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Framför oss har vi ett nytt arbetsår med 
nya insatser för kårens verksamhet. Vi 
kommer att ha två tuffa år framför oss att 
hantera, under dessa år kommer vi inte 
att få några pengar för att arrangera våra 
tänkta projekt. Kårstyrelsen har ändå 
beslutat att delar av projekten kommer 
att genomföra med andra medel, detta 
för att kunna genomföra våra lokala 
aktiviteter.
 Rekrytering är en viktig del i vår 
verksamhet, med fler nya medlemar kan 
vi behålla vår styrka och fortsätta blicka 
framåt. Här måste vi hjälpas åt att rekry-
tera nya medlemar till kåren. Vi behöver 
fler medlemar som är intresserade att 

vara med på utbildningar inom MTE eller 
Försvarsmakten som de anordnar. En del 
av vår verksamhet hålls igång genom olika 
transportuppdrag som vi får från Försvars-
makten. Vi kommer även i år att få en del 
utbildningar på Pb8 samt att vi tittar på rep 
förarbevis som kommer att ske löpande 
under året. När det gäller Nya förarbevis 
kan det också finns en möjlighet att vi kan 
få tillgång till några platser under året på 
dessa kurser.
 Det kommer också att finnas en del ut-
bildningar inom MTE, det kommer att gå en 
introduktions kurs som Bilkåren kommer att 
ansvara för den 12-13 november och sena-
re under året kommer också en rep kurs på 
Lastbil + släp som FAK ansvarar för detta 
kommer att ske den 24-25 september. Ni 
som vill delta och tycker detta verkar intres-
sant ta kontakt med utbildningsledaren eller 
kårchefen för mer information. De finns 
fler Centrala kurser att tillgå dessa hittar 
ni under fliken Utbildning – Våra kurser på 
hemsidan. Alla kurser är tillgängliga för alla 
i mån om plats. Den 14 maj kommer det 
att vara Hemvärnets och Frivilligorgani-
sationernas dag på Husie, här kommer vi 
att delta med olika fordon och kårens tält 
för att sprida information samt att försöka 
rekrytera nya medlemar.

Transporter
Då Försvarsmakten använder Mercedes 
Sprinter (PB-8) för transporter till sina 
övningar är behovet stort av förare från 
FAK. Vi behöver därför utbilda nya förare 
för att täcka upp behovet till dessa fordon. 
För att söka till utbildningen måste Du 
ha tung körkortsbehörighet och giltigt 
förarbevis för tung lastbil. Utbildningen 
för PB-8 är på 32 timmar. Utbildningen 
förlagd fredag kväll – söndag eftermiddag 
+ ytterligare en dag med halkbaneövning. 
FAK kommer att uppdatera vår lista på 
medlemmar som kan och vill ställa upp vid 
olika transporter. Kravet vi har är giltigt 
förarbevis.
 Kontakta körcentralchef Bo Nilsson 
på mail: bo.fakmalmo@gmail.com
Bo Nilsson, körcentralchef FAK /SOR 

J-E. H.

 Det kommer även att vara med i 
andra event under året, information för 
detta kommer att komma ut längre fram 
när vi fått datum och tid. Det blir även 
en del lokala aktiviteter och kurser som 
våra sektioner  ansvarar för, så som 
Trafiksäkerhet, HLR och en del annat. Vi 
kommer även att arrangera Halkbanan i 
år tillsammans med FMK Malmöhus och 
Skånes Försvarsutbildarförening. Alla 
aktiviteter och studiebesök som sektio-
nen eller kåren arrangerar är till för alla 
medlemar oavsett vilken sektion man 
tillhör, det är viktigt att ställa upp och visa 
sitt intresse för vad som händer i kåren. 
 Har ni sett eller varit med om något 
som vi kan använda på vår Hemsida och  
Facebook, skriv några rader och ta en 
bild och sänd in detta till kåren. 
 Det är viktigt att vi syns utåt. Ni 
som är inne på Facebook, klicka inte 
enbart på Gilla utan Dela inlägget med 
andra. På så sätt sprider vi FAK och vår 
verksamhet vidare till andra. Vi måste 
blicka framåt och Kårstyrelsen kommer 
att arbeta för att vi skall få ett bra år med 
aktiviteter och utbildningar.
 Med dessa ord uppmanar jag er igen 
att var med och hjälpa till med att rekry-
tera nya medlemar till kåren. 
 Anders Persson

