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Vart tog tiden vägen? Den skånska våren 
övergick snabbt till riktig sommarvärme 
vilket innebar att blomning och växtlighet 
exploderade i prunkande färger. 
 På kurssidan blir det en intro kurs 
MTE som kommer att genomförs den 
8 september. Det kommer också att bli 
en fortsättningskurs lastbil – släp under 
oktober månad. Har du intresse att del-
taga på någon av dessa kurser så hör av 
dig för att kontrollera om det fi nns platser 
kvar. Anmälan till Anders Persson på 
mail fak.malmo@hotmail.se
 Naturligtvis så kommer det att fi nnas 

utbildningstillfälle genom Försvarsmak-
ten som medlemmarna har möjlighet att 
deltaga i. Dessa utbildningar ansvarar 
Körcentralchefen Bo Nilsson för.
 FAK Malmö deltog på Regementets 
Dag tillsammans med FAK Lund där vi 
informerade om FAK och rekryterade 
medlemmar till kårerna, där även vår sam-
manställda krislåda visades upp. Under 
krisberedskapsveckan var FAK Malmö och 
FAK Lund på ICA Toppen Höllviken, City 
Gross Trelleborg, ICA Skurup, Jägersro 
center och Nova Lund. Här presenterade 
vi krislådan som vi köpt in för att man 
skall kunna klara sig under 72 timmar om 
t.ex strömmen skulle försvinna. I Skurup 
kommer vi också att samarbeta med kom-
munen vilket är mycket positivt. Vi kommer 
givetvis också rekrytera nya medlemmar till 
kårerna under dessa dagar. Ett stort tack till 
alla som deltagit och gjort detta möjligt.
 Jag vill också påminna er om att FAK 
Malmö skall fi ra 85 års jubileum i Höllvi-
ken den 16 november, är uintresserad att 
deltaga så anmäl er till Anders Persson 
på mail fak.malmo@hotmail.se eller mobil 
070-638 37 63. Inbjudan kommer att följa 
med som ett separat blad i tidningen som 

Regementets dag 5 maj i Revinge
FAK Malmö och 
Lund samarbetade 
med deltagande på 
Regementets dag. 
Vi reste vårt tält 
och ställde ut vårt 
material. Nytt för i 
år och premiär var 
att vi presenterade 
krislådan. En låda 
med förnödenheter, 
fi cklampa, radio, 
campingkök, stearin-
ljus m.m., se bilden.
 Intresset från 
besökarnas sida var stort och vi fi ck många 
bra samtal om både kris och FAK. 
 Stort tack till dig som ställde upp och 
gav vårt event innehåll och mening. De 
medverkande var Göran Ivarsson och Gisela 

visar tid och kostnader för att deltaga 
denna dag. Ställ upp och gör denna kväll 
till ett trevligt minne i god FAK anda
 Sektionerna har som vanligt haft 
en del gemensamma aktiviteter under 
året och mer kommer att fyllas, så var 
uppmärksam och kolla vilka olika arrang-
emang som sektionerna kommer att ha 
framöver. Sektionernas arbete en viktig 
del för att vi skall ha en fungerande och 
aktiv kår
 Det kommer efter sommaruppehål-
let att genomföras en del kurser i HLR, 
Data, samt Trafi k-/Tema-kvällar som 
sektionerna och kårstyrelsen kommer att 
ansvara för.
 Du som är intresserad och vill 
arbeta med styrelsearbete, kan anmäla 
ditt intresse till Sven Nivestam på 
040-49 94 73 eller via mail 
sven.nivestam@gmail.com   
 Vi skruvar nu ner verksamheten ett 
snäpp, men fi nns alltid tillgängliga för er. 
Kårstyrelsen önskar en trevlig och skön 
sommar. 

Anders Persson

Gasdrivna bilar
Vid 2017-års slut rullade 55.117 
gasdrivna fordon på det Svenska 
vägnätet. Av dessa var 2.335 bussar, 
drygt 850 tunga fordon och resten 
var person- och skåpbilar. Under 
samma år  (2017) såldes cirka 4.000 
nya gasbilar i Sverige. Genom det 
nya Bonus-Malussystemet med 
fordonsskatt, som kommer att införas 
från den 1 juli, kommer säkert fl er 
att välja gasbil då Staten delar ut ett 
bidrag på 10.000 kronor i klimat-
bonus. 
          J-E. H.

