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Frivilliga Automobilkåren

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 bl a:

• Månadens medlemsintervju
• FAK Blekinge rockar hårt
• Krisen tar inte semester 
• Kansliet informerar
• På gång
• Månadens tips

Rikskårchefen har ordet.

Bästa FAK-medlemmar!
Nu nalkas midsommar och en riktigt härlig svensk sommar!! Eller – hur var det nu i fjol –
skogsbränder, rök och elände för många och en jätteinsats för stora delar av FAK:s 
medlemmar! Visserligen har vädret inte varit lika stekhett hittills i år men Jönköpingskåren har 
ändå redan varit insatta i Gislaved så vi får nog acceptera att vi går en ny vardag till mötes 
framöver.
Det har också inneburit att många Länsstyrelser vaknat till livs och vill ha avtal, överens-
kommelser eller avsiktsförklaringar med FAK. Oavsett vad man kallar det för så är det positivt 
att vi kan få ett strukturerat förhållande till våra 21 regionala myndigheter. 

I dagarna har Länsstyrelsen i Gästrikland presenterat en avsiktsförklaring som är mer 
detaljerad och innehållsrik än t o m våra befintliga avtal med en del Länsstyrelser. Alltså är 
inte rubriken viktigast utan innehållet. Jag är övertygad om att vi kommer att få liknande 
strukturerade överenskommelser med alla våra länsstyrelser under kommande år men ni som 
befinner er ute i regionerna kan stödja och hjälpa till med era erfarenheter så att tempot höjs. 
Den 17 september skall nämligen alla uppdragsförslag vara inne hos MSB och då måste alla 
krav från regionerna vara behandlade och fästade på papper!

Två andra viktiga händelser i höst är Riksstämman i september och de 11 workshopar som är 
planerade och ligger på hemsidan. Kolla in när vi befinner oss i Din kår och boka upp dig 
redan nu – det här kommer att bli riktigt bra!!!

Med tillönskan om en härlig sommar – vi ses i höst!!
Curt-Ove Jakobsson



Månadens tips!

Ta med FAK på 
semestern!

Under semestern träffar 
man ofta massor av 
spännande människor. 
Både vänner och helt 
nya bekanta.
Ha gärna ett gäng 
broschyrer med dig i 
bilen så att du kan 
lämna över en när ni 
börjar prata om 
fritidsintressen eller 
kanske till och med 
krisberedskap. 

Har du en FAK-tröja så 
är det ju ett utmärkt 
plagg att bära på 
LisebergJ.

Dela med dig av din 
kunskap! Som medlem i 
FAK kan du garanterat 
mer om medveten kris-
och hemberedskap än 
de flesta du möter. 
Många vill lära sig mer 
och är uppriktigt 
intresserade. Berätta 
och dela med dig!

Månadens medlem
Camilla Persson är medlem i 
FAK Malmö och kommer från en 
riktig FAK-familj där alla på ena 
eller andra viset är involverade i 
verksamheten. Här berättar hon 
lite mer om sitt eget 
engagemang;

”Jag tycker att FAK är en 
intressant organisation att vara 
med i, för att man får vara med 
och hjälpa till i samhället både 
på lokal nivå och regional nivå.

Jonny Mattsson, 
MTE-Chef, 
FAK Värmland, Närke

Jag är ansvarig för sociala medier i Malmökåren och är med i 
Eventgruppen också så det gör mitt medlemskap extra 
intressant.”

”Det mest lärorika jag varit med om än så länge är all 
information och kunskap man fått om krisberedskap. Detta har 
jag bl a fått nu när jag har varit med och informerat befolkningen 
om detta under Krisberedskapsveckan.
Inom FAK får man vara med om nya saker hela tiden och det 
mest spännande jag varit med om än så länge är att jag gått en 
introkurs för att prova på och köra bandvagn.”

