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Kårchefen
har ordet

Tiden rinner i väg och sommarmånader-
na har börjat, med en förhoppning om 
mycket värme och soliga dagar.

Vad vi vet i stundande tider så har vi 
inget nytt att komma med då det gäller 
kurser gällande MTE (Motor Transport 
Enheten). Vi får återkomma med mer 
information längre fram.

FAK kommer att genomföra ny 
Utbildning och Rep-utbildning av 
förarbevis under veckorna 30, 31 och 32 
gällande transport åt Försvarsmakten.

Det kommer en del lokala aktiviteter 
och utbildningar under hösten som är 
intressanta, typ HLR, Trafi kupplysning, 
Data-utbildning och Halkbanan. Datum 
och plats för detta kommer att ligga på 
hemsidan.

Jag vill också ytterligare påminna om 
att ställa upp och vara med i de aktivite-
ter och sektionsmöten som sektionerna 
anordnar. Sektionernas arbete är en vik-
tig del i vår verksamhet för att vi skall 
kunna ha en så bra och fungerande aktiv 
kår som möjligt.

Dessa aktiviteter är öppna för alla och 
inte bara för den sektionen som anordnar 
den. Ställ upp och var med på vad som 
händer i kåren.     

Det fi nns ett utbud av centrala kurser 
som ni hittar på www.fak.se under 
Utbildningar och Årets kurser.

Vill än en gång påminna er att sända 
in era nya uppgifter då ni byter mail, 
adress eller telefonnummer. Skicka dessa 
till fak.malmo@hotmail.se.

Veteranlastbil

Innehavare av tunga körkortsbehörigheter 
brukar som regel vid uppkommen ”mogen 
ålder” inte förnya sina tunga behörigheter.

 Ett undantag från denna regel är vår 
FAK-kollega Sven Modigh som gått mot 
trenden och förnyat sina behörigheter för 
en ny tioårs period. Han har dessutom 
skaffat sig en veteranlastbil. Priset på gamla 
lastbilar är förhållandevis högt, men Sven 
har gjort ett fynd då detta är en Scania 76 
med betäckningen Super, vilket innebär 
en Turbo med 260 hkr, som han lyckats 
inhandla till ett överkomligt pris.

Bilen som ägts av Trelleborgs Gummi 
AB, har varit en testbil för företagets pro-

Gå också in på kårens hemsida 
www.fak.se under fl iken Våra kårer och 
vidare ner till FAK Malmö för att se vad 
för olika gemensamma aktiviteter som 
fi nns att tillgå samt vilka mötesdagar som 
sektionerna och kårstyrelsen har löpande 
under året.

Var med och rekrytera nya medlem-
mar till kåren!

Kåren behöver förstärkas med nya 
aktiva medlemmar, så vi kan fortsätta 
att bedriva vår verksamhet vidare under 
många år. Var med och gör detta möjligt.  

Nästa Kårstyrelseaktivitet är infor-
mationsmötet som är en den 21 augusti 
Kl 19.00 i lektionssal Svedala på Husie.

Kårstyrelsen önskar er en trevlig och 
skön sommar. 

Anders Persson

Information på hemsidan: www.fak.se - under Våra kårer

dukter och blivit ”snällt” behandlad genom 
åren. Trots sin ålder är den i förvånansvärt 
gott skick. 

Ursprungligen var den utan fl ak men 
med en egenhändigt konstruerad testut-
rustning. 

Med hjälp av en annan FAK:are, Ulf 
Johansson som själv är veteranlastbilsägare, 
införskaffades ett gammalt militärfl ak som 
anpassades till Scanian. 

Motorn har bytts ut och den har endast 
cirka 3.000 mil på vägmätaren. Hytten är 
också ny liksom förarstolen.

Efter en provtur konstaterade underteck-
nad att det är lätt att bli nostalgisk med den-
na typ av lastbil. Dagens moderna lastbilar 
är mer personbilsvänliga i sin konstruktion 
och det är lite glidare över det hela med 
fi ngertoppskänsla för växling och dylikt.

 Den gamla Scanian kräver ett ordentligt 
grepp om växelspaken och ratten har bara en 
lutning att veva med. Reglagen är utdragba-
ra och inga moderna knappar att trycka på. 
Att det sedan brummar och känns lite styvt 
på passagerarsätet tillhör den tidens bilar.

