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FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN HÄSSLEHOLM 
Nr 3 December 2022 

      Årgång nr   55 

FAK-L Håller Julfest på ”Senioren”  

i Hässleholm den 4 December  

Kl. 13.00-17.00. 

I år bjuder vi in alla medlemmar med respektive  fru/
sambo eller särbo,  

till en trevlig eftermiddag i juletider. Det blir ”Jul-
landgång”, lättöl/läsk samt kaffe o 

kaka. 

Anmälan om deltagande är OBLIGATORISK, till Kårchefen Rickard Blomdahl  

Senast den 28 November 

På tel: 0708-23 87 67 eller E-post: blomdahl@outlook.com .   Välkomna! 

 Körcentralchefen Rapporterar 

Då var ännu ett år till gått utan någon större pandemi så det har blivit lite körningar vid div övningar och  

kurser med transporter av div fordon till Rinkaby och Ravlunda. Det har även varit transporter från  

Helsingborg.  

Jag o Anders Gustavsson har även varit i Kalmar och kört vid övning och det var till att ha jour dygnet runt.  

Så med dessa ord vill jag tacka alla dom medlemmar som ställt upp, ibland med kort varsel  

Tack än en gång. 

   Med vänliga hälsningar.  Körcentralen. 

Genomförd verksamhet. 

FAK-L har Deltagit vid Krisberdskapsveckan på C4 i Hammar tillsammans med andra frivilligorganisationer, och 

Informerat om och visat krisberedskapslådan som alla bör ha hemma. 

Vi har även haft en kompetenshöjande  dagskurs i datahantering för styrelsemedlemmar, som var uppskattad. 

Vår Kassör Christina Lind har deltagit i Bandvagnskurs i Sollefteå, och är nu utbildad  bandvagnsförare. Grattis 

2 medlemmar, Paul Svensson & Håkan Björk har deltagit i en 5 dagars sjukvårdskurs i Höllviken. 



 

Kårchefen har ordet. 

Nu är vi mitt inne i den mörka hösten och inväntar kommande vinter. 

Vi har senaste åren fört diskussioner om att alla FAK kårerna ska gå ihop till en gemensam kår  

(FAK Skåne). 

I FAK-L Hässleholm är vi helt inne på att vi kommer behöva gå ihop, för att överleva. Eftersom medelål-

dern i kåren är så pass hög, det gör att vi tappar fler medlemmar varje år än vad som tillkommer nya.  

Men eftersom inte alla fyra kårerna har kommit till beslut så kommer samgåendet att skjutas framåt i 

tiden, och vi fortsätter som egen kår tills vidare. 

Naturligtvis fortsätter samarbetet med övriga Skånekårerna som tidigare.  

 

Till vårt avtal med Länsstyrelsen saknar vi fortfarande mycket bemanning på viktiga positioner, så jag 

vädjar till alla som inte har något annat avtal och som vill hjälpa till i samhället vid kriser och katastrofer 

genom att anmäla sitt deltagande på kommande MTE utbildningar och fortsättningskurser, anmälan gör 

ni enklast på mail hassleholm@fak.se eller telefon 0708-238767 

Gå in på hemsidan www.fak.se för att se vilka utbildningar som är aktuella. 

Nästa års utbildningar kommer in löpande efter årsskiftet. 

Arbetet med fordonen som finns i depån fortsätter och dit är alla medlemmar välkomna varannan ons-

dag (ojämn vecka) mellan 18.00-21.00 är det öppet. Sista öppetdagen innan jul är 7/12. 

 

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. 

 

Då vi skickar ut den mesta informationen med e-post så vill jag uppmana alla att uppdatera oss när ni 

byter e-postadress, telefonnummer eller adress, jag har märkt vid utskicken att det är en del e-post som 

inte kommer fram. 

 

Till sist så vill jag önska alla en fortsatt härlig höst och en riktigt härlig julhelg. 