Alla Frivilliga Försvarsorganisationer har en del utmaningar att 
möta. Så här beskriver Camilla en av dom;

”Tyvärr så är det fortfarande en stor del av befolkningen som 
ännu inte tar det här med krisberedskap på allvar. Dom tror inte 
att vi kommer att bli drabbade.
Vi har en bra bit kvar att nå ut till befolkningen och få dom att 
förstå allvaret i det hela men vi har i alla fall kommit en bit på 
vägen genom att stå ute på olika ställen och informera om det.
Det är bara att kämpa vidare så kommer vi till slut nå ut till de 
största skeptikerna med. ”

Camilla är ett utmärkt exempel på det moderna FAK. Alla 
medlemmar kan bidra med olika kompetenser med eller utan 
koppling till tunga fordon. Familjen Persson är också ett fint 
exempel på hur man kan engagera hela familjen i hem- och 
krisberedskap. 

FAK tackar för ert fina och 
värdefulla engagemang!

Camilla Persson

FAK - för hela 
familjen!



Kansliet informerar
Vem är han egentligen 
den där Kristian på 
kansliet? Han har varit 
anställd på FAK i 4 år 
och är ansvarig för alla 
utbildningar och även 
för ekonomin. Det är 
han som tar emot din 
reseräkning och som 
svarar på frågor om 
olika utbildningar. 
Kristian är inte bara 
kanslichef, han är MC-
förare och kör även IH 
Scout II i oländig 
terräng på fritiden. Det 
är inte heller omöjligt 
att du ser honom 
swischa fram (säkert) på 
en elsparkcykel i 
Stockholm. 

Frivilligutbildning.se – vägen till ökad kompetens

FAK har ett begränsat antal platser för interna utbildningar. Ett 
sätt för att snabbt få igång nya medlemmar och vidmakthålla 
befintliga medlemmars engagemang 
är att nyttja alla fantastiska 
utbildningar som MSB och övriga 
Frivilliga Försvarsorganisationer 
anordnar. Gå in på 
frivilligutbildning.se och välj ur en 
kompenshöjande skattkista!

På gång

Riksstämma
Den 28-29 september går Riksstämman av stapeln i Södertälje. 
Alla kårer skickar sina delegater som kommer få ta del av 
intressanta talare, underhållande middag och traditionell 
stämma.

Utvecklande workshopsturné för alla medlemmar
Under hösten och vintern kommer rikskårchef Curt-Ove 
Jakobsson och kommunikationsansvarig Elise Pavicic att kuska 
land och rike runt och träffa kårstyrelser och medlemmar.
Alla medlemmar inbjuds att delta i en spännande dag! Se mer 
info här. Välkommen med din anmälan!

Sommarevent
Många kårer planerar att delta på olika event under sommaren. 
Kika i kalendern och se vad som händer på din ort. Oavsett om 
du är aktiv eller mest passiv medlem är du alltid välkommen att 
haka på de event som du själv känner för att bidra till.
Obs! Kårstyrelser – glöm inte lägga in era event i kalendern!

https://frivilligutbildning.se/
https://www.fak.se/kanslinytt/alla-medlemmar-inbjuds-till-utvecklande-workshop
https://www.fak.se/kalender


FAK Blekinge räddar sjuktransporterna på 
Sweden Rock Festival, Norje Sölvesborg

De uppdrag som man oftast förknippar vår verksamhet med är 
kriser som bränder, stormar och snökaos. Detta gör att det är lätt 
att glömma bort alla andra sammanhang där FAK kan göra stor 
nytta. Sedan flera år tillbaka har FAK Blekinge, med Rolf Svensson 
och Jonas Bärnheim i spetsen, skapat ett fantastiskt samarbete med 
organisationen runt Sweden Rock Festival. 
Som den inbitna hårdrockaren jag är kunde jag ju inte motstå 
frestelsen att göra ett studiebesök. Jag tog rygg på teamet en natt. 

