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Sydvästen
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FAK och andra frivilligorganisationer mötte 
Försvarsmakten
Försvarsmakten i Sverige har regementen, 
garnisoner, fl ottbaser, fl ygbaser m.m. Där 
bedrivs utbildnings- och förbandsverksam-
het. Det fi nns även militärregioner som 
delar in Sverige på olika sätt och innehåller 
för varje region sina bestämda län.
 Skåne tillhör Militärregion Syd, kallas 
MR S. Det gör vi tillsammans med följan-
de län: Kronoberg, Blekinge, Jönköping, 
Kalmar och Östergötland. MR S har en 
överste som chef, Jan Pålsson, och denne 
har en stab till sitt förfogande. MR S har 
sin verksamhet förlagd till P7 Revinge. 
Inom militärregionen ska ledningen skapa 
förutsättningar för andra att verka i det nya 
totalförsvaret1. Främst gäller det militära 
förband och myndigheter som ska träda i 
aktion vid förhöjd beredskap och när främ-
mande makt övergår till väpnat angrepp. 
Men, det gäller även i hög grad också 
frivilliga försvarsorganisationerna, kallas 
FFO.  
 I mitten av maj var frivilligorganisa-
tionerna inbjudna av chefen för MR S, Jan 
Pålsson, till ett samverkansmöte i Revinge. 
På dagordningen stod pågående arbete för 
totalförsvarsutveckling, gemensamma ut-
vecklingsområden, respektive frivilligorga-
nisations syn på sin roll och hur vi arbetar 
för att utveckla och stärka totalförsvaret. 
Av de 18 FFO som ingår i totalförsvaret 
var 12 närvarande.
 På mötet representerades FAK av 
undertecknad som täckte upp för kårerna 
inom MR S. Dessa är Jönköping, Kalmar, 
Blekinge, Kronoberg, Hässleholm, Hel-
singborg, Lund och Malmö. 
 Under inledning av Jan Pålsson be-
tonades särskilt MR S absoluta behov av 
frivilligverksamheten för att bygga upp det 
nya totalförsvaret. Respektive FFO gjorde 
därefter en presentation av sin verksamhet 
och på vilket sätt vi stödjer i totalförsvaret. 
I mycket består verksamheten av utbild-
ning och övning som förberedelse för en 
uppgift som ingen egentligen önskar sig. 
Under tiden stödjer varje organisation på 
olika sätt såväl försvarsmakten som det 
civila samhället, speciellt då kriser uppstår.
Jan Pålsson uppmanade oss i FFO att byg-

ga nätverk med länsstyrelser, med regioner, 
myndigheter och kommuner. Men också 
att medverka i Folkförankringsprojektet 
som nu drar igång. Syftet är att tala om för 
svenska folket att det fi nns hot mot Sverige 
och förankra tanken att alla behövs för att 
försvara vår frihet och självständighet. En 
gång i tiden behövdes inte denna påmin-
nelse men globalisering, teknisk utveck-
ling, rörelsefrihet med resor ut i världen 
har bidragit till att man glömmer bort och 
undertrycker det obehagliga.
 I slutklämmen tackade Jan Pålsson 
oss för att vi ställt upp och hjälpt dem i 
ledningen för MR S att bättre förstå vilken 
betydelse vi inom frivilligverksamheten 
kan spela i uppbyggnaden av nya totalför-
svaret. Dessa möten kommer att fortsätta 
med två varje år. Till hösten kommer vi 
mer att fokusera på hur FFO kan samverka 
med försvarsmakten för att utveckla och 
stärka totalförsvaret.

Mitt stora tack till FAK, främst min egen 
kår i Malmö, för denna genuint intres-
santa uppgift att företräda våra kårer på 
samverkansmötet.

Anders Kristiansen
1 Nya totalförsvaret består av delarna: det 
Militära försvaret och det Civila försvaret 

Rekordår för förlorade körkort
Under 2020 blev fl er fordonsförare än 
vanligt av med sina körkort än tidigare 
år. Under detta år fattade Transportsty-
relsen beslut om återkallelse av 41.603 
körkort, vilket är drygt 13 procent fl er 
än under 2019. Siff ran är den högsta 
under ett år. I ett uttalande från Trans-
portstyrelsen ser man det som en kraftig 
ökning i infl ödet av omhändertagna 
körkort från Polisen. I de fl esta fall har 
körkortet återkallats efter att förarna 
rapporterats för trafi kbrott, vanligtvis 
är det fortkörning, vilket ledde till att 
26.050 förlorade sina körkort.

