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Halva verksamhetsåret 2016 är nu av-
verkat och tiden har gått i rasande fart. 
Sommarmånaderna har inletts med sol 
och värme för oss i den södra delen av 
landet.
 När det gäller MTE (Motortransport 
Enheten ) kommer det att genomföras 

en Rep-utbildning på lastbil och släp under 
vecka 38. Även en Introduktionsutbildning 
skall genomföras under hösten som vår 
samarbetspartner Bilkåren ansvarar 
för. Till denna sistnämnda kurs är naturligt-
vis även våra FAK-medlemmar välkomna. 
På hemsidan finns det andra utbildningar 
som kanske kan intressera medlemmarna.
 Med tillgång till FAK hemsida finns möj-
ligheten att kolla andra kårers kursutbud. 
I mån av plats går det att delta vid dessa 
kurser. Det är viktigt att vi fyller kurserna. 
Om intresse finns, anmäl detta till Peter 
Breide: peter.breide@gmail.se. 
 Kårens lokala aktiviteter och utbild-
ningar under hösten innehåller intressanta 
ämnen typ HLR, Trafikupplysning och 
Halkbane-övning. Den sistnämnda aktivite-
ten kommer att genomföras lördagen den 
29 oktober på Bulltofta Trafikövningsplats. 
Ytterligare information kommer att finnas 

Hemvärnets Dag på Husie
Lördagen den 14 maj arrangerades Hem-
värnets Dag på Husieområdet där all-
mänheten var inbjudna in för att se hur 
verksamheten bedrivs med Hv och Fri-
villigorganisationerna. Annons hade skett 
i dagspress och intresset från besökare var 
stort trots att denna lördag var Pingstafton.
I strålande sol kunde intresserade vanka 
omkring för att se organisationernas 
utställningstält där sakkunniga gärna 
förmedlade sina verksamheter. Det bjöds 

Transporter
Då Försvarsmakten använder  
Mercedes Sprinter (PB-8) för trans-
porter 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 last-
bil. Utbildningen för PB-8 är på 32 
timmar. Utbildningen förlagd fredag 
kväll - söndag eftermiddag + ytter-
ligare 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 

på hemsidan och i kommande nummer 
av FAK-Sydvästen. Utbildningar i För-
svarsmaktens regi  
kommer också att erbjudas åt FAK:s 
medlemmar.
 Glöm inte att följa upp sektionernas 
aktiviteter och mötesdagar. Våra sek-
tioner lägger ner mycket arbete med att 
aktivera medlemmarna för att vi skall ha 
en så fungerande och aktiv kår som möj-
ligt. Ytterligare en uppmaning är att vara 
med och rekrytera nya medlemmar till 
kåren, så att vi kan driva våra verksam-
het vidare under kommande år.
 Nästa aktivitet från kårstyrelsen är  
informationsmötet den 11 augusti  
kl 19.00. Platsen är som vanligt Svedala-
salen på Husie. 
 Anders Persson

på stridsuppvisning, motorcykeluppvis-
ning, tal av Chefen Skånska Gruppen och 
marschmusik med igenkänningssignaler 
från Eslövs Hemvärnsmusikkår. För de 
yngre åskådarna var det nog provtur med 
bandvagn som var det stora dragplåstret. 
En annan trevlig aktivitet för de yngre var 
att köra radiostyrda modellstridsvagnar 
inom en uppbyggd bana och att få målat 
kamouflagefärg i ansiktet. 

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

FAK informatörer.



En legend på Husie har trätt tillbaka 
MFFC:s allt i allo, Bengt Björklund, har 
fr o m april månad stängt dörren efter sig 
på Husieområdet. År 1954 som yngling 
trädde Bengt in genom kaservakten på 
forna regementet LV 4 i Malmö. Under alla 
dessa år som förfluttit har han med undan-
tag för några år i Ystad, då LV 4 förflyt-
tades, tjänstgjort på Husieområdet i olika 
befattningar med avslutning som pension-
erad officer. När regementet drabbades av 
nerläggningsvågen var osäkerheten stor 
vad som skulle hända med Husieanlägg-
ningen. Bengt var tillsammans med några 
entusiaster från frivilligrörelserna drivande 
då man beslöt att samla organisationerna 
inklusive Hemvärnet inom LV 4:s område.  
 Under namnet Malmö Frivilligförs-
varsförening (MFFC) bildades i början av 
2000-talet denna förening som skulle visa 
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sig vara ett lyckodrag. Alla därvarande 
föreningar har genom detta kommit varan-
dra betydligt närmre och kunnat samarbeta 
på ett positivt sätt. Bengt blev självskriven 
som någon typ av vaktmästare under två 
av veckans dagar och kunde därmed vara 
organisationerna behjälplig med allahanda 
uppdrag. Resultatet av förflyttningen av 
organisationerna till Husieområdet för 
snart femton år sedan, blev att en arbets-
grupp bildades som tillbringade ett flertal 
lördagar med att fräscha upp lokalerna 
med att bl a  måla och lägga golv, förutom 
en massa andra åtagande. I denna grupp 
var Bengt drivande med sin entusiasm 
och kännedom om lokaliteterna. Känne-
tecknande för honom var att det fanns 
inga problem som inte kunde lösas inom 
möjligheternas gräns. Vi som arbetar inom 

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

Bengt Björklund avtackas av  
FAK ordföranden.  

