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Då har vi ett nytt verksamhetsår framför 
oss med allt vad detta innebär. Det blir 
även i år ett tufft år för oss att hantera, 
pengarna för våra projekt uteblir även i 
år och kårstyrelsen skall se vad vi kan 
genomföra av våra lokala aktiviteter.
 FAK/SOR  har varit och besökt läns-
styrelsen och berättat om MTE, det var 
lite trögt i början men efter hand så tog 
de till sig vilken resurs vi kunde vara.
Länsstyrelsen ser definitivt att MTE är 
en bra resurs för samhället vid kriser. 
De kommer inom kort att börja utreda 
behovet av regionala förstärkningsresur-
ser och kan därför i dagsläget inte skriva 
något avtal. Länsstyrelsen återkommer 
till oss hur vi skulle kunna arbeta vidare 
med dessa frågor inför framtiden. När 
det gäller utbildningar inom MTE så kom-
mer det att genomföras en Introduktions-
utbildning i oktober månad som Bilkåren 
ansvarar för. FAK kommer att ansvara för 
en fortsättnings utbildning Lastbil + släp 
under oktober månad.På vår Hemsidan 
finns fler olika Centrala kurser att tillgå,  
dessa hittar ni under fliken Utbildning  
– Aktuella kurser. Alla kurser är tillgäng-
liga för alla i mån om plats. Ni som vill 
delta och tycker detta verkar intressant 
ta kontakt med Utbildningsledaren eller 
Kårchefen för mer information. 
 Försvarsmakten är en viktig del i 
vår verksamhet med de olika transport-
uppdrag vi har och de olika utbildningar 
som vi kan deltaga i. Även i år så kom-
mer FAK att erbjudas platser på olika 
utbildningar samt om det finns behov av 
att förnya sitt Förarbevis. En ny utbild-
ning på Förarbevis kan bli aktuell under 
november månad. Tillkommer kurs för 

Rangerbevis bandvagn, Personbil-släp 
och lätt lastbil under september månad.
Bo Nilsson håller i detta tillsammans med 
Försvarsmakten.
 Försvarsmakten kommer att hålla 
Regementes dag på Revinge den 13 
maj där vi kommer att delta och försöka 
rekrytera nya medlemmar. Den 3 juni 
kommer det att vara Hemvärnets och 
Frivilligorganisationernas dag på Husie, 
samtidigt kommer det också firas att 
MFFC fyller 15 år denna dag. Här kom-
mer vi att deltaga med olika fordon och 
vårt tält för att sprida information om vår 
verksamhet samt att försöka rekrytera 
nya medlemar. Det kommer säkert fler 
event under året som vi kan vara med 
och delta i .Information om detta kommer 
att meddelas längre fram när vi fått plats 
och datum. Är du intresserad att deltaga 
på platsen i vårt tält kontakta Anders 
Kristiansen.
 En viktig del för vår verksamhet är att 
rekrytera fler nya medlemmar till kåren 
så vi kan blicka framåt och behålla vår 
styrka. Det kommer även i år att bli en 
del lokala aktiviteter och kurser som våra 
sektioner ansvarar för, så som Trafiksä-
kerhet, studiobesök och en del annat.
Alla aktiviteter och studiobesök som 
sektionen eller kåren arrangerar är till för 
alla medlemmar oavsett vilken sektion 
man tillhör, det är viktigt att ställa upp 
och visa sitt intresse för vad som händer 
i kåren. 
 Har ni deltagit på någon utbildning, 
aktivitet eller studiobesök 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. Vi måste blicka framåt och Kårsty-
relsen kommer att arbeta för att vi skall 
få ett bra år med aktiviteter och utbild-
ningar.
 Med dessa ord uppmanar jag er 
igen att vara med och hjälpa till med att 
rekrytera nya medlemmar till kåren. Det 
finns en ny flik på hemsidan som heter 
Profilshop här kan man gå in och se 
vilka profilartiklar som finns, sortimentet 
kommer att utökas efter hand. Meningen 
med detta är att vi skall få en enhetlig 
och snygg klädsel i hela landet när vi 
representerar FAK. Anders Persson

