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Sydvästen
FAK

FAK Malmö och  
Skurups elverk AB
Skurups elverk AB ser gärna att FAK är 
med som operatörer av deras reservelverk. 
Här diskuterar Stefan Möller, elverkschef, 
och Anders Persson, kårchef, några detaljer 
inför ett eventuellt avtal mellan kåren och 
elverket. Uppgiften som diskuteras är att 
FAK bland sina medlemmar har några som 
kan bli elverksoperatörer, när Skurup har 
behov av reservkraft i ett område som har 
blivit strömlöst.
 Operatörerna ska utses bland de som är 
lämpliga för uppgiften. Dessa kommer att 
genomgå grundutbildning i Skurup. Sen är 
det meningen att det ska ske årlig kortare 
genomgång för att upprätthålla kompe-
tensen. Reservelverken kontrollkörs varje 
månad och även då kommer utbildade 
FAK-operatörer att kunna medverka.
Restriktionerna är stora; elverkets område 
kommer att klassas som skyddsobjekt. De 
som ska bli operatörer kommer att ge-
nomgå en säkerhetskontroll. Visar operatö-
ren särskild förmåga kommer denne att få 
auktorisation att koppla in och ur reservel-
verken till det objekt som ska försörjas. 
En uppgift som kräver noggrannhet och 
respekt för det man sysslar med.
 Detta första möte slutade med en 

överenskommelse att gå vidare med flera 
praktiska detaljer. Avtal ska tas fram, FAK-
medlemmar ska identifieras som passar i 
rollen som operatörer, vi ska se över lagar 

och regler. Det gäller att göra rätt från 
början. Mötet avslutades med ett handslag 
på att man är överens om denna framtids-
satsning. 

Professionell bilvård i Svedala

Lyktrenovering • Glasbehandling • Klädseltvätt • Skinn- & textilbehandling
Fälgbehandling • Fastighetsfilm • Bucklor • Clear Shield skyddsplast

LACKKONSERVERING LACKSKYDD SOLFILM• •

Ditec Svedala | Gyllerogatan 4 | 040-401515 | www.ditecsvedala.se

10% RABATTPÅ ALLA TJÄNSTER



Medlemsblad för FAK Malmö

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Kårchefen  
har ordet...
Då var det dags för semester- 
tider igen. Tiden går fort och 
sommaren och ledigheten  
kommer allt närmare. Verksam-
heten går ner något men det 
finns alltid folk till hands om det 
skulle vara något.
 Vi har gjort en överenskom-
melse med Skurups Elverk att 
vara en resurs åt elverket då det 
uppstår strömavbrott och reserv-
kraftverk behöver användas för att upprätthålla försörjningen. 
Enligt denna överenskommelse skall vi hjälpa till att förflytta 
elverken till avtalad plats. Det kommer också bli någon ut-
bildning för de som kommer att ingå i denna styrka. 
 FAK/SOR har haft en MTE introduktionskurs som Per  
Erlandsson, FAK Malmö, har varit ansvarig för och som gick 
av stapeln den 11 maj på Revinge. 14 elever deltog på den-
na kurs. Det finns också en del kurstillfällen från Försvars-
makten med bland annat förnyelse av förarbevis. Uppgifter 
om dessa utbildningar finns på kårens hemsida. 
Olika kurser som FAK Rikskåren håller i centralt, kan vara 
intressanta att läsa mer om. Är du nyfiken så gå in på fak.se 
och se under fliken utbildningar vad som finns att tillgå.
 Under hösten kommer en del aktiviteter som sektionerna 
är ansvariga för. Det blir två stycken HLR utbildning som 
kommer att anordnas och ett föredrag om branden som var 
under den varma sommaren 2018. Det finns även många  
andra aktiviteter som sektionerna gör gemensamt, detta för 
att kunna få ett så brett och intressant aktivitetsprogram för 
alla våra medlemmar. Läs genom vad sektionerna har för 
olika program under året och ställ upp för dessa personer 
som arrangerar trevliga aktiviteter så de kan känna sig 
inspirerade att fortsätta med sitt arbete, vilket gör att vi får en 
aktiv och intressant kår.
 Vi har varit ett antal medlemmar som ställt upp och varit 
ute och deltagit under Krisberedskapsvecka på ett antal  
platser med FAK-utställning. Detta har vi gjort tillsammans 
med FAK Lund som ansvarade för aktiviteten i Lund.
 FAK Vänföreningen håller sitt årsmöte torsdagen den 24 
oktober på MFFC i Husie. Kallelse till årsstämman går ut via 
medlemsutskick. FAK/SOR avhåller sin Utbildningskonferens 
och Rådsmöte i Höllviken på Försvars-utbildarnas Kursgård  
lördagen den 21 september. Kallelse utgår  till samtliga 
Skåne-kårer. Om du känner någon eller du själv skulle ha  
intresse av att delta i styrelsearbete, kontakta då valbered-
ningens ordförande Sven Nivestam via e-mail: sven.nivestam 
@gmail.com eller telefon 040-49 94 73
 Jag skulle vilja uppmana er alla att hjälpa till så var och 
en av oss ser till att ordna en ny medlem till kåren under 
detta år. Kvinna som man, ung som gammal. Vi behöver 
förstärka kåren för att kunna fortsätta vara en bra och stark 
resurs för våra uppdragsgivare.
 Jag skulle vilja tacka alla som ställt upp under våren och 
önska er med familj en riktig skön och trevlig sommar. 