Biofore
Så värst många har inte hört talas om 
konceptbilen Biofore. För att förtydliga 
begreppet så är det en modern citybil som 
byggts i samarbete mellan Högskolan i 
Helsingfors och det finländska skogsbola-
get UPM. I botten är bilen en Volkswagen 
Polo med 1,2 liters dieselmotor. Eftersom 
det skall vara en miljöbil drivs den med 
biodiesel som utgörs av skogsråvara. 
Bilens chassi är av kolfiber och cellulosa-
komposit. Däremot är de bärande delarna 
fortfarande av metall för att klara krocksä-
kerheten. Dörrarna är tillverkade av  
cellulosa blandat med återvunnen plast. 
 Genom de ökade kraven på att minska 
avgasutsläppen måste bilarnas vikt bantas. 
Att hitta förnyelsebara material från natu-
ren räknas som klar fördel i viktjakten.
Forskning inom biokomposit är på stark 

frammarsch. Det pågår försök att utveckla 
komposit från hönsfjädrar, äggskal, lin, 
jute, hampa, majs, sojaböner och olika 
växtoljor. Skogen är en basnäring och 
pappersbruken måste hitta nya former 
för sin avkastning av produkter. Ett nytt 
försök testas av bland annat svenska KTH 
genom att tillverka kolfiber av skogsrå-
vara. Forskarna är dock återhållsamma i 
sina uttalande då de fortfarande tillstår att 
stål måste ingå i bilkonstruktionen, men 
det kan i framtiden kombineras med annat 
material. 
Text: Dagens Industri, omarbetat av J-E. H.



Kårstämma 
Malmökåren avhöll sin kårstämma lörda-
gen den 19 mars på Husie i Malmö  med 
77 deltagare, däribland inbjudna gäster.
Ordförande Anders Persson hälsade stäm-
mans deltagare välkomna och förklarade 
densamma öppnad. Speciell hälsning rikta-
des mot inbjudna gästerna Liv Lindholm, 
Bengt Björklund, Lars-Åke Svensson med 
hustru, Rolf Hansson med hustru, Jan 
Holmqvist med hustru och kårens samtliga 
närvarande hedersmedlemmar.
En parentation hölls över medlemmar som 
lämnat våra led under verksamhetsåret.
 Ordföranden redogjorde över FAK:s 
framtid med dyster prognos inför de två 
kommande verksamhetsåren 2016-2017. 
Ett mål för kåren är att skaffa nya utbild-
ningsbara medlemmar  under dessa två år 
då ett utbildningsbidrag utgår med 1000 
kronor/per ny medlem. Mötesdeltagarna 
fi ck information från ett nyligen genomfört 
kårchefsmöte i Jönköping. Av kostnadsskäl 
kommer framtida kårchefs-/utbildningssa-
mmanträde att genomföras som telefon- el-
ler Skypemöte. 
 Malmökåren kommer trots åtstramn-
ingar att genomföra projekt typ HLR-kurs 
med huvud-saklig inriktning för de förare 
som deltager i olika utbildningar. Plan-
erad halkövningsutbildning på Bulltofta 
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Trafi kövningsplats är inbokad i samarbete 
med FMK Malmöhus och Försvarsutbil-
darna lördagen den 29 oktober.
 Val av styrelse och revisorer förrättades 
enligt kårens stadgar
a)  Kårchef /ordförande, omval av Anders
 Persson för en tid av två (2) år.
b)  Sekreterare, omval av Jan-Eric 
 Hansson för en tid av två (2) år
c)  Ledamot, omval av Leif Persson för en 
 tid av två (2) år
d)  Ledamot, omval av Marianne Thorén 
 för en tid av två (2) år
Samtliga av valberedningen föreslagna 
kandidater omvaldes av stämman. Även 
till revisorer omvaldes Lars Närwall och 
Sven Sandram som ordinarie revisorer. Till 
ersättare omvaldes Leif Björö och Rolf 
Trulsson. 
Förtjänsttecken av olika valörer utdelades 
till:
Veterantecken 15 år: Ferens Toth
          ”            Peter Breide
          ”              30 år: Sven Lerning
          ”              40 år: Göta Göransson  
           (ej närvarande)
Hederstecken Guld:  Knut Nilsson
             ”                      Bengt Björklund

Bild och noteringar: J-E. H.

www.autoexperten.se

Att åka med slitna stötdämpare kan vara en skakande upplevelse. 
Väggreppet försämras och risken för vattenplaning ökar. Bilen blir mer 
vindkänslig och broms sträckan förlängs. Även däckslitaget ökar. 
Så låt oss kontrollera dina stötdämpare. För säkerhets skull. 

Du hittar din närmaste bilverkstad på Autoexperten.se

KÄNNS DET SÅ HÄR NÄR DU KÖR BIL?
DÅ ÄR DET KANSKE DAGS ATT BYTA STÖTDÄMPARE

Knut Nilsson tilldelas FAK Hederstecken 
i guld.

