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Sydvästen
FAK

Luciamingel
Den 13 december, Luciadagen, var Fri-
villig Försvarsorganisationerna i Skåne 
inbjudna till Landshövdingen på Residen-
set i Malmö på Luciamingel. Från de olika 
organisationerna deltog sextiotalet repre-
sentanter. Malmökåren representerades av 
Anders Kristiansen och Per Erlandsson.
 Landshövding Anneli Hultén hälsade 
personligt på samtliga deltagare. Gästerna 
förplägnades med glögg och annat som hör 
Luciafirandet till. Delegaterna var place-
rade vid olika bord och kårens deltagare 
hade som bordsgrannar representanter från 
Bilkårerna i Malmö och Ängelholm samt 
Civilförsvarsförbundet i Lund.

 Landshövdingen inledde med an- 
förande om Länsstyrelsen pågående för-
beredelser för att höja Skånes beredskap 
för kriser och katastrofer. Hon nämnde att 
de offentliga organisationernas förmåga  
inte räcker till och slutsatsen är att  
Länsstyrelsens förberedelser måste in-
begripa de Frivilliga Försvarsorganisa-
tionerna. Inga riktlinjer har fastställts,  
men man arbetar inom myndigheten med 
frågan och återkommer snarast med ett 
fastställande. 
 I Försvarsövningen Aurora 20 kommer 
Skåne att medverka och Malmö kommun 
kommer få en specialuppgift i den övning-
en. Även här kommer ytterligare informa-
tion att delgivas organisationerna.

 Deltagarna sattes bordsvis på pröv-
ning genom frågesport, där det gällde att 
besvara olika frågor om den civila delen 
av Totalförsvaret. Vårt bord kom på en 
hedrande tredjeplats.
 Evenemanget avslutades med att  
Malmös Lucior med stjärngossar tågade 
in under skönsång. Detta var ett trivsamt 
inslag som gladde oss alla och fick väl- 
förtjänta applåder.
 Kvällen led mot sitt slut och vi köade 
upp oss för att var och en få visa vår 
tacksamhet till Landshövdingen och önska 
varandra både ett återseende i annat sam-
manhang, men även önska en God Jul och 
Ett Gott Nytt År. 

Anders Kristiansen
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FAK övar med Hemtjänsten
Tidningen Ystad Allehanda gjorde ett 
trevligt reportage när man refererade om 
Hemtjänstens provåkning med FAKs band-
vagn som står till förfogande i Skurups 
kommun. Några ur Hemtjänstpersonalen 
fick uppleva hur det känns att åka och ligga 
på bår i detta bullrade och skakiga fordon.
Bandvagnen har fyrtio år på nacken och är 
i militär version, men enligt Michael Wirén 
är den i otroligt bra skick och håller på att 
utrustas för sitt uppdrag åt kommunen.
Föraren Michael Wirén från Frivilliga 

Automobilkåren, som har lång och gedigen 
utbildning på denna fordonstyp bjöd på 
blandad körning i utförsbackar, snåriga 
skogsdungar mm. Detta var en nyttig 
upplevelse för Hemtjänstpersonalen då 
kommunen vet av erfarenhet att ”den 
skånska vintern” kan bli ett problem vid 
extrema vädersituationer med snödrev på 
slätterna. Behovet av Bandvagnen skall 
vara för att skjutsa ut personal som hjälp åt 
behövande brukare, men också se till att få 
sjuka personer till värme och trygghet om 
ovädret skulle slå till. 

Reportage från Ystads Allehanda
Bilder Camilla Persson och 

omarbetad text av J-E. H.