Anders Persson

Totalförsvaret genom journalistens ögon
Krönikören och försvarsskribenten Daisy Balkin Rung gästade på 
inbjudan av Malmökåren oss på Husie den 3 april. I sin presenta-
tion avslöjades att hon var uppvuxen i Malmö, vilket ingen kunde 
ta miste på genom hennes dialekt.
 Med en bakgrund under åtta år på Lottornas kansli i Stockholm 
och som gästskribent på ett antal tidningar, bland annat skånetid-
ningarna SDS och HD, har hon riktat in sig på försvarsartiklar i 
dessa tidningar. Hon deltager även i debatter och föreläser inom 
försvarsfrågor. Daisy B R har ett digert kontaktnät med ministrar 
som engagerar sig i dessa frågor och hon är mestadels deltagare 
vid Folk- och Försvarskonferenser där hon talar sig varm för 
Totalförsvaret. På dessa evenemang har hon fått ministrar att inse 
betydelsen av Frivilligförsvaret. Under senare tid  har det även 
uppmärksammats på högsta nivå inom Försvarsmakten där en 
Brigadgeneral fått uppdraget att se över behovet av Frivilligorga-
nisationerna. Även inom MSB har man insett betydelsen av ett To-

talförsvar, vilket gjort att  MSB 
och Försvarsmakten numera 
samarbetar på högsta nivå.
 Daisy B R lovordade broschy-
ren ”Om krisen kommer” som 
delats ut till hushållen för att ge 
svenska folket en tankeställare 
över vad som kan inträffa i form 
av överraskande incidenter. 

Text: J-E. H



Kårstämma 2019-03-23
Malmökåren avhöll sin ordinarie kårstäm-
ma enligt ovanstående datum på Husie. 
Inbjudna gäster var Liv Lindholm, SLK 
och FAK/SORs kårchefer med respektive. 
Även kårens hedersmedlemmar fanns på 
plats tillsammans med fyrtiotvå övriga 
medlemmar.
 Ordförande Anders Persson hälsade de 
närvarande välkomna och inledde stäm-
man med att hålla en parentation över 
medlemmar som under året lämnat våra 
led. En utförlig information presenterades 
av ordföranden över 2018-års verksamhet. 
Kåren har erhållit medel från Rikskåren 
till projekt som skall genomföras under 
innevarande år. Kårstyrelsen har genom 
idogt kontaktarbete inom Länsstyrelsen 
fått respons från vår Landshövding, Anneli 
Hultén, hur viktigt frivilligförsvarsverk-
samheten är för vårt samhälle. Ett viktigt 
avtal har inletts mellan kåren och Skurups 
kommun, vilket innebär att kåren skall 
ställa upp för kommunen vid incidentbe-
redskap.
 Ett landsomfattande FAK-projekt som 
döpts till Work Shop” har genomförts 
under våren 2018. Här har förtroende-
valda inom landets kårer gnuggats under 
rubriken ”Nyare och mer inriktat FAK in 
i framtiden”. Detta grupparbete har lagt 

