närområdet, efter denna lilla runda så borde vi ha fått 

fyr på grillen och bjuder då på grillad korv med dricka. 

En liten prisutdelning tänkte vi också hinna med till segrarna. 

När vi sedan känner oss nöjda så skiljs vi åt för att njuta av en förhoppningsvis härlig sensommar 

och höst. 

Naturligtvis är även era respektive välkomna att följa med 

Anmälan om deltagande anmäles till Kårchefen Rickard Blomdahl  

tel: 0708-23 87 67 E-post: blomdahl@outlook.com  

Välkommen med din an-

mälan Senast den 1 sep-

tember 

 

 

 

 

 

 

 

Frivilliga Automobilkåren i  Hässleholm 

Ansvarig utgivare: FAK-L Hässleholm  

Adr.: Kaptensgatan 19  281 49 Hässleholm 

Postadr: c/o Svante Bengtsson 

Kaptensgatan 21 B 

281 49 Hässleholm 


