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Nu närmar vi oss sommaren och semes-
trar står snart för dörren. Verksamheten 
stannar inte av utan fortsätter i bak-
grunden för några av oss. Det som hänt 
under våren är att vi varit på Regemen-
tets Dag i Revinge och Hemvärnets och 

Frivilligorganisationernas Dag på Husie.
Vi var på plats på båda ställen med vårt tält 
där kåren informerade om FAKs verksam-
het och försökte rekryterade nya medlem-
mar. Det fanns en hel del personer som vi-
sade intresse för vår verksamhet och skulle 
återkomma. Ett stort tack till er som ställde 
upp och hjälpte till under dessa dagar. 
 Det är viktigt att vi alla hjälper till att 
rekrytera nya medlemmar till kåren. Vi 
behöver utöka vårt medlemsantal och att få 
in yngre medlemmar i kåren som kan driva 
verksamheten vidare. För varje ny medlem 
som rekryteras, utgår en ersättning från 
Rikskåren som vi kan använda i vår verk-
samhet. 
 Fortsättningsvis kommer vi att förnya 
innehållet i vår tidning till nästa nummer av 
Sydvästen. Sektionerna, körcentralchefen 
och rekryteringansvarig kommer att få en 

Slarv på bilverkstäder
Trafiksäkerhetsföreningen (TFF) har under 
de senaste tre åren granskat 2.100 repara-
tioner på verkstäder i Sverige. Undersök-
ningen, som gjorts under åren 2014 till 
2016, har gjorts genom stickprov på 80 
olika verkstäder runt om i landet. Både 
pågående och avslutade reparationer har 
omfattats av kontrollerna. Omkring femtio 
procent fick anmärkning under dessa tre 
åren, de flesta beroende på rent slarv. Då 
projektet avslöjat ett så omfattande slarv 
kommer undersökningen att fortsätta yt-
terligare tre år till enligt TFF. Kontrollerna 
riktar sig i speciellt mot de verkstäder som 
fått många anmärkningar på sina utförda 
arbeten. 

Vi Bilägare / J-E. H.

Kårens köruppdrag
Ett antal av Malmökårens medlem-
mar genomför transporter i första 
hand åt försvarsmakten men även åt 
hemvärnet och övriga frivilligförsvars-
organisationer. Under året 2016 
utfördes under sammanlagt 314 dagar 
en sammanlagd körsträcka av 37.604 
kilometer!

spalt införd där de kan informera om sin 
verksamhet i respektive sektionen. Det 
kommer också att finnas en spalt som 
visar vilka olika lokala utbildningar som 
finns att tillgå. De centrala kurserna  
ligger på hemsidan under utbildning.
 Från försvarsmaktens sida kommer 
utbildningar att genomföras under hösten 
och en fortsättningskurs för lastbil och 
släp blir aktuell inom MTE.  
 Styrelsen vill tacka alla som ställt upp 
och arrangerat olika aktiviteter i sektio-
nerna samt alla som ställt upp så vi har 
kunnat genomföra våra transportupp-
drag. Ett stort Tack till er alla!
 Styrelsen vill önska er alla en Glad 
och Skön sommar.

Anders Persson

Regementets dag 2017 på P7 Revinge den 13 maj
FAK Malmö var på plats med vårt utställ-
ningstält och informerade om verksamhe-
ten vi bedriver och hur man blir medlem. 
Anders Persson, Henrik Pettersson och 
Anders Kristiansen spenderade lördagen 
med många andra frivilligorganisationer 
och inte minst försvarsmakten själv. 
Temat var ”Totalförsvaret” vilket ledde till 
att många var med och visade upp sig. P7 
Revinge både ställde ut sina stridsfordon 
och visade upp dem i olika förevisningar. 
Många grönklädda var det och så vi tre 
blåklädda män i våra bästa år.
 P7 restaurangen sålde slut på ärtsoppan 
men vi hade tur som förplägades av P7  

Rekrytering. Anders Persson hade dagen 
till ära köpt karameller, som fanns för 
avsmakning i vårt tält. Godis är alltid 
populärt. Självklart tömdes skålen och 
barnen höll sig framme, dessa FAK-förare 
i vardande om några år. 
 Vi tre fick några stunder för oss själva 
emellan arrangemangen, då passade vi på 
att byta lite tankar och vara kreativa med 
sådant som kommer att gynna medlemmar-
na i FAK framåt i tiden. Alltifrån verksam-
het i kåren till information och aktiviteter. 
Mer om detta längre fram. Tack för ordet! 