grunden till en nystart för samtliga landets 
kårer. Ett antal nya  utbildningar är också 
inplanerade under 2019.
 Efter denna information fortsatte års-
stämman enligt föredragningslistan över 
2018-års verksamhet. Samtliga av val-
beredningen föreslagna kandidater blev 
omvalda. Då föredragningslistan härmed 
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var genomgången övergick årsmötet till 
utdelning av veterantecken. Bland många 
medlemmar som var väl värda sina vete-
rannålar fanns två medlemmar som varit 
FAK.are sedan 1969, nämligen Jan Brandt 
och Dan Lindqvist. Stort grattis till så 
trogna medlemmar! 

Text: J-E. H

Försvarsbeställning

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

Försvarsmakten har gjort en beställning på 
hundra ny MAN TGS-modellen. Lastbilen 
har en 440 hkr motor under betäckningen 
D 26 Euro 6. Motorn är med avgasrecirku-
lation, vilket innebär att systemet leder en 
mängd avgaser till motorns insug. Därmed 
minskar förbränningstemperaturen och 
utsläppen av kväveoxider (NOx). Bilen är 
anpassad för flakväxlaresystem. 

Text: J-E. H

Verksamhetsberättelsen genomläses.Smaklig måltid!
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”Kris i samhället”
FAK Damsektion hade en kväll bjudit in 
Kyllike Engström från Svenska Lottaför-
bundets Lundaavdelning till en föreläsning 
och demonstration över ämnet ”Kris i 
samhället”.
 Allt fler blir medvetna om att kriser 
kan uppstå i vårt samhälle och dessa kan 
drabba såväl städer som landsbygden. Folk 
bosatta utanför städerna är bättre rustade 
än oss som trängt ihop oss i städer och 
större orter där vi blivit bortskämda med 
att el och vatten alltid finns inom räckhåll. 
En kommande kris kan gälla elförsörjning, 
vattenbrist, datakommunikation, livsmed-
elsförsörjning, transporter m m.
 MSB (Myndigheten för samhällsbe-
redskap) räknar med att man skall kunna 
klara sig i cirka en vecka utan tillgång till 
ovanstående samhällsfunktioner. Eftersom 
vi lever i ett cybersamhälle med mobiler, 
datorer och andra funktioner måste vi vara 
beredda på att mobilnätsteckningen är 
överspelad efter cirka fyra timmar om vi 

inte har eltillgång. Elavbrott gör att vi inte 
kan räkna med att butiker är öppna och då 
gäller det att ha förnödenheter hemma i 
form av vatten på flaskor, konserver m m.
För att få information om kriser skulle upp-
stå kan man redan nu besöka Livsmedels-
verkets hemsida: www.livsmedelsverket.
se, där man kan läsa mer om just förnöden-
heter. Andra lämpliga nätbesök kan göras 
på Civilförsvarsförbundets hemsida. MSB: 
krisinformation.se - Försvarsutbildarnas 
hemsida: www.forsvarsutbildarna.se
 Vi som var närvarande denna informa-
tionskväll blev uppmanade att redan nu 
göra dessa nätsökningar. På frågor gällande 
tillgängliga skyddsrum fick vi uppgift om 
att cirka 65.000 skyddsrum finns i landet 
för att täcka upp för cirka 7 miljoner av 
landets befolkning. För att kolla upp var 
dessa skyddsrum är belägna kan man 
besöka MSB:s hemsida och där söka under 
Skyddsrum.
 Som slutord vid denna informations-
kväll fick vi med oss orden ”Det är upp till 
vårt eget ansvar att vara förberedda om en 

kris skulle uppstå”. Ni som har tillgång till 
datorer sök information i tid! 