Lilja från FAK Lund samt Inge Anders-
son, Susanne Persson, Anders Persson och 
undertecknad från FAK Malmö.
Anders Kristiansen. 

Anders Kristiansen

En glad sommar önskar vi 
alla medlemmar i Sydvästen!
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Årsstämma 2018
Ordförande Anders Persson hälsade de 
närvarande välkomna till årets stämma. 
Bland inbjudna gäster fanns Rikskårchefen 
Curt-Ove Jakobsson, Liv Lindholm SLK, 
Bertil Öhrstrand MFFC, FAK / SORs 
kårchefer med respektive och sist men inte 
minst kårens hedersledamöter.
 En parentation hölls över medlemmar 
som under året lämnat våra led. Ordföran-
den informerade om det gångna årets verk-
samhet, vilket upplevs som ett uppsving 
för kåren, men även för FAK som organi-
sation. Genom vår anslutning till Försvars-
utbildarna ger detta oss möjlighet att söka 
bidrag för olika arrangemang vi startar upp 
under verksamhetsåret.
 På utbildningssidan fortsätter Skåne-
kårerna med MTE-introduktionsutbildning, 
kurser med lastbil - släp, Pb8-utbildning mm.
 Bo Nilsson handlägger förnyelse av 
förarbevis och håller kontakten med militära förband och deras be-
hov av förare. Ett uppdrag som Bo N sköter på ett förträffl igt sätt.
 Malmökåren har kommit igång med information till olika 
Skånekommuner om hur FAK kan ställa upp vid eventuella 
kommande incidenter i samhället, typ skogsbränder och över-
svämningar. Denna kontakt är ett arbete som Anders Persson och 
Anders Kristiansen bedriver.
 Genom valberedningens förarbete blev stämmans valprocedur 

snabbt avklarad. Det blev omval på de fl ersta positionerna. Nyvald 
ledamot i kårstyrelsen blev Anders Gustafsson som ersatte Bo 
Nilsson och Marianne Thorén som på egen begäran avsagt sig 
omval.
 Stämman avslutades med sedvanlig utdelning av veteranteck-
en. Denna gång var det dags för följande: Anita Björö 10 år, Majlis 
Månsson och Berit Persson 15 år, Berit Andersson, Siv Rosdahl 
och Knut Nilsson 25 år, Ingvar Malmborg och Rikard Olsson 40 år.
 Efter denna avslutande punkt på agendan överlämnades ordet 
till RK Chef Curt-Ove Jakobsson som inledde sitt anförande med 
att han tyvärr aldrig varit på någon av Skånekårernas årsstämmor, 
men nu lovade bättring inför kommande år. Stämmans deltagare 
fi ck också information om bl a regeringens utlovade medel till 
Försvarsmakten som förhoppningsvis kan spilla över till frivillig-
organisationerna. Dessa utlovade medel bygger på den hotbild 
som även kan omfatta Sverige. För FAKs verksamhet gäller det 
att söka nya medlemmar då frivilligverksamheten åter kan få en 
betydande roll i samhället. Världsläget är oroligt och landet kan på 
olika sätt bli inblandat när det gäller kommunikationer, transport-
försörjning och el- och vattenförsörjning.
 RKC avslutade sitt anförande med att tacka för samvaron och 
uppmanade kåren att försöka värva nya utbildningsbara 
medlemmar. 

Text och foto: J-E. H.