MTE utbildning
I strålande sol och med förväntansfulla 
kursare på plats genomförde Kåren en 
MTE-utbildning med Revingehed som 
övningsplats i slutet av maj månad. Utbild-
ningsledare var Per Erlandsson, femte man 
från höger i bilden av uppställda kursare.

Per Erlandsson redogör för 
bandvagnens instrumentering.

Återkallelsegrunder under 2020
• Rattfylleri /Drogfylla 6.317 st
• Smitning 154 st                    
• Mindre överträdelser  1.030 st
• Fortkörning 26.050 st
• Opålitligt i nykterhets-
 hänseende 1.156 st
• Allmän brottslighet 166 st
• Ej lämnat läkerintyg eller bevis 
 om godkänt förarprov 3 436 st
• Hinder fanns för utförande av
 utförande av körkort 21 st
Totalt: 41.603 st

Statistik från Transportstyrelsen
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Giftiga ämnen i nya bilar
När man som ägare till en ”sprillans” ny 
bil sätter sig för att andas in de nya dof-
terna, skall man vara försiktig med att dra 
för djupa andetag. Ämnen som finns i bilen 
är väldigt instabila där plast och textilier 
förflyttar sig till luften man andas in. Det 
finns speciellt två ämnen som används när 
bilen tillverkas, nämligen bensen som finns 
i gummi och färgämnen, men även formal-
dehyd som används i bilmattorna. Dessa 
båda ämnen är cancerogena och väldigt 
giftiga. Enligt en studie som nyligen gjorts 

Kårchefen  
har ordet...

Tiden rinner i väg och sommar-
månaderna har börjat, med en 
förhoppning om vackert väder och 
soliga dagar. Vad vi vet i stundan-
de tider är att kåren genomfört en 
introduktionsutbildning MTE (Motor 
Transport Enheten) under maj  
månad och vi kommer senare 
under slutet av september att  
genomföra en Bandvagns kurs 
MTE. Det kommer förhoppningsvis 

kunna genomföras en del lokala aktiviteter under hösten som 
Eventgruppen och Sektionerna kommer att arrangera.
 Jag vill påminna er om att gå in på kårens hemsida  
www.fak.se under fliken Våra kårer och vidare ner till FAK 
Malmö för att se vad för olika gemensamma aktiviteter som finns 
att tillgå under året, samt vilka mötesdagar som sektionerna har. 
Sektionernas aktiviteter är öppna för alla och inte bara för den 
sektionen som anordnar den. Ställ upp och var med på vad som 
händer i kåren.  

kan bilförare som jobbpendlar mer än  
20 minuter enkel resa, utsättas för förhöjda 
halter av ohälsosamma kemikalier. Forsk-
ningen efterlyser nu alternativ till dessa 
kemikalier för att minska förekomsten av 
giftiga ämnen i bilars interiörer.
 Det är ingen rolig information när 
man som stolt nybilsägare gärna vill njuta 
av sitt nyförvärv man precis betalt stora 
pengar för.

Text J-E. H.

 Den 4 maj bytte Kursgården i Höllviken namn. Dagen till ära 
fanns Vellinge Kommuns Näringslivs- & Turistchef Annica  
Carlstedt, Verksamhetschef Anders Lagerholm och Förbunds-
ordförande Thommy Göransson som avtäckte den nya skylten! 
Det nya namnet är HÖLLVIKSNÄS-Möte-Mat-Logi.
 Det finns en del utbud av centrala kurser som ni hittar på 
www.fak.se under utbildningar och årets kurser.
 Du som har bytt mail, adress- eller telefonnummer, glöm inte 
att sända era nya uppgifter till fak.malmo@hotmail.se
 Gå in på hemsidan under FAK shopen och se vad vi har att 
erbjuda av vårt sortiment. Är där något som skulle vara intres-
sant för er att köpa, kontakta kårchefen som ombesörjer inköpet 
av detta. Finns det något som ni tycker saknas i shopen med-
dela kårchefen även detta.
 Allt vad vi kommer att göra under året beror på vad Folk-
hälsomyndigheten kommer ha för rekommendationer och vad vi 
kommer att kunna genomföra.
 Var med och hjälp till att rekrytera nya medlemmar till kåren.
Kåren behöver förstärkas med nya aktiva medlemmar, så vi kan 
fortsätta att bedriva vår verksamhet vidare under många år. Var 
med och gör detta möjligt!  