Nya miljözoner föreslagna
För att förbättra luftkvalitén kan äldre 
personbilar som släpper ut mycket av-
gaser portförbjudas i stadskärnor och 
andra miljökänsliga områden inom en snar 
framtid. Redan i dag finns det miljözoner 
i flera svenska städer typ Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg 
och Lund. Här får inga tunga fordon som 
inte uppfyller de nya utsläppskraven vistas. 
Ett nytt förslag har väckts som omfattar 
förbud även för vissa personbilar. Trans-
portstyrelsen föreslår nämligen två  nya 
miljözoner. Ett av förslagen är att bil som 
kör på diesel måste uppfylla kraven för 
Euro 6. Bilar som drivs med bensin, etanol 
eller gas måste uppfylla kraven för Euro 5. 
I den uppkallade zon 3 får endast el- eller 
vätgasdrivna bilar framföras. Landets kom-
muner har getts rätten att själva bestämma 
om de nya miljözonerna skall införas. 
Detta nya förslag har lämnats av Trans-
portstyrelsen till Näringsdepartementet att 
utreda vidare.  

J-E. H.

Dieselskandalen / 
Dieselgate
Efter Volkswagens dieselskandal  i USA 
har företaget stoppat all försäljning av 
dieseldrivna bilar i Nordamerika. Ingen 
bilintresserad har väl kunnat undvika 
att läsa om denna skandal där Volkswa-
gen manipulerat mjukvara i sina bilar 
för att klara de hårda utsläppsregler 
som gäller i USA när det gäller kväve-
oxid. Utsläppen var 40 gånger högre 
än tillåtet. 11 miljoner bilar har sålts 
med dessa höga värden varav de flesta i 
Europa (8,5 milj). I Sverige har det sålts 
230 000. Genom att regelverket ser an-
norlunda ut i Europa är det inte aktuellt 
med återköp som i USA. Europabilarna 
kommer därför att åtgärdas tekniskt. 
Även Mercedes har fått upp ögonen och 
efter marknadsundersökning har man 
konstaterat att intresset för diesel har 
minskat på amerikanska kontinenten. 

J-E. H.



Kårstämma 
Lördagen den 25 mars avhöll kåren sin 
traditionella kårstämma på Husie med 
deltagande av sjuttio FAK:are. Inbjudna 
gäster var Liv Lindholm SLK, FAK/SORs 
kårcheferna från Lund Helsingborg och 
Hässleholmskårerna.
Ordförande Anders Persson inledde stäm-
man med att informera om kommade verk-
samheter som genom försvarsbeslut inom 
Regering och Försvarsmakt kan påverka 
FAK:s framtid. Tidigare i år har FAK/
SOR haft förutsättningslösa diskussioner 
med Länsstyrelsen, men även med För-
svarsmakten och FM-Log om kommande 
uppdrag som berör vår verksamhet.Nya 
utbildningar kommer att genomföras under 
2017. Årets Rikskårstämma skall avhållas 
på Försvarsutbildarnas Kursgård i Höllvi-
ken där Malmö-kåren är arrangör.
 Med denna inledande information 

Medlemsblad för FAK Malmö

övergick stämman till den formella delen 
med årsredovisning av balans- och resul-
taträkning. Styrelsen fi ck av stämman full 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Valberedningen hade fullgjort sitt upp-
drag och kunde lämna namn på lämpliga 
kandidater till styrelse- och andra viktiga 
funktionärsuppdrag.
 Till ny vice kårchef/vice ordförande 
valdes Henrik Pettersson för en tid av två 
år. Till kårintendentuppdraget omvaldes 
Michael Wirén för en tid av två år. Som ny 
ledamot i styrelsen blev Anders Kristiansen 
invald också för en tid av två år. Bo Nils-
son som tidigare innehaft vice kårchef/vice 
ordförandeposten återgick för en ett års 
period som ledamot i kårstyrelsen, då hans 
uppdrag som Transportansvarig kräver 
mycket tid. Våra revisorer, Sven Sandram 
och Lars Närwall, omvaldes för en tid av 
ett år liksom suppleanterna för dessa Leif 
Björö och Rolf Trulsson.

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

 Som avslutning på stämman utdelades 
veterantecken till följande: 10 år – Leif 
Björö, Rolf Trulsson och Inger Trulsson. 
15 år – Kjell –Arne Johansson. 20 år –
Susanne Persson. 25 år = Yngve Karlsson, 
Bo Nilsson och Ebbe Svensson. 30 år – 
Leif Persson. 40 år – Bo Björklund. 
Kårens revisor, Sven Sandram, uppvakta-
des med en blomstergrupp då han nyligen 
passerat ett jubileumsår. Kårens medlem, 
Bo Alfredsson, pensionerad major på 
P 7 Revingehed fi ck uppdraget att avsluta 
stämman med att informera senaste ny-
heter från Försvarsmakten och delvis från 
sitt gamla regemente P 7.
 Med denna intressanta information 
avslutades 2016 års verksamhet med en 
gemensam måltid och mycket prat kring 
matboden. 