Utför branten
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Kårchefen  
har ordet...
Kåren har inlett ett nytt verk-
samhetsår med allt vad detta 
innebär. En viktig punkt för året 
är att vi tillsammans måste 
hjälpa till att rekrytera nya aktiva 
medlemmar. Antalet medlem-
mar minskar i kåren, så var med 
och hjälp till så vi kan växa och 
bli starkare. Kostnaderna för att 
sända ut brev har blivit mycket 
dyrt, därför ber vi er att inkomma 
med era mailadresser, så vi har möjlighet att göra utskick via 
mail till medlemmarna. Information når er då snabbt mellan 
de ordinarie brevutskicken. Det finns fortfarande en hel del 
av er som inte lämnat sin mailadress till oss så gör detta nu, 
det underlättar för oss alla. Får vi inte in era mailadresser, så 
kan ni missa information som vi vill få ut snabbt. Detta inne-
bär att ni själv får söka denna information på hemsidan.
 Några ur kårstyrelsen har besökt FRG Ystad som visade 
sig vara ett mycket positivt möte. Sakfrågor diskuterades, 
bland annat hur vi skall kunna samarbeta inom båda organi-
sationerna med utbildningar för våra respektive medlemmar. 
Ny kontakt skall upprättas för att se hur vi kan gå vidare.
 Under året kommer det finnas en hel del utbildningar 
inom MTE. Dessa hittar ni under Utbildning – Våra kurser på 
hemsidan. Har ni frågor på detta så kontakta Per Erlandsson 
under mail perer.l@hotmail.com eller 0729-93 37 08.
FAK Skåne kårerna kommer att ansvara för en bandvagns-
kurs MTE och en fortsättningskurs lastbil + släp MTE.
Alla kurser i hela landet är tillgängliga för alla medlem-
mar i mån av plats. Försvarsmakten tillhandahåller utbild-
ningar för FAK.s medlemmar, typ: Förnyelse av förarbevis, 
Pb8-utbildning som går av stapeln under veckohelgerna 
V10,  V16,  V36,  och V46. Anmälan till Per Erlandssons 
mailadress perer.l@hotmail.com eller 0729-93 37 08 senast 
2 veckor före kursstart.
 När det gäller våra transporter så är det Per-Egon  
Johansson Hässleholm, tel 070-8114861 och Anders  
Gustafsson Malmö, 070-5496290,  som håller i detta för till-
fället. För dig som är intresserad av att vara med och utföra 
transporter kontakta Per-Egon eller Anders G. Det behövs 
fler förare som kan ställa upp!
 Under Krisberedskapsveckan den 11 - 17 maj kommer 
kåren naturligtvis att deltaga. Vi har även lämnat in till 
Rikskåren en del projekt som vi vill kunna genomföra under 
året, dessa har vi fått godkänt, så nu är det bara att köra. 
Det kommer även i år att vara en hel del Event som kåren 
kommer att deltaga vid, bland annat Regementets dag 
den 26 april och mycket annat. Naturligtvis kommer vi ha 
kårens Infotält på plats. Här kommer kåren informera om 
FAKs verksamhet och försöka rekrytera nya medlemmar vid 
samtliga tillfällen. Är du intresserad att deltaga på något av 
våra event, kontakta Anders Kristiansen under mailadress  
anders.kristiansen@skivarp.se
 Kåren efterlyser bilder och några textrader från de olika 
aktiviteter och transporter som vi ställer upp på. FAK måste 
visa vad kåren har för verksamhet utåt, så hjälp till att sända 
in materiel som belyser vår verksamhet för allmänheten  
både på vår hemsida och sociala media. Som jag sagt  

tidigare, syns vi inte så finns vi inte. Sänd in materialet till 
fak.media@hotmail.com
 Kårens terrängbil TG11 genomgår för närvarande en  
ordentlig upprustning. Bo Björö upplåter plats i sin egen verk-
stad och lägger ner massor av arbete på att fixa både delar 
och reparationer. Jan-Olof Lindfors är den som ordnade med 
transporten och kommer att ombesörja registreringsbesikt-
ning och kontrollbesiktning så småningom. Här finns ett stort 
kontaktnät som vi har förmånen att utnyttja. Inge Levin är en 
bekant till Bo som hjälper till och fixar när det gäller bilar. Kän-
ner väl till TGB11 och är den som bistår med bromsrenovering. 
Bo och Inge kommer också att fixa lite rost, och måla ytor som 
vi inte kommer åt innan hjulen återmonteras. Ett stort Tack till 
Bo, Jan-Olof och Inge!
 Det kommer även i år att finns en hel del olika aktiviteter 
och studiebesök som sektionen eller kåren arrangerar, typ: 
föreläsningar, HLR, bilorientering och brandövning och en del 
andra aktiviteter. Dessa är gemensamma för alla medlem-
mar oavsett vilken sektion man tillhör. 
 Nu blickar vi framåt och hoppas på ett bra verksamhetsår 
med många aktiviteter och utbildningar, jag uppmanar er  
medlemmar återigen att hjälpa till med att rekrytera nya  
medlemmar till kåren. 