Frivilligrörelsen har honom att tacka för 
mycket som vi inte själva klarade av. När 
han nu beslutat att träda tillbaka kan vi 
bara tacka honom för den tid som gått och 
önska honom ett fortsatt bra liv. 

Bild och text: J-E. H.

Information
Efterträdare till Björklunds arbetsuppgifter 
inom MFFC har nu utsetts. Sysslorna delas 
mellan Stewe Sandberg (fredagar) och 
FAK:s allt i allo, Bo Nilsson (tisdagar). 

Expeditionstelefonen har samma  
nummer som tidigare: 040-49 55 25. 
Mailadress:  info@mffc.se
Öppettider:  Tisdagar 10.00 – 19.00
        Fredagar 9.00 – 15.00Bo Nilsson, expeditionsanställd  

inom MFFC.
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Bilanpassning
Det intressanta studiebesöket på företaget 
Bilanpassning i Staffanstorp fick också 
delas upp på omgångar, då intresset var lika 
stort som beöket på SVT Malmö. 
 Företaget har mer än tjugo års erfaren-
het att skräddarsy olika fordon åt funk-
tionshindrade. Årligen byggs cirka 250 

bilar om med olika lösningar. Dessa kan 
variera från sänkta golv med uppkörnings-
ramp anpassade för rullstolar eller elek-
triskt drivna permobiler till något enklare
konstruktioner med enbart reglage på rat-
ten. De båda representanterna för företaget, 
Thomas Nilsson och Jörgen Abraham-
sen, demonstrerade olika modeller som 
underlättade för funktionshindrade att 
röra sig friare ute i samhället från hemmet 
till arbetsplatser tack vare dessa anpassade 
fordon. Tusentals nöjda kunder har genom 
åren varit ett bevis på att ingenting är 
omöjligt för detta välrenomerade företag. 
Företagaregruppen inom Staffanstorps 
kommun har tilldelat Bilanpassning årets 
företagareutmärkelse som tack för att man 
genom sina tekniska kunskap sätter sam-
hället på kartan på ett belysande sätt.
Jörgen Abrahamsen, med svårt funktions-
hinder, är ett bevis på att det mesta går 
att lösa tekniskt. Hans specialanpassade 
bil, en Lancia/Chrysler-minibusstyp,  har 
sänkt golv med ramp som möjliggör att 

Eslövs Leksaksmuseum
Den 6 april gjorde vi ett återbesök på detta 
fantastiska museum. Trots att vi gjort 
studiebesök här för ett antal år sedan är 
det lika fascinerande att återkomma för 
att uppleva denna fantastiska leksaksvärld 
som är uppbyggd i en tvåvåningsbyggnad.  
Här hittar man leksaksbilar, Legomodeller, 
Barbiedockor och mycket annat i verk-
lighetstrogen miljö. Naturligtvis utgör den 
300 kvadratmeter stora modelljärnvägen 
det största dragplåstret. Banan utgörs av 
500 meter räls i ett landskap med cirka 
600 husmodeller. Cirka 250 lok från olika 
årsmodeller med 600 vagnar för både per-

den elektriska permobilen kan köras in 
från sidan och genom spår i golvet kan 
förflyttas till förarplatsen. Väl på plats finns 
konstruerade reglage för att underlätta 
framförandet av bilen som vilket fordon 
som helst. Företagets anställda är till stor 
del utbildade bilmekaniker, men genom sin 
speciella nisch måste man inom företaget 
genomgå specialutbildning för att jobba i 
denna anpassningsmiljö.
 Vi som gjorde besöket var djupt im-
ponerade av hur man kunde lösa problem 
som måste glädja personer med funktions-
hinder att röra sig ute samhället på ett fritt 
och obundet sätt. 

Text och foto: J-E. H.

son- och godstrafik rullar alla på spåren.
Museet är en privat samling som nestorn 
Stig och hans son Håkan Sundberg byggt 
upp under åren. År 1954 började Stig, som 
reste mycket på Tyskland, att köpa in de 
första loken och sedan har det bara rullat 
på i dessa lokaler som en gång varit  
syfabrik. Det första loket var ett grönt 
växlingslok av modell Märklin som står 
uppställt i ett glasskåp. 
 Besöket går knappast att beskriva i 
ordalag utan måste upplevas i verkligheten. 
Öppettider är onsdag – lördag kl 12.00 – 
16.00 och den inträdesavgift som utgör 
några tior är väl värda besöket. 