Anders Kristiansen



Studiebesök på Haldex AB
Ett intressant studiebesök lyckades vi få 
till stånd på Haldex AB i Landskrona. 
Företaget är svenskt och arbetar med 
fordonstekniska lösningar inom broms-
system, bränslematarpumpar och diverse 
specialutrustningar. Förutom tillverkningen 
i Sverige har man tillverkning i Tyskland, 
USA, Kina, Ungern, Brasilien och Mexiko. 
Under år 2008 omsatte man 8,4 miljarder 
kronor. År 2011 såldes Haldex-tillverk-
ningen av fyrhjulsdriftsystem till  
BORGWARNER, ett amerikanskt börs- 
noterat företag. 
 Vår FAK-grupp togs emot i receptionen 
av Jenny Hallberg och Tommy Axelsson, 
som informerade om verksamheten till en 
kopp kaffe med kaka. BORGWARNER 
har 30.000 anställda på 20 fabriker i 9 
länder. I Landskrona finns 370 anställda. 
Man har kvar utvecklingsarbetet i Lands-
krona och har för avsikt att nyanställa 40 
ingenjörer under detta året. I Europa har 
BORGWARNER 75 procent av marknaden 
för fyrhjulsdrift, och levererar detaljer till 
andra tillverkare. Det mesta av tillverk-
ningen är automatiserad, så produktions-
kostnaden ligger på låg nivå. Därmed finns 
ingen större anledning att flytta produktion 
till något lågprisland. Utveckling av företa-
get sker hela tiden och efter 19 år tillverkas 
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nu generation fem i systemet.
 Bilfabrikanter har olika krav på vilket 
utrymme det finns för respektive växellåda. 
VW har tvärställd motor och framhjuls-
drift. Medan BMW har motorn på längden 
och bakhjulsdrift, vilket naturligtvis kräver 
olika lösningar. Även inkopplingen på fyr-
hjulsdriften är olika beroende på hur bilen 
är tänkt att användes. En bil i ett snörikt 
Norrland eller en sportbil som används 
endast sommartid kräver olika inkoppling.
Vår grupp var rätt frågvis, några av oss 
hade goda kunskaper om Haldex-koppling 
och Tommy Axelsson hade bra svar på 
nästan alla frågor. 
 Efter en dryg timmes information 
tågade vi ner i tillverkningen. Trots att per-
sonalen i verkstaden var på möte, arbetade 
robotarna med att montera ihop detaljer. 
Axelsson demonstrerade olika detaljer och 
hur de fungerade. Efter ännu en timmes 
rundvandring i verkstaden blev det åter-
samling och utrymme för fler frågor. Jenny 

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

Hallberg förklarade för mig att efterfrågan 
på studiebesök var så stor att man ofta fick 
tacka nej till grupper som ville komma till 
företaget. En fjäder i hatten till vår grupp 
var när Tommy Axelsson avslutade besöket 
med att han nog aldrig haft en så intresse-
rad grupp besökare med så mycket frågor. 
Med de värmande orden tackade vi för en 
mycket intressant information om förde-
larna med Haldex fyrhjulsdrift. 

Text och bild Leif Björö

En intresserad grupp med många frågor.

Under år 2016 stals bränsle för 25 
miljoner kronor från landets tank-
stationer. Antalet smitningar från 
bränslenotan uppgick till 43.000, en 
liten ökning  jämfört med året innan.
Uppgifter från Svensk Bensinhandel.

J-E. H.