Anders Persson



Föredrag om FAKs roll inom Totalförsvaret
Damsektionen hade som kvällsaktivitet 
bjudit in kårstyrelseledamot Anders  
Kristiansen att hålla en information om 
FAKs roll inom Totalförsvaret.
 Anders K är en person som brinner för 
uppbyggnad av landets förmåga att klara 
oss om ofredstider skulle uppstå. Han har 
med stort intresse följt debatter och inlägg 
under ”Folk- och Försvarsveckan” i Sälen.
Med ett av honom färdigställt bildspel och 
kommentarer visade han som inledning 
hur den globala världsbilden ser ut i vårt 
närområde. Norra Ishavet som tidigare var 
ett område förskonat från större ingrepp 
har visat sig innehålla rika tillgångar på 
mineraler som fått flera länder att intres-
sera sig för agerande i området. Nu kan 
följden bli en dragkamp om vem som skall 
ha tillgång till dessa fynd.  Hotbilden från 
stormakterna ökar naturligtvis efter dessa 
naturtillgångar.
 Sverige som varit en ”fredad zon”  
under mer än tvåhundra år och under denna 
tid byggt upp en stor industri och flera  
företag som blivit världsnamn på mark-
naden, har numera köpts upp eller sålt av 
aktieandelar till övriga världsföretag. Med 
dessa förändringar har landet blivit mer 
sårbart. Vi är inte längre självförsörjande. 
Den mesta tillverkningsindustrin ligger 
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Anders K informerar

därmed utanför landets gränser. Den svens-
ka regeringen med riksdagens ledamöter 
har nu insett att hotbilden i vårt närområde 
stigit och det är dags att vakna upp och 
återställa landets förmåga genom att rusta 
upp bland annat det svenska Totalförsvaret.
 Förutom det militära försvaret, som 
även omfattar Hemvärnet, har man insett 
det frivilliga försvarets betydelse för 
landet. Det är här FAK är en av aktörerna 
som kan bistå inom transportsektorn med 
sina kunskaper. FAK Rikskår arbetar till-
sammans med landets kårer för att bygga 
upp verksamhet med förutom buss- och 
lastbilsutbildning, få fler att genomgå ut-
bildning för bandvagn, elverksutbildning, 
men även vara verksamma med motorsåg 
och kommunikationsradio. Landets Läns-
styrelser utarbetar för närvarande riktlinjer 
för att kunna besätta transportsektorn med 
frivilligpersonal om ofredstider skulle 
uppstå.
 Bildspelet med kommentarer som 
Anders K visade, gav oss åhörare en god 
insyn om vad som sker inom landets myn-
digheter och FAK kan vara en av organi-
sationerna som kan informera innevånarna 
genom våra Event om vad som kan bli en 
realitet och hur man då skall förbereda sig 
under kristid i vårt samhälle.

Anders information var ytterst intressant 
och gav oss eftertänksamma reflektioner. 
Synd var att inte fler medlemmar hörsam-
mat kallelsen till denna föredragning. 
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Alkolås i nya bilar
EU har beslutat om höjda minikrav för 
säkerhetssystem i alla nya bilar från 2022.
Kraven innebär att det bland annat skall 
finnas fler förarassistansfunktioner typ 
autobroms, men även teknik som gör det 
möjligt att installera alkolås. Under maj 
månad 2018 antog Europakommissionen 
EU:s strategiska aktionsplan för trafiksä-
kerhet. I denna plan finns ett mål att antalet 
omkomna inom den europeiska vägtrafiken 
ska halveras under detta årtionde. I Europa 
dör varje år c:a 25.000 personer i trafiken. 
De nordiska länderna är ett föredömme och 
många länder är inspirerade av Sveriges 
trafiksäkerhetsarbete med bland annat 
nollvisionen som mål. Norge ligger i topp 
med lägst antal dödade i trafikolyckor i 
världen. 

Text och bild: J-E. H

FAK utbildningar militärt förarbevis 2020
FAK utför transporter i olika former till Försvarsmakten och 
genom kurser/utbildningar ser vi till att vi har den särskilda 
kompetensen som efterfrågas. Under året kommer Försvars-
makten att hålla följande kurshelger på P7 Revingehed:

Datum: 17-19 april – 4-6 september – 13-15 november

Då kommer det att erbjudas nyutbildning på Pb 8
Förkunskapskrav: C-körkort eller ansökan om körkortstill-
stånd för högre behörighet. Utbildningen sker helger (fredag-
söndag) plus en dags halkutbildning på Bulltofta Trafiköv-
ningsplats i Malmö.