Med anskaffningen av denna veteran 
kan Sven uppleva gamla minnen från sin 
mångåriga tid som oljedistributör i liknande 
modell av Scanian och några fritidsproblem 
saknar han inte genom detta inköp.

J-E. H.
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I strålande solsken och behaglig tempe-
ratur genomfördes för första gången i 
MFFC:s historia en Frivilligförsvarsdag 
på Husie lördagen den 17 maj. 

Områdets organisationer hade bland 
annat  byggt upp med förevisningstält,  
övningsbana för motorcyklar och band-
vagnsgrupp i strid. FAK gjorde uppvisning 
hur man transporterar och lastar strids-
fordon på fl akväxlare och ekipage med 
lastbil/släp. 

FAK deltagarna representerades av 
kårer från Malmö och Hässleholm där 
även en monter bemannades för att svara 
på frågor och försöka värva intresserade 
för vår verksamhet.

Genom annonsering i dagspress hade 
besökarna uppmärksammat vad som skulle 
ske på Husie denna lördag. En jämn ström 
av nyfikna infann sig mellan kl 10.00 
till 15 00 då anläggningen stängdes för 
allmänheten.

Störst intresse från besökarna visades 
då olika hundgrupper gjorde uppvisning 
och när FMCK demonstrerades sina 
kunskaper på hur man hanterar sina mo-
torcyklar i körgård med vippbräda och 
slalomkörning. Även stridsuppvisning 
i grupp med bandvagn som färdmedel                                            
imponerar på speciellt de yngre åskådarna.

 När FAK gjorde sina uppvisningar 
med lastning på växelfl ak var vår körcen-
tralchef Bengt Evander speaker och han 
gjorde en förnämlig och detaljrik reklam 
för vår verksamhet.

I matsalen serverades enligt god militär 
tradition ärter med fl äsk, men eftersom 
inte alla har detta som favoritföda så fanns 
även hamburgare med tillbehör och korv 
med bröd att fylla magen med efter att ha 
tillbringat några timmar med områdets alla 
begivenheter.

Till alla ungdomars förtjusning bjöds 
det på en rejäl åktur med bandvagn där 
det snabbt bildades kö för att uppleva en 
skakig färd i detta fordon.

När grindarna var stängda för allmän-
heten samlades alla deltagande organi-
sationerna i matsalen för att tolka sina 
upplevelser vad dagen gett för intryck. 

Alla var överens om att detta gav en 
mersmak för att fortsätta  under kommande 
år och visa upp vad frivilligorganisatio-
nerna kan locka med sina verksamheter 
för att värva nya intresserade för frivil-
ligförsvaret.

J-E. H.

Frivilligförsvars Dag på Husie

FAK:are i värvningstagen

Hemvärnet rycker fram i grupp

Hemvärnets demonstration av vapen 
tillfredställer speciellt den yngre 
generationen

FMCK:are på vippbräda

FAK/SOR:s Körcentralchef Bo Nilsson 
demonstrerade Bandvagnstransport

Kokvagnsekipage med kringutrustning 
modell äldre

FAK:are lastar Bandvagn på släp
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Att man nickar till bakom ratten är 
väldigt vanligt. 

Enligt undersökning har var sjätte 
bilist varit med om detta. 

Trots att många bilförare är med-
vetna om att blicken blir suddig, 
ögonlocken tunga och koncentra-
tionsförmågan sämre, fortsätter allt 
för många sin vidare färd. Detta är 
en fara inte för bara sig själv, utan 
också för alla andra som vistas ute 
i trafi ken.

Yrkesförare tycker ofta att man är 
en sämre chaufför redan vid måttlig 
trötthet. De förstår vikten av att 
stanna och sova en stund.  Forskare 
anser att yrkesförare tar trötthet på 
fullt allvar.

  Den vanligaste typen av trött-
hetsolyckor i Sverige enligt statis-
tiken är singelolyckor där bilen åkt 
av vägen eller kolliderat med andra 
trafi kanter.

Knepen för att lura tröttheten i 
trafi ken har många alternativ, hög 
musik, kall luft, veva ner rutorna. 

Men detta hjälper bara temporärt 
för strax är man tillbaka i samma 
dåsiga tillvaro. Den enda och bäs-
ta åtgärden är att stanna och vila 
eller sova en stund. Tänk på detta 
vid långfärd under den kommande 
semesterperioden.

J-E. H.