J-E. H.

Bo Alfredsson talar. Sven Sandram uppvaktas.
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FOS Skåne – Inbjuden gäst
FOS Skåne där bland annat FAK/SOR in-
går som frivilligförsvarsorganisation avhöll 
den 20 mars på Husie sitt årsmöte. Punk-
terna enligt den uppgjorda dagordningen 
förlöpte snabbt med förnyat förtroende för 
den sittande styrelsen.. Några ytterligare 
frågor fanns inte att avhandla och ordet 
överlämnades därmed  till den inbjuda gäs-
ten Martin Pettersson från Tullverket Syd.
 Deltagarna som var representanter från 
olika frivilligorganisationer utgjordes av 
ett trettiotal som fi ck en verklig inblick 
i hur Tullverket Syd arbetade. Området 
man bevakar sträcker sig över Kronoberg, 
Växjö, Kalmar, Blekinge och Skåne. 
Arbetsstyrkan är 240 personer utav Tullens 
totala styrka i hela från Ystad i söder till 
Kiruna i norr på 2 200 anställda.  Martin 
P. berättade att man arbetar efter mottot: 
”Förenkla det legala och förhindra det il-
legala”. 
 Helt oväntat för deltagarna var att 
smuggling över gränserna sker till stor del 
genom vårt grannland Norge. Huvuddelen 
av vapensmuggling sker dock från de forna 
balkländerna. Heroin och liknande nar-
kotiska preparet kommer från Afganistan 

med genomförsel från de baltiska länderna, 
men sker även över den ryska gränsen där 
mutor förekommer bland gränsvakterna.
Svenska Tullen har goda kontakter 
internationellt som informerar när de 
stora partierna från länder som Columbia, 
Holland och Polen dyker upp på markna-
den. Uppfi nningsrikedomen är stor bland 
smugglarna när det gäller att gömma knark 
på lastbilar och båtar. Tullen har numera 
tillgång till mobil scannerutrustning för att 
kolla av lastbilar som kommer till landets 
olika färjestationer och där upptäcks det 
mesta.
 Tullen Syd har tillgång till 24 hund-
patruller som är ytterst effektiva. Malmö-
tullen är det enda distriktet som har 
dygnet-runt bevakning då inkörsporten för 
smugglare mestadels sker över Öresunds-
bron och Helsingborg-Helsingör. Mängden 
smuggelvaror rör sig om otroliga siffror. 
Bara under år 2016 togs följande i södra 
landet: Cannabis 655 kg, marijiana 19 kg, 
amfetamin 90 kg, kokain 39 kg, heroin 
24 kg, Ecsatytabletter 7 500 st.  Förutom 
narkotiska preparat beslagtogs 39 000 lit 
starksprit, vin 54 700 liter, 33 000 fl askor/

burkar starköl. Smuggling av cigaretter 
och tobak är helt otroliga 8 miljoner, som 
plockades gömda i lastbilar och cointenrar.
Tullverket har gjort en preliminär beräk-
ning av värdet på smuggelgods som rör 
sig om 1 250 miljoner kronor man försökt 
föra in i landet. Genom värdet på smuggel-
godset kan Tullverket anses bära sina egna 
kostnader med råge.
 Vi som blev delgivna denna informa-
tion av Martin Pettersson tackar FOS 
Skåne för arrangemanget och för en en 
trevlig kväll där tiden bara rann i väg. 

J-E. H.

Martin Pettersson från Tullverket Syd.

Obligatorisk syntest
Flera riksdagsledamöter i Trafi kutskottet 
har framfört krav på att trafi kanter över 
45 år som skall förnya sina körkortsbe-
hörigheter skall genomgå obligatorisk 
syntest. En undersökning ligger till grund 
för detta krav, då det visat sig att var femte 
bilförare ser så dåligt att de utgör en direkt 
trafi kfara.  

J-E. H.