Bengt Björklund blir medaljerad för 
förtjänstfulla insatser för FAK Malmö.
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Liferwagen typ 2
Ovanstående rubrik var benämningen på 
den typ av Volkswagenbuss som presente-
rades i november 1949. Det var en hollän-
dare vid namn Ben Pon. Han var återför-
säljare av den enda grundmodellen som 
fanns av VW just vid det tillfället, den s k 
”Bubblan”, och kläckte idén till busstypen. 
Han var inbjuden till VW-fabriken 1947 
och såg då flakförsedda transportfordon 
byggda på VW-chassi. De kallades Platten-
wagen och användes som transportfordon 
inom fabriksområdet.
 Ben Pon åkte hem och skissade på en 
riktig transportbil i prototyp som visades 
upp för fabriksledningen i november 1949. 
Ledningen nappade omedelbart på hans 

idé och Folkabussen var född. När pro-
duktionen var i gång 1950 i Tyskland fick 
bussen av tyskarna öknamnet ”Bulli”,
vilket betyder ungefär ”lilla Knubbis” 
Samma år levererades de första bussarna 
till Sverige.
 VW typ 2, som blev betäckningen på 
denna modell, blev efterkrigstidens främsta 
mindre transportbil. Den har genom åren 
funnits i olika utföranden. Från början var  
den utrustad med 24 hk motor som genom 
åren fram till 2003 ökade i styrka för att 
anpassas till marknaden. Genom ökade 
krav på krocksäkerhetsregler, ABS-bromsar 
och krockkuddar blev modellen svår och 
för dyr att tillverka. En ny konstruktion 
gjordes och då placerades motorn fram. 
Den gamla modellen tillverkades i Brasi-
lien fram till 2013, men då var det slut, då 
högre säkerhetskrav hade införts i de flesta 
länder. Grundmodellen hade då tillverkats 
i mer än tio miljoner ex.
 Svenska försvaret har genom åren köpt 
denna populära modell och utrustat den 
efter behovet. De flesta av oss FAK:are har 
säkerligen kommit i kontakt med VW-
bussen vid våra transportförflyttningar om 
inte annat så när det gällt följefordon till 

Jubileum för  
bensinbilen
I år är det 130 år sedan den tyske upp-
finnaren Karl Benz sökte patent för sitt 
trehjuliga fordon. Det var år 1886 som 
han sökte detta patent för sin 259 kilo 
tunga vagn med en bensinmotor på en 
hästkraft. Kraftöverföringen utgjordes 
av läderremmar och hela ekipaget 
styrdes med en spak i stället för ratt. 
Med den svindlade hastigheten av 13 
till 16 km/h tog han sig fram på dam-
miga vägar där han skrämde både folk 
och fä. 

J-E. H.

Kan elbilen bli en dödsfälla ?
När en trafikolycka inträffar är det vanligt 
att Räddningstjänsten klipper isär fordonet 
för att få ut personer i säkerhet. Är det ett 
eldrivet fordon som trycks ihop kan man 
ha problem att komma åt viktiga delar av 
bilen för att säkerställa att fordonet inte 
är strömförande förklarar ansvariga inom 
Räddningstjänst Syd. För svenskregistre-
rade elfordon finns ett system där Rädd-
ningstjänsten kollar registreringsnumret 

betydligt större lastbilar.
 Efterfrågan på gamla modeller av 
VW bussen har ökat i värde då det går att 
utrusta den som husbil i mindre format. En 
lyxmodell i Caravellutförande med extra 
fönster i taket såldes 2014 för den otroliga 
summan av 1.8 miljoner. Ett  helt otroligt 
pris för ”lilla Knubbis”. 

J-E. H.

redan vid utryckningen genom en databas.
Med detta system får man uppgift om 
hur eldragningen fungerar i det berörda 
fordonet så att man kan klippa därefter. 
Naturligtvis är detta ingen garanti att kab-
larna ligger helt rätt efter konstruktionen. 
Skulle man klippa fel och bilen är ström-
förande fortfarande finns risk att krock-
kudden utlöser och skadar personerna i 
fordonet allvarligt. Är räddningspersonalen 

osäker får man helt enkelt vänta tills bilen 
blir strömlös eller försöka komma åt att 
koppla isär alla cellerna på batteriet. Det är 
en procedur som tar cirka tio minuter.
Enligt Transportstyrelsen finns det cirkla 
62 000 eldrivna personbilar registrerade i 
Sverige och ovanstående situationer kan 
därför inträffa precis när som helst. 