Återkallade körkort
Nästan 20 000 körkort återkallades 
under första halvåret 2013, enligt 
statistik från Transportstyrelsen. 

En otroligt hög siffra som till stor 
del förklaras av att det är gamla ären-
den från 2012 som släpar efter. En 
grupp som ökat stort är körkortsin-
dragning av medicinska skäl.

Under första halvåret 2013 drogs 
2.300 körkort in av sådana skäl. 
Ökningen på bara två år från 1.150 
indragningar beror mycket på att lä-
karna har fått krav på bättre  anmäl-
ningsskyldighet till myndigheten.

Personer som inte anses pålitliga 
när det gäller nykterhet eller dro-
ganvändning kan bli av med sina 
körkort. Detta är också en grupp som 
ökat i antal under senare år. Från 
291 fall första halvåret 2012 till 746 
under samma tidsperiod 2013.

Nästan 11.000 körkort drogs in på 
grund av fortkörning och cirka 4 000 
på grund av ratt- eller drogfylleri.
Källa:
Transportstyrelsens körkortsavdelning

Trötta förare i trafi ken

Turbodebut
I år är det sjuttio år sedan turbon 
gjorde sitt inträde som banbrytande 
inom motorhistorien.

Med en liten turbomotor lyckades 
ett arbetslag på Volvo Lastvagnar få 
denna installerad under motorhuven 
på en L 39 Titan och blev därmed 
världens första serietillverkare av 
turbomotorer. 

Resultatet  blev häpnadsväckande 
genom att motoreffekten ökade med 
35 hkr från 150 till 185 hkr. 

Idéen med turbo var inte ny, utan 
den hade redan utnyttjats inom far-
tygs- och fl ygplansindustrin, men 
hade inte funnits som aggregat inom 
bilindustrin. Sedan 1980-talet har 
alla större lastbilar som tillverkas i 
Sverige turbomotorer.

J-E. H.

Skaffa dig stötdämpare av rätt kaliber. Välj SACHS stötdämpare 
och du får säkerhet, kvalitet och prestanda på köpet.

SACHS hittar du på Autoexperten. www.autoexperten.se
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Varje år brinner 1 200 bilar i Sverige 
av olika anledningar. 

Bränderna i sig är naturligtvis 
allvarliga, men direkt livsfarligt blir 
det om gasen från det nya kylmedlet, 
med beteckningen R1234yf,  frigörs. 

Den här varningen går Sveriges 
Fordonsverkstäders Förening (SFVF) 
ut med till alla landets verkstäder och 
bilägare.

Enligt en tysk forskarrapport är 
gasen, som har beteckningen karbo-
nylfl uorid, extremt giftig och kan rent 
av vara ”dödlig vid inandning”. 

Gasen orsakar allvarliga frätska-
dor på hud och ögon och är frätande  
i luftvägarna. 

Kylmedlet infördes av EU i syfte 
att förbättra miljön.

I Sverige rullar cirka 30 000  bi-
lar med detta nya  kylmedlet som 
används i luftkonditioneringsystemet.

Om en brand uppstår i ett 
parkeringsgarage med bilar som har 
detta nya kylsystem så skulle det vara 
en katastrof för miljön säger SFVF:s 
vd Bo Ericsson.

Artikel ur Vi Bilägare / J-E. H.

Livsfarligt kylmedel i
30 000 bilar

Vårens sista veteranträff med gamla fordon

Köp Mini kit

till ditt avgassystem

hos

Veteranträffar
Den 5 maj var sista måndagen för säsongens 
månatliga Veteranträffar  på Husie. 

Trots att pensionärerna är ett engagerat 
släkte med många järn i elden så tar man 
sig tid att träffa sina ”gamla” FAK-kollegor. 

Vi fikar och upplever både gamla 
och nya minnen där det inte är långt till 
skratten utmed långbordet. Denna senaste 
måndag den 5 maj, var speciell genom 
att några kollegor hade plockat fram sina 
veteranfordon för att visa upp dem inför 
FAK-vännerna. Sven Modigh hade kört 
från Lomma för att visa upp sin Scania och 
Inge Andersson ”luftade” sin gamla Pv 444. 
Då vädrets makter var gynnsamma så blev 
det intensiv demonstration av fordonen på 
det gamla regementsområdet. På detta viset 
blev avslutningen med Veteranerna en riktig 
nostalgidag och vi fi ck chansen att önska 
varandra en riktig trevlig sommar.

.