Text: J-E. H

FOS Skåne
Genom kårens anslutning till Skånes 
Frivilligförsvarsorganisationers Samarbets-
kommitté (FOS) var vi representerade med 
ett antal FAK:are vid denna organisations 
årsstämma 2019-03-25 på Husie i Malmö.
 Denna stämma blev något utöver ett 
vanligt årsmöte då Länsstyrelsen deltog 
med tre representanter, nämligen Ola Melin, 
Per Lundström och Jon Andersson, för att 
informera om sina resurser vid kriser, höjd 
beredskap och ytterst krig.
 FOS Skåne inledde stämman med sed-
vanlig årsmötesförhandling som genom-
fördes med ledamotsval, presentation av 
verksamhetsberättelsen, beslut om årsav-
gift för föreningens medlemsanslutning m 
m. Den upprättade föredragningslistan var 
snabbt avklarad och ordet överlämnades 
därefter till Länsstyrelsens inbjudna gäster. 
På denna nivå har man sedan slutet av 
2018 och början av 2019 genomfört upp-
datering och kartläggning av bl a Frivillig-

organisationerna i Skåne. Under 2020 skall 
behovsinventeringen vara klargjord. Om 
allt fungerar enligt planerna skall en sto-
rövning kunna genomföras där förmågan 
kan prövas. Målet är att stämma av dessa 
organisationers intresse, förmåga och
resurser för att kunna bidraga som en 
resursförstärkning vid olyckor, kriser och 
höjd beredskap. Eftersom FOS Skåne är 
den organisation som samlat nästan samt-
liga Frivillig-försvarsorganisationer, kan 
man härigenom få en bra bild om förmå-
gan att kunna vara behjälpliga om någon 
av ovanstående incidenter skulle uppstå 
inom länet.
 Genom att man nu skapat kontakten 
kommer Länsstyrelsen att arbeta vidare 
med sina framtida planer för att stärka 
länets beredskap. Inom Länsstyrelsen 
har man varit aktiv med att besöka flera 
Räddningsstationer inom länets 33 kom-
muner. Man har också bearbetat Närings-

livet för att få dessa att intressera sig för 
Totalförsvaret då Regeringen uppmanat 
samtliga län att vara förberedda på vad 
som kan hända inom landet vid kriser. 
Sommarens storbrand i mellansverige var 
en varningssignal om vad som kan hända 
om ingen beredskap finns att tillgå. Låt oss 
genom dessa åtgärder få Skåne att vara ett 
föregångslandskap om någon incident eller 
storkris skulle uppstå. 

Text: J-E. H

Stopp för bensin- och dieselbilar
Från år 2030 kan det efter en utredning,  
som ligger till grund för den nyligen 
sammansatta regeringsbildningen, bli 
förbjudet att sälja nya bensin- och  
dieselbilar i Sverige. Detta är ett förslag 
som länderna inom EU har på sin 
agenda de närmsta åren. Vårt grannland 

Norge har redan satt år 2025 som mål för 
detta. 
 Att sätta upp mål för vår miljö är en 
sak, men det finns starka krafter inom 
fordonsindustrin som vill skynda långsamt 
med tanke på konkurrensen från utom-
europeiska länder som kanske inte är lika 

miljömedvetna som vi i Europa. Kan 
tänka att de oljeproducerande länderna 
inte har miljömål i tankarna, de vill  
säkert sälja mängder av bensin och 
diesel till våra bilar.  

Text: J-E. H