         

 

 

Kårchefen 

Rickard Blomdahl 

mailto:hassleholm@fak.se


 

Frivilliga Automobilkåren i  Hässleholm 

Ansvarig utgivare: FAK-L Hässle-
holm  

Adr.: Kaptensgatan 19  281 49 
Hässleholm 

Postadr: c/o Svante Bengtsson 

Kaptensgatan 21 B 

281 49 Hässleholm 

Mobil till Kårchefen  Rickard 
Blomdahl: 

+46 (0708) 238767 

 

Den medlem som har fått sitt förarbevis uppdaterat 

Vid försvaret, du ombeds att återrapportera till Kår- 

Chefen via nedanstående mail eller telefon så vi kan  

Införa det i vårt interna register. Vi får tyvärr inte nå-
got meddelande från Myndigheten. 

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 

 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 medlemsavgifthantering och enhetliga med-
lemsavgifter i hela organisationen från och med 2023. 
Medlemsavgifter som gäller ifrån 2023 är följande: • 
Ordinarie medlemsavgift: 250 kronor per år • Reduce-
rad medlemsavgift: 100 kronor per år Reducerad med-
lemsavgift 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 reduce-
rad avgift. Hedersmedlemmar är fortsatt avgiftsbefri-
ade. 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. 

 

(Saxat ur Rikskårens Nyhetsbrev för November 2022) 

 

 

MEDLEMSAVGIFT  2023 



 

Fortsättningskurs lastbil med/utan släpvagn 

 

Torsdagen 17/11 samlades ett antal av tio elever i RINKABY för att träna sig på att köra lastbil och i förekom-

mande fall släp. Torsdagen och fredag förmiddag ägnades åt teori som MATTIAS Larsson FAK MALMÖ höll i. 

Eftermiddagen på torsdag så började fordonen att rulla mer bakåt än framåt 

           
vilket ska anses vara bra med tanke på att några elever varit ifrån rattvridandet ca 30 år. Fredagen fortsatte på 

samma spår där det kördes både framåt och bakåt, både i RINKABY och KRISTIANSTAD. Lördagen fortsatte med 

orientering, avslutas med en lite längre tur i mörker från RINKABY via MAGLEHEM, LILLEHEM, HUARÖD, 

GRINGELSTAD och tillbaka till RINKABY. Med tanke på elevernas hemresa så bestämde sig söndagen för att visa 

sin bästa sida vädermässigt ca en cm snö, solsken  

      

 och vindstilla. Det blir inte mycket bättre än så en helg i november. Vi avslutade med att lämna tillbaka 

fordonen som vi lånat av YrkesAkademin vilka vi tackar för hjälpen. Per Erlandsson var kurschef, Stefan Wag-

land FAK HLM, Crister Johansson FAK HBG samt Mattias Larsson FAK Malmö deltog som instruktörer. Eleverna 

och instruktörerna var nöjda, alla eleverna var godkända. 

Vid tangenterna STEFAN WAGLAND 

Frivilliga Automobilkåren i  Hässleholm 



 

Hej alla trevliga FAK-L:are. 

Tänkte berätta lite om transporterna för Försvarsmakten under vecka 37. 

Blev kontaktad av Försvarsmakten om jag kunde tänka mig att hjälpa till under v.37. 

Denna helg började med att jag hämtade en WW Caddie på Bilcentrum i Kristianstad på onsdagen 14 sep-

tember. Därefter åkte jag ner till Revinge för att börja min tjänstgöring. Första natten blev övernattningen 

på Lotta Gården i Revinge där jag och Ulf Hansson från Helsingborg som var Kommendant skulle serva Blå 

Gula personalen med utspisning av kallskuret o kaffe. Torsdag middag körde vi till Gamla Brandstationen i 

Trelleborg för att se till att ledningen blev servade med mellanmål och annan förfriskning, utöver detta 

skulle vi se till att Lunch och kvällsmat hämtades på Trelleborgs Golfklubb för att levereras till olika station-

er där de i Ledningsgruppen som inte kunde köra in till golfresturangen skulle utspisas. Natten till fredag 