Tillsammans med Röda Korset utgör FAK Blekinge festivalens RESCUE-team. Röda Korset 
ansvarar för alla sjukvårdsinsatser och FAK sköter transporterna. Vilka skador och problem som 
festivalbesökarna drabbas av är mycket skiftande; allt från benbrott och huvudskador till 
svimningar och skavsår.
FAK var på plats med två minibussar, en sjukvårdsinredd bandvagn samt rullstolar. Uppdragen 
skiftar lika mycket som skadorna; transporter till sjukhus, hämta patienter inne på 
festivalområdet, skjutsa hem folk med stukade fötter mm. Vilket fordon som är bäst varierar ju 
naturligtvis men natten då jag jobbade användes alla varianter flitigt. 
Man jobbar alltid i team om två i varje bil. Teamet går i skift och finns tillgängliga dygnet runt.
Det var ett riktigt härligt gäng som jag fick förmånen att jobba med. Det blev många skratt, en 
hel del bus och naturligtvis skarpt allvar där emellan. 
De som jobbar på festivalen får ingen lön men det utgår ett föreningsbidrag och alla FAK´s
omkostnader täcks. 
Men betalt fick man! I glädje och framför allt den oändliga tacksamhet som de man hjälpte 
visade. Uppdraget går mer ut på att vara medmänniska än transportör och detta känner jag är 
en viktig sak att komma ihåg när vi utför våra uppdrag. Även om vi ofta framför fordon så är 
det direkt eller indirekt människor vi hjälper i olika insatser. Att få bidra till våra 
medmänniskors trygghet är verkligen ett hedersuppdrag och det är med stolthet jag bär FAK´s
gula väst med RESCUE på ryggen.

Jag vill rikta ett stort tack för att jag blev inbjuden att jobba med er i i FAK Blekinge. Det var så 
fantastiskt roligt och uppenbarligen gjorde jag en godkänd insats för nu är det bestämt att jag 
kommer ner och kör hela Sweden Rock-veckan 2020 om livet vill mig väl.
Hårdrockare och FAK-are är en grym kombination! Vilka event finns på din ort där FAK kan 
bidra?

Elise Pavicic 



Krisen tar inte semester!

Det vill vi naturligtvis att du ska göra men det är viktigt att vi alla 
ändå behåller vår krismedvetenhet och utövar civilkurage när det 
behövs. 
Att ta eget ansvar för hur vi hanterar grillelden, hur vi hanterar 
vår informationssäkerhet eller hur vi utbildar våra barn i tryggt 
agerande vid olika kriser är saker som aldrig kan ta semester.
Att notera att andra utsätter sig själva och sin omgivning för fara 
kan skapa en utmaning i att våga säga till och informera.

Men tänk om just din information faktiskt kan förhindra en skogsbrand? Tipset är att inte 
anklaga utan att ödmjukt och med ett leende ge råd. Lättare sagt än gjort men vi får 
anstränga ossJ.

Exempel: Du ser ett gäng som tänt en engångsgrill i torrt gräs.

Inte konstruktivt: 
”Hallå! Vad F*n gör ni? Släck den där så det inte börjar brinna! Idioter......”

Konstruktivt: 
”Hej! Vad härligt att kunna grilla lite! Förra året minns ni säkert att det var stora skogsbränder 
i hela landet. Ett antal startade just genom grillning som inte var så bra. Jag är med i en 
organisation som var med och släckte många av
Bränderna och det är läskigt att se hur svårt det är.
Ni ser ut att ha koll på er grill men jag ser att den
står på väldigt torrt gräs. Det är lättare än man tror att 
det tar eld. Ta några stenar där borta och lägg under 
grillen så minskar ni risken att det händer något. Ha 
en fortsatt härlig dag!”

Självklart behöver man inte säga just så här, vi vill 
bara ge ett mycket enkelt exempel på hur man kan 
tänka på sin kommunikation för att nå det resultat 
man vill.
------------------------------------------------------------
Ladda gärna ner MSB´s broschyr ”Eldning och 
Allemansrätt”. Den är även utmärkt att ha med sig vid 
olika informationsevent i sommar. Stick in en FAK-
broschyr i mitten också!

Grilla säkert och gott!

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26790.pdf