Störsändare
Polisen har gått ut med varning för 
störsändare som används för att slå ut 
bilens låssystem. Personer med onda 
avsikter har utrustat sig med elektronisk 
apparatur som blockerar signal från bil-
nyckeln. Utrustningen man använder sig 
av liknar en Walkie-talkie och består av 
en kommunikationsradio med antenn. 
Biltjuvarna väntar vid parkeringsplatser 

och när bilägaren lämnar bilen och 
trycker på nyckelns låsknapp stör tjuven 
ut låssignalen. Bilägaren tror nu att 
bilen är låst och tjuvarna kan därefter 
länsa fordonet på begärliga grejer. 
Polisen uppmanar bilägare att dra i 
bilens handtag för att förvissa sig om att 
bilen verkligen är låst. En uppmaning 
som kan vara värd att ta till sig för att 
hindra klåfi ngriga från att stjäla andras 
egendom.             J-E. H.
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Köp Mini kit
till ditt avgassystem
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Bruksbilar
När man nämner begreppet Bruksbilar är det inte de väldesignade 
och strömlinjeformade fordonen som fl imrar förbi ögonen men 
tänker på i första hand. Bruksbil skall vara som en trogen vän  på 
fyra hjul man har i sin ägo under ett fl ertal år. Exempel på detta 
är  pålitliga bilmärken med i stort samma utförande som sällan 
krånglar men med ständiga tekniska förbättringar genom åren och 
som tar oss till jobb och aktiviteter dag ut och dag in. Exempel på 
dessa bilar är:
Volvo Amazon: Den lanserades 1956 som efterträdare till Pv 444 
och var snäppet modernare.Den hade utrustats med trepunktsbälte 
och tillverkades fram till 1970.
Volkswagen: VW typ 1 var en folkbil som var ämnad för det 
tyska folket, men som blev en världssuccé som tillverkades i över 
21 miljoner exemplar fram till 2003.
Opel Rekord: En trotjänare som introducerades 1953 och byg-
gdes i åtta generationer fram till 1980-talet. Har bilen klarat sig 
från rost så rullar fortfarande många kvar på de svenska vägarna.
Renualt 4L: Detta var en småbil som byggdes för att konkurrera 
med Citroën 2 CV. Året den dök upp för första gången var 1961 
och den kom att tillverkas i över 30 år.
Ford Escort: En långkörare som kom fram 1968 och byggdes 
ända fram till sekelskiftet 2000. Den kördes i många rallyn och 
vann fl era stora tävlingat med bl a Björn Waldegård vid ratten.
Volvo 240: Denna modell är väl det svenskaste man tänka sig och 
var en utveckling av 140-modellen. Året den såg dagens ljus var 
1974. Fortfarande rullar många 240 kvar på vägarna.
Audi 80: Detta var en snygg och praktisk modell som byggdes 
mellan 1972 till 1994.
SAAB 900: Också en typisk svensk bil med teknik i framkant. 
Lite dyrare bil som tillverkades mellan 1978 till 1993 där den mot 
slutet utrustades med turbo.
Toyota Corolla: Den såg dagens ljus 1966 och var på 1970-talet 
den mest sålda bilen i världen som häpnadsväckande byggs fort-
farande någonstans i världen.
Alla dessa modeller räknas verkligen som klassiska bruksbilar. 

J-E. H.

Mercedes Benz 90 år 
En av världens största tillverkare av klas-
siska bilmodeller är Mercedes Benz. Mär-
ket står för elegans, god kvalité och tidlösa 

modeller. Ursprunget till märkets tillkomst 
var två tyska herrar, Gottlieb Daimler och 
Carl Benz, som i början av 1900-talet var 
för sig arbetade med att konstruera ben-
sinmotorer. Då första världskriget var över 
blev det sämre tider för tävlingsverksam-
het och de båda herrarna gick då samman 
och bildade år 1926 bilföretaget Mercedes 
Benz. Genom denna företagsbildning hade 
man tillgång till en mycket kunnig grupp 
tekniker under ledning av Ferdinand Por-
sche. Efter några mindre lyckade modeller 
skapades en ny generation bilar med 3,5 
liters motor som drevs med kompresser, de 

berömda SS/SSK/ och SSKL-modellerna, 
som blev ett signum för MB på tävlings-
banorna. Ett nytt världskrig satte stopp 
för bilbyggande i större skala, men efter 
detta katastrofala krig har fortsättningen av 
90 års bilproduktion kantats av berömda 
bilmodeller. Många minns förmodligen den 
exklusiva 300 SL med de unika ”måsving-
arna” till dörrar och alla dessa bilar har haft 
den berömda trekantika stjärnan i fronten 
även om det varit i olika storlekar. De båda 
pionjärerna Daimler och Benz skulle bara 
visst hur deras livsverk utvecklat sig under 
alla dessa 90 år. 

J-E. H.

Södra Skånska Regementet genomför 
sin traditionella familjedag under 
benämningen Regementets Dag 
lördagen den 13 maj på Revingehed.

Regementets Dag