Smitning från  
bränslenotan
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Mazetti – ett av Malmö:s kulturarv
Den 1 april anordnade damsektionen ett 
studiebesök på Mazetti Chokladfabriks 
museum. Intresset var som vanligt stort 
för att få en inblick i hur detta företag som 
spridit goda dofter över stan sysselsatt ett 
stort antal Malmöbor genom åren. Detta 
var historiken vi fick som vägledning för 
att få en bra bild över företagets historia.
 Vid slutet av 1800-talet var det flera 
danskar som kom över sundet 
för att starta företag i Malmö. 
En av dessa var Emil Nissen 
som år 1888 startade Malmö 
Choklad & Konfektfabriks Ak-
tiebolag. Namnet Mazetti, som 
på italienska betyder ”det lilla 
knippet”, kom efter något år då 
Emil Nissen utökade sitt sorti-
ment. Under detta varumärke 
tänkte han sälja ”ett knippe 
produkter”. Företaget tillverkade 
hundratals produkter men blev mest känt 
för sin Ögoncacao.
 Emil Nissen upptäckte en dag att se-
kunda kakao såldes i Mazettis lösviktbur-
kar. För att förhindra detta introducerades 
konsumentförpackad kakao i 100-grams-

påsar med ett blågult band och rött sigill. 
Detta för att förhindra plagiat. Produkten 
lanserades 1904 med annonstexten ”Se 
med Edra egna ögon att Ni får Mazettis 
ögon”. Produkten finns fortfarande i bu-
tikshyllan men nu med Fazer som tillver-
kare.
 Få Malmöbor torde under årens lopp 
ha kunnat undgå den härliga doften från 

kvarteret mellan Skolgatan och 
Bergsgatan – en blandning av 
vanillinsocker, kakao och kara-
meller. Vem minns inte det stora 
ögoncacaopaketet på fabrikens tak? 
Det användes också som luftbevak-
ningstorn under 2:a världskriget.
 År 1975 såldes fabriken till finska 
Fazer och 1992 lades tillverkningen 
ner i Malmö. Sedan 2006 finns 
Kulturhuset Mazetti i den gamla 

fabriksbyggnaden. 
Det var en trevlig och intressant genom-
gång av Mazettis historia där vi  fick se en 
del av de olika förpackningar som funnits 
under åren. Man fick naturligtvis också 
smaka på den choklad som man tillverkar 
idag.  Text och foto från en som deltog

Glada mazetti-besökare.

Luftkonditionering 
genererar dricksvatten
Ingenjörer inom Ford har tagit fram en 
prototyp som producerar dricksvatten av  
kondens från bilens luftkonditionering. 
Systemet, som kallas On-the-go, kan 
producera nästan två liter friskt vatten i 
timmen som filtreras och pumpas till en 
kran som finns mellan framsätena. Upp-
finningen är under utveckling och riktar sig 
speciellt till utvecklingsländerna med brist 
på rent dricksvatten. 
 

Saxat ur tidningen ”På Väg” / J-E. H.

Elbil = gammal konstruktion?
För drygt hundra år sedan var det eldrift 
som gällde på rullande fordon. Bland 
annat var det med en egenkonstruerad 
och eldriven bil, formad som en torped, 
som fransmannen Camille Jenatzy år 
1899 var först i världen att köra fortare 
än 100 km/h. Till de största elbils-till-
verkarna i historien hör Detroit Electric 
som byggde över 13.000 elbilar innan 

första världskriget gjorde det svårt att 
få tag på mineraler som koppar och bly. 
Kriget blev dödsstöten då för fortsatt 
tillverkning. Nu gör elbilarna comeback 
och gör återtåg i historien.
 Ett gammalt ordspråk säger att  
historien i regel alltid upprepar sig.  

J-E. H.

I förra numret av FAK-Sydvästen,  
nr 1-2017, presenterades en återblick 
från kårens årsstämma. Under para-
grafen utmärkelser glömdes omnäm-
nande av kårens webbmaster Kaj 
Bornholm och hans trettio år som 
medlem vilket han erhöll veteran-
tecken för. Redaktionen för Sydväs-
ten beklagar detta förbiseende. 

J-E. H.