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos
Rikskårchefen vid matbordet.
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Studiebesök i Hässleholm
Fredagen den 278 april samlades en för-
väntansfull skara FAK- och FMK-are på 
Husie för en gemensam bussfärd till  
göingemetropolen Hässleholm. Två besök 
var inplanerade under dagen. Bussen  
rattades av en glad kvinna vid namn Anita.
 Första stopp var Hässleholms Fordons- 
museum. Här blev vi guidade av fd  
officeren Peter Alf. Museet innehöll olika 
verksamheter, typ vagnpark med giggar, 
landåer och trillor i massor som använts 
inom göingeområdet, men i huvudsak 
tillghöriga Hovdala slott. Hässleholms 
Brandväsen under nästan 300 år visades 
upp, med handdragna kärror till modernare 
brandfordon. Den största delen av samling-
en var militära fordon, men även uniformer 
av olika slag som använts av den militära 
personalen på de båda regementena P2 och 
T4 under vår egen militära värnplikt.
 Vår kollega, Rolf Arildsson, fick åter 
möta den stridsvagn m/43 han utbildats på 
under värnplikten. Det blev lite nostalgi för 
Rolf. Museet visade upp Sveriges första 
stridsvagn m/38 som tillverkats i Tyskland, 
men blivit sammansatt på Landsverk i 
Landskrona. Detta intressanta och nostal-
giska besök avslutades med typisk militär 
utspisning, ärtsoppa och pannkakor.
 Efter denna traditionella servering 
fortsatte färden till en av Sveriges största 
modelljärnvägsanläggningar som är 
inrymd på det gamla P2-området. Totalt är 
anläggningen på 700 kvadratmeter. Rälsen 
utgörs av 1.500 meter med 400 växlar. 
Husmodeller och landskap är uppbyggda 
från originalritningar och foton från 
1960-talet då även ånglok tuffade runt på 
de skånska spåren. Styrningen av lok och 
växlar görs digitalt med DCC-system och 

ett antal datorer. Allt är byggt i skala 1:85 
(HO) med tvåräls digitaldrift. Detta är en 
anläggning som kan rekommenderas som 
ett utflyktsmål. Öppettider och mer infor-
mation finns under www.hmjf.se
 Efter detta fantastiska besök vad´r det 
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dags att vända bussen söderut mot Malmö. 
Med Anita som skicklig förare var vi 
tillbaka på Husie cirka kl 16.30, fullt nöjda 
efter en givande utfärd. 

Text och foto: J-E. H.
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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

Damsektionen dukade upp alla läckerheter 
vid den årliga påskbuffén. Den fanns sill i 
flera varianter och naturligtvis ägg att njuta 
av. Som om inte detta var nog serverades 
kaffe med hembakta kakor. Den som inte 
var nöjd med dessa rätter och blev mätt, fick 
skylla sig själv. De trettiotre närvarande fick 
efter maten möjlighet att deltaga i försälj-
ningen av lotter. En heltrevlig kväll blev det 
i alla fall. 

Text o foto: Susanne Persson

Påskbuffé

Optimisterna inom forskning tror att år 
2025 blir det år då elbilarna blir billigare 
än fossildrivna fordon. Den största orsaken 
till detta uttalande är att priset på batterier 
väntas sjunka med cirka 80 procent inom de 
kommande 10-15 åren.
Den globala oljeförbrukningen väntas nå 
sin topp kring år 2020. Därefter sjunker 
förbruk-ningen med cirka 30 procent under 
de följande åren. 

Källa: Framtidsforskare  
/ omarbetad text: J-E. H.

Kommer elbilarna att ta 
död på oljebranschen? Är elbilarnas batterier en klimatutmaning?

Fordons utveckling som batteridrivna 
går naturligtvis inte att bromsa, men 
enligt vissa forskare blir inte miljöeffek-
ten den utlovade. En bil som är utrustad 
med ett batteri på 100 kWh kan släppa 
ut nästan 20 tons koldioxid innan bilen 
rullat en meter. Orsaken till detta höga 
koldioxidvärde är grunden till den elek-
tricitet som krävs vid tillverkningen av 
batteriet. Dessutom tillkommer alla de 
metaller, typ kobolt, nickel och litium 

som måste grävas fram ur jorden.
Vissa forskare anser att omställningen 
från fossilt bränsle till eldrivet går för 
snabbt.
 Industrin behöver längre tid på sig 
för att hitta den bästa lösningen som 
kan ske med en kombination av biogas, 
el och andra biodrivmedel. Plugin-
hybriderna är en bra övergång 
anser dessa forskare. 
          J-E. H.