Text från artikel i Sydsvenska Dagbladet 
omarbetad av J-E. H.
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Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Bilar i trä
Bilbranschen experi-
menterar med inno-
vativa lösningar för 
att få ner vikten på 
nytillverkade fordon. 
Finländska Skogs & 
Papperskoncernen 
UPM har presenterat 
en konceptbil till stora 
delar utförd i material med trä och biokompositer som skall ersätta 
fossilbaserat material. Förutom att fordonet blir mer miljövänligt 
blir vikten 150 kilo lättare med betydande lägre bränsleförbrukn-
ing. Flera biljättar har hakat på experimentet där trä kan ha en vik-
tig roll inom bilindustrin. Franska Peugeot har en egen konceptbil 
”Exalt Car” där interiören byggts upp av återvunnit tidningspap-
per. BMW har lanserat elbilen” i 3” där delar av inredningen 
utgörs av eucalyptus. Volvo har testat dörrmoduler i biokomposit  
där sågspån blandas med plast. Vem vet? I framtiden kommer vi 
kanske serva våra fordon hos snickerier eller likvärdiga  
hantverkare. 

Källa: Industrinyheter / Omarbetad text: J-E. H.

Tomtemuseet
Den 22 november var vi en tapper skara 
på 14 FAK:are som trotsade snöovädret 
och tog oss till tomtemuseet i Sjöbo. Bertil 
Nilsson som driver detta museum var vår 
utmärkta guide och berättade om tomtarna. 
Det fanns både gamla och lite nyare, den 
äldsta var från 1870-talet. Ca 8.000 tomtar 

fanns framme för visning och ungefär lika 
många fanns nerpackade. Det var många 
av oss som kände igen tomtar vi själva har 
hemma eller som funnits i föräldrahemmet
På ovanvåningen  pågick det en julbasar 
där det fanns ljus, tomtar och lite annat, 
men även ett lotteri där det togs lotter med 
blandad framgång. Det bjöds på glögg och 
pepparkakor och det fanns kaffe och lusse-
bullar för dem som så önskade.
 När alla var nöjda halkade vi vidare 
till Sjöbo Gästis där det intogs en mycket 
god lunch. Både museet och gästis är att 
rekommendera till er som inte kunde åka 
med denna gång. 

Text: “Tomtemor” Inger Pettersson   
Foto: Anders Persson

Bilinredning genom tiderna
När privatbilar började mer och mer 
att bli varje mans egendom i början 
på femtiotalet, startade en marknad 
som skulle göra våra bilar hemtrevliga 
och personliga. Det fanns plädar som 
överdrag till säten, blomstervasar, 
broderade bilkuddar m m. Vissa 
exklusiva bilmärken installerade ciga-
rettändare och mugghållare. Folk med 
tjockare plånböcker och kanske även 
en del ungdomar installerade bilradio. 
Några år framåt i tiden blev rattmuff  
populär och kassettradio med stereo 
och flera installerade högtalare blev ett 
med bilen. När 1990-talet gjorde sitt 
intåg blev det CD-spelare och DVD 
i bilarna. I nutid har vi gått över till 
mobiler som ersätter mycket av dessa 
extrautrustningar. Biltillverkarna byg-
ger nu bilar som innehåller det mesta i 
utrustningsväg. Vi har med andra ord 
blivit bekvämare och kräver betydligt 
mer av våra bilar som en gång i tiden 
var en fritidssysselsättning. Vi som var 
med på femtiotalet njöt nog mer av 
våra fordon och det man skaffade av 
utrustning i efterhand.               J-E. H

Klimatproblem?
När världseliten vid FN:s nyligen avslut-
ade klimatmöte COP 21, dök det i all 
tysthet upp en rapport om hur våra fordon 
skall drivas i framtiden. I denna rapport 
hävdades det att 94 procent av alla bilar 
fortfarande körs på bensin eller diesel 
också år 2040. Denna publicering går helt 
emot klimatmötets fastställande om hur vår 
planet skall bli friskare i framtiden. Rap-
porten är visserligen utarbetad av Opec, de 
oljeexporterande ländernas organisation, 
som naturligtvis vill fortsätta pumpa olja 
från underjorden. Opec tror att dagens 
bestånd av fordon kommer att växa till mer 
än dubbla antalet – över två miljarder bilar 
inom samma tidsrymd. Man utgår ifrån 

att en stor del av de bilar som tillverkas i 
dag kommer att rulla åtminstone fram till 
år 2030. Utläser man av fjorårets sven-
ska rekordmarknad för bilförsäljning så 
drivs 95,1 procent av sålda bilar helt eller 
delvis med fossila bränslen. Endast 4,9 
procent var renodlade elbilar. Ett dramatisk 
teknologiskt genombrott skall till för att 
batterier skall bli den slutliga lösningen 
inom de närmsta åren. Etanolen har man 
givit helt på båten och vätgasdrivna fordon 
med bränsleceller 
har i dagsläget ingen 
prioritering. 

Delar av text från 
Dagens Industri / 

omarbetat av J-E. H.