Förbiseende
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Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Hemvärnets Dag 2017
Det har blivit tradition att fira Hemvärnets Dag på Husie sedan 
ett antal år, så även i år med många intresserade trots att det var 
Pingstafton. Evenemangets aktiviteter och den information som 
delgavs besökarna vid organisationernas respektive tältstationer 
ger en bra överblick vad man sysslar med inom Hemvärns- och 
frivilligförsvarsorganisationerna.
 FAK Malmö var en av dessa organisationer som ställde upp 
med fordon och vårt eget FAK-tält. Kårens bemanning bestod av 
ett antal funktionärer som såg som sin största uppgift, förutom att 
presentera olika uppställda fordon, upplysa om FAK:s verksamhet 
genom broschyrer och värvningsförsök av nya medlemmar. Hem-
värnet har störst antal deltagare genom sin bredd på utbildningar 
genom att man kan visa upp strids- och hunduppvisning, men även 
locka åskådarna med åktur i bandvagn.
 FMCK bjöd på skicklig motorcykeluppvisning och för musik-
en svarade Eslövs Hemvärns- orkester med ljuva toner under 
dagen. För att följa traditionell militär förplägnad serverades ärtor 
med pannkakor till lunch. Medföljande barn lockades med kam-
ouflagemålning, vilket brukar uppskattas av dessa , men inte lika 
mycket av föräldrarna som får gnugga med tvål och vatten för att 
tvätta bort smeten innnan det är läggdags.
 Vi som deltog under evenemanget tyckte det var en lyckad dag 
i strålande sol. 

Text & foto J-E. H.

MAXESS besökscenter i Lund
Som bilburen på väg 22 mot norra Skåne 
och Kalmar kan man inte undgå att blicka 
mot den enorma anläggning MAX IV ut-
gör med sin speciella utformning på höjden 
norr om Lund. För att få bättre information 
om byggnadens innehåll var vi ett trettiotal 
FAK- och FMK:are som bokat in oss på ett 
besök för att vidga våra kunskaper.
 Två välinformerade guider berättade 
om forskningsanläggningens tillkomst. 
Det officiella namnet på anläggningen med 
arbetsnamnet är MAX IV, men projektet 
som partnerskap är Sience Village  
Scandinavia – Cross Border Sience and 
Society. I en framtid kommer tusentals 
forskare att arbeta här med utveckling av 
nya material och produkter med nanotek-
nik inom katalys- och datorbearbetning 
för kemi, industri, läkemedel och struktur-
biologi. Flera länder som USA, Schweitz, 
Brasilien, Tyskland, Japan med flera har 
ögonen på vad som sker i denna ytterst 

moderna anläggning  
som utgör toppen  
bland ett femtiotal  
liknande forsknings- 
anläggningar över  
hela världen. Att  
arbeta på MAX IV  
Laboratoriet beskrivs  
som en oas för fysiker och ingenjörer med 
inriktning på olika forskningsobjekt som 
är baserad på världens mest kraftfulla 
neutronkälla med en omkrets på 528 meter. 
För att få grepp om vilka hastigheter det 
rör sig om kan man göra jämförelse med 
en Formel-1 bil som med full kraft rör sig 
cirka 90 meter/sekund. På samma tid, en 
sekund, hinner elektronerna skjuta i väg en 
sträcka som är 3,3 miljoner gånger längre. 
Det blir 570.000 varv i MAX IV labora-
toriets stora accelerator (3 Ge-V-ringen). 
En hastighet obetydligt långsammare än 
ljusets. Detta är exempel på värden som vi 

vanliga människor inte kan inse betydelsen 
av, men samtidigt måste man förstå att 
det på MAX IV arbetas för forskningens 
betydelse i framtiden. En produkt som är 
utvecklad genom MAX IV-laboratoriet är 
kontrastmedlet SPAGO PIX. Ett nanomate-
rial som gör det tydligare att se tumörer på 
ett tidigare stadie än förr.
 Vi som deltog i studiebesöket blev full-
matade med tekniska termer som vi kanske 
inte förstod betydelsen av, men otroligt 
intressant var det. 

Text & foto: J-E. H.

Mycket att fundera över?
Våra utmärkta 
guder på Max IV

Det ska börjas 
i tid.