Text och foto: J-E. H.

Jörgen på plats i sinspecialbil.

Avslutande fika.

Ett fantastiskt pariserhjul.
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Köp Mini kit
till ditt avgassystem
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Transportfordon inom Försvarsmakten
När man som privatperson åker på turistresa med dagens lång-
färdsbussar drar man sig till minnes den första busstyp man själv 
som nybliven FAK:are med busskort i handen skulle ställa upp 
som bussförare i militärt fordon. Bussen man skulle bekanta sig 
med var en Volvo och ombyggd sjuktransportbuss. Ratten var 
placerad på höger sida och motorn fanns inne i kabinen bredvid 
förarstolen. Någon bromstrycksmätare fanns inte. Trycket kol-
lade man genom en visare som var placerad i framrutan och 
efterhand som trycket steg rörde sig visaren i upprätt tillstånd. 
Någon servostyrning existerade inte, det var bara muskelkraft som 
gällde. Busstypen var endast 2,35 cm bred. Modellen var troligtvis 
baserad på Volvo lastvagn 938:an. Modellen som kom efter, var 
den mer utvecklade 939 som fanns på de flesta förband i Sverige. 
Växellådan hade dock samma utformning som 939, vilket innebar 
att högsta växel fanns längst upp. I bussen fick man vara observant 
med detta växelläge då knogarna kunde bli blodiga genom att man 
slog i motorkåpan när man äntligen på raksträcka kunde utnyttja 
högsta växel. Motorstyrkan var troligtvis på 125-150 hk. Tyvärr 
hade nog de flesta hästkrafterna försvunnit genom åren och med 
fyrtio passagerare var det ett farligt växlande vid minsta backkrön. 
Kollade man i de små backspeglarna hade man alltid en lång kö 
av fordon efter sig. Inredningen av säten var kläddsel med plast. 
Någon värmechock upplevde man aldrig på vintern i denna buss-
typ. Modellen efter, var de betydligt trevligare Wiima-bussarna 
som hade något bättre komfort även om motorn fanns placerad på 
liknande sätt. Dagens turistbussar måste vara en dröm för en förare 
om man gör en jämförelse med ovanstående exempel. 

J-E. H.

Besök på SVT i Malmö
Intresset för ett FAK-besök på Malmö 
TV var så stort att det fick genomföras 
under två olika datum. Den kunniga och 
genomtrevliga ciceronen, Gunilla Nöjdh, 
guidade oss genom lokalerna och tekniska 
utrustningen på ett alldeles förträffligt 
sätt. Vi fick en utförlig inblick i hur en 
sändning går till och alla de förberedelser 
som fordras för att genomföra sändnin-
gen. Många program spelas in av Malmö 
TV och vi informerades om hur mycket 
arbete det ligger bakom varje av dessa 
inspelade program. Genom den digitala 
tekniken krävs inte lika mycket arkivarbete 
av material, men det utgör ändå en stor 
del av magasinering. Avslutningsvis fick 

grupperna uppleva hur det känns att agera 
uppläsare och se sig själv i rutan. Bara 
detta kändes stort att tänka sig själv som ett 
ansikte i rutan med tv-tittarna som kritiskt 
granskande. Tur att det inte var riktig sänd-
ning, då hade vi säkert stakat oss på orden 
även om de fanns att läsa i en monitor 
framför kameran. Intressant var det också 
att se ateljér som bildar bakgrund till sända 
program, typ programmet Lördags, med 
Ann-Marie Raue. 
 Vi var en nöjd skara som traskade från 
de nygamla lokalerna i Malmö Hamn. 

Text: J-E. H.

Bilmekanikerns utveckling
Många av oss minns säkert den over-
allklädde bilmekanikern som mötte 
oss på verkstadsgolvet med skiftnyck-
eln i ena handen och en trasselsudd i 
andra handen under tidigare årtionden. 
Tiden har gått och den tekniska ut-
vecklingen har gått med rasande fart.
I nutid krävs det mer än mekaniska 
verktyg för att utföra korrekta repara-
tioner. Verkstädernas personal måste 
ständigt genomgå märkesspecifika 
utbildningar för att hänga med i tiden.
De moderna bilarna kan ha så många 
som femtio datorer där dessa involver-
ar allt från bromspåverkan till klimatet 
i kupén. Alla dessa finesser innebär 
att den enskilde mekanikern måste 
behärska ett enormt spektrum av 
kunskaper för fordon. Våra bilar har 
blivit mer tillförlitliga och säkra med 
den utrustning som finns i moderna 
fordon. Trots att det känns tekniskt 
bättre så är man den stora förloraren 
när man hämtar ut sin bil efter översyn 
och service med de priser verkstäderna 
kramar ur en bilägare i dag. 
                       J-E. H.

Vår fantastiska guide, Gunilla Nöjd.

Deltagarna framför TV-kameran.