övernattade vi på God morgon Hotell i Malmö hit anlände vi kl. 22.00 på kvällen, Då hade vi varit i gång 

från 06.00 på morgonen. Fredag morgon var det frukost 06.00 sen var det servning och mattransporter 

ytterligare en dag för att åter vara på hotellet i Malmö Kl.22.00 på fredag kväll. Övernattningen denna helg 

blev i Malmö då inga rum fanns att tillgå i Trelleborg. När vi kom till Hotellet var man rätt trött. Det är ing-

en dans på rosor att vara transportör. I militära reglementet räcker det med 6 timmars sammanhängande 

dygnsvila, här fick vi 8 timmar. Lördagen fortlöpte, frukost 06.00 sedan transport till Trelleborg för att vara 

behjälpliga med allt som behövs när övningarna har kommit i gång. Lördag kväll kom vi till hotellet redan 

20.00. Söndagen började med frukost 06.00 sedan åkte vi ut till MAXI i Toftanäs för att hämta kallskuret till 

de Blågula Befälen, då det inte serverades lunch denna dag. Det hade glömts att beställa kallskuret hos 

myndigheten, så vi fick beställa detta på Maxi. Sedan åkte vi ner till Trelleborg för att avveckla och lämna 

ut matpaketen för att därefter åka upp till Revinge för att avsluta en händelserikt o lärorikt veckoslut.  

Frivilliga Automobilkåren i  Hässleholm 

8-18 januari 2023 pågår handbolls VM för herrar i Kristianstads Arena. 

Vi kommer att ha 2 st förare från FAK-L som är anmälda att hjälpa till med bil 

transporterna dessa dagarna.  



 

Bandvagnsutbildning riktad mot Trafikverket. 

 

I början av oktober bar det åter av till Sollefteå för att delta i den tredje och sista kursen av 

grundutbildningar för bandvagnsförare. Fyra intensiva men roliga dagar i härligt höstväder. Den 

här gången fick vi teoretiska kunskaper om bränder. Allt från hur de kan bete sig i olika miljöer till 

vad vi bör tänka på om vi är ute på uppdrag i samband med bränder. Vi fick även öva praktiskt på 

att använda utrustningen för att hämta och använda vatten vilket var både nyttigt och roligt. Ett 

tips är att stänga fönster och luckor innan man spolar vatten på bandvagnen! Vi fick också träna 

en hel del på att både agera och följa backledare under de här dagarna. Att ta sig över dike, att 

hjälpa varandra i backar och att bogsera varandra med drag hann vi också med. Orienteringen  

genomfördes en härligt ruggig, mörk och regnig kväll. Att hitta kontrollerna var inte helt lätt, vissa 

lyckades bättre än andra… Självklart blev det även vård och viss reparation av bandvagnar och  

givetvis krängdes band både av och på. När  kursen slutade var bandvagnarna ganska hela, full-

tankade och efter mycket tvättande åter rena. 

Det blev tidiga morgnar och sena kvällar men eftersom de tankade oss med både mat och kaffe 

med jämna mellanrum orkade vi med. Precis som under de två tidigare kurserna var det trevligt 

att få träffa och umgås med fantastiskt fina människor från hela Sverige. Så mycket olika kunskap 

och erfarenhet hos alla. Jag har lärt mig mycket på de här kurserna av både ledare och deltagare. 

Nu är vi färdiga för att kunna delta i framtida kriser och redo att kallas ut på uppdrag. 

Christina Lind  



 

Frivilliga Automobilkåren i  Hässleholm 

Vinterdäck 1 december – 31 mars 

Ditt fordon skall ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december – 31 mars om det är vinterväglag. 

 Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dub-

bade eller dubbfria. Exempel på likvärdig utrustning är snökedjor eller sandspridare. 

Definition av vinterväglag 

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder 

vinterväglag på platsen där du befinner dig. 

Dubbdäck 1 oktober – 15 april 

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 15 april. Om det är eller befaras bli vinterväg-

lag får du använda dubbdäck även annan tid. 

Om bilar med en totalvikt upp till 3500 kg har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha 

dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen 

odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både dub-

bade och odubbade däck på fordonet. 

Dubbdäck på tunga fordon måste alltid sitta på samma axel. 

Tänk på att det blir halt väglag även denna vinter   