Det kommer också att erbjudas förnyelseutbildningar på föl-
jande fordon: Pb 8, Tgb 11/13, Tgb 20,  Tgb 30,  Tgb,  Tgb + 
T-släpvagn/kärra och Personbil / Lätt-lastbil.

Förkunskapskrav: Militärt förarbevis. Observera, att de som 
har utgångna förarbevis också har möjlighet att förnya sina för-
arbevis. Förnyelsen av förarbevis sker  under en dag, antingen 
lördag eller söndag. Informationen om detta återkommer jag 
med. Förnyelse av flera fordonslag kan göras under samma dag. 

Anmälan sker till mig, Henrik Pettersson, per e-post: 
hpr99@yahoo.com senast fyra veckor före kursstart. 

Då antalet platser är begränsat, så gäller ”först till kvarn”!  
I anmälan skall uppges: namn, personnummer, militärt förar-
bevis med omfattning och giltighetstid. Vid frågor, kontakta 
mig per telefon per e-post eller telefon 0702-67 66 29.

Henrik Pettersson
Vice kårchef FAK Malmö

E6:ans utbyggnad
2019 års aktivitetsprogram avslutades med 
ett föredrag gällande framtida utbyggnader 
av kommunikationsleder i Skåne. Informa-
tör var Jack Bårström från Trafikverket.
 Som ofta nämns i media har olyckssta-
tistiken sjunkit på vårt vägnät. Trafikverket 
har som mål att ha bra tillgänglighet för 
alla med trygghet i trafiken, klimatpåver-
kan, biologisk mångfald, luftkvalitet bland 
annat. Det svenska vägnätet, som omfattar 
allmänna vägar, är cirka 1.000 mil väg, 
fyrtio färjelägen, och 1.800 trafiksäkerhets-
kamrer. Påtänkta ombyggnadsprojekt i vårt 
närområde omfattar bl a stambanan, E6:ans 
utbyggnad,
 E22:an vid Malmö där Stockholms-
vägen skall få speciellt busskörfält, E22:an 
norra Lund vid Ideonavfarten med 

additationskörfält, ombyggnad av trafik-
plats Lunds Södra, E65:an som får utökad 
motorväg vid Börringe/Svedala, väg 11 vid 
Sjöbo Östra/Anklamkorset med mötes-
separering, väg 100 trafikplats Kungsstorp 
och väg 108 Lund/Staffanstorp som får 
ombyggnad med mötesseparering. Vägen 
Bjärred/Flädie kommer att drabbas av tra-
fikkaos då ombyggnad för Pågatågstrafik 
sker vid Lomma år 2021.  
 Nya järnvägsprojekt förbereds under 
åren 2020-2025 med bl a fyra spår mellan 
Malmö-Lund. Malmö Centralstation får 
nytt plattformssystem då godsbangården 
byggs om. Dubbelspår byggs vid Maria 
Station i Helsingborg. Tyvärr finns inga 
planer på tågtrafik för orterna Sjöbo och 
Staffanstorp i nuläget. Däremot skall väg 
11 trafikeras med snabbussar och Ystad-
banan skall rustas upp med fler dubbelspår.

 Efter denna information från Bårström 
var det öppet för frågeställningar. Åhörarna 
var eniga om att skyltningen med hastig-
hetsskyltar upplevs väldigt frusterande 
med ständigt nya hastighetsmarkeringar på 
korta sträckor. Enigheten bland åhörarna 
var också stor då det gällde förarkontroll 
av äldre bilförare. Flera länder genomför 
olika system för dylik förarkontroll.
Något förslag från myndigheten finns inte 
väckt för tillfället för förarkontroll.
 Bårström svarade efter förmåga och 
sina informationer. Alla blev väl inte nöjda 
med svaren dom fick, men kvällen fortsatte 
med livliga diskussioner vid kaffeborden.  
 Med denna aktivitet var 2019 års 
verksamhet avslutad och planer pågår för 
aktiviteter under kommande år 2020. 

Text: J-E. H.

Kurs för FAK:are – vad letar vi efter?