Kårstyrelsen önskar er en trevlig och skön sommar.

Anders Persson

Professionell bilvård i Svedala
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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

Drivmedelsförändring
Från och med den 1 augusti ersätts den 
95-oktaniga bensinen med E10. Det kom-
mer leda till dyrare bensinpriser och att 
vissa äldre bilar kan få problem. Omkring 
130 000 bilar i Sverige avråds att  köra 
på E10. Den nya blandningen kan orsaka 
olika problem då bränslet är mer frätande 
på slangar, packningar mm. Den högre 
inblandningen av etanol i E10 gör också 
att energiinnehållet blir 1,8 procent lägre. 
Prishöjningen som följer med skiftet av 
mer etanol i pumparna kommer på auto-
matik då etanol är dyrare än bensin. Det 
fi nns dock ett alternativ, E5, med enbart 5 
procent inblandning av etanol och som i 
de fl esta fall kommer vara jämförbar med 
dagens 98 oktaniga drivmedel. 
 Orsaken till skiftet av E10 är den så 
kallade reduktionsplikten för att minska 
koldiox-utsläppen. Även dieselbilar kom-
mer få ökad inblandning av biodrivmedel. 
Dieselbränsle är lättare att blanda ut med 
annan substans. Skiftet på drivmedels-
mackarna kommer förmodligen ta tid, då 
stora mängder bränsle skall bytas ut i sys-
temen.  Pumparna kommer också markeras 
med E10-markering på de vanliga B 95 
pumparna.

Text J-E. H.

85 års bilhistoria
Bilmärket Toyota är en av världens främsta 
biltillverkare. Företaget inledde sin verk-
samhet som textiltillverkare under namnet 
Toyoda vars namn ändrades 1937 till 
Toyota i samband med att man planerade 
för att tillverka bilar. Den första prototypen 
framställdes redan 1935 och året därpå var 
startåret för japansk bilhistoria. 1936 
presenterades den första modellen efter 
amerikanskt utseende. Motorn var sex-
cylindrig på 65 hk. När sedan andra 
världskriget bröt ut fi ck företaget ägna sig 
åt tillverkning av material för den japanska 
krigsmakten.  När kriget var slut och de 
allierade tillät Japan att åter bygga upp sin 
mekaniska verksamhet, byggde Toyota 
i första hand en tvådörrars modell under 
namnet Toyopet SA med en motor på 
27 hk. Några år senare hade tillverkningen 
ökat till 10.000 bilar om året och då 

lanserades en mellanklassvagn under 
namnet Crown, vilken följdes av modellen 
Corena, ett namn som vi europeer började 
uppmärksamma liksom Starlet och Celicia.
 Åren rullade på och redan 1984  var 
märket i konkurrans med både Ford och 
Chevrolet som världens största biltillver-
kare. Corolla-modellen hade 1983 lämnat 
monteringsbandet med tio miljoner till-
verkade bilar. Toyota ligger också bakom 
märket Lexus, som räknas som en exklusiv 
lyxmodell som fi nns utrustad med 4,5 liters 
V8 motor där den konkurrerar med 
Mercedes och BMW.
 Bilmärket Toyota har fått motor-
världens ögon på sig som en tillverkare av 
ytterst tillförlitliga fordon då märket legat 
på topp när det gäller kvalité.

Text J-E. H.

Toyota av 1936 års modell Toyopet SA
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Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Rustad för Biometanol
Forskare vid Luleå Universitet (LTU)  
tankade en Saab 95 Biopower, som vanligt-
vis drivs på etanol, med en blandning av 
biometanol som producerats av rester från 
den svenska skogsindustrin och bensin. 
Poängen med testet var att visa att det finns 
250.000 bilar i Sverige som skulle gå på 
metanol, anser Rikard Gebart, professor i 
energiteknik vid LTU, där man lät en Saab 
köra 1.000 mil på skogsrester. I samarbete 
med Lunds Tekniska Högskola monterades 
bilen efter sex månader och dessa 1.000 
mil ner. Det fanns inga ovanliga slitageska-
dor och de små rostskador som påträffades 
var mindre än de som ofta uppstår i en 
E85-motor. Testbilen drivs vanligtvis på 
E85, som sommartid består av 85 procent 
etanol och 15 procent bensin. Det nya 
drivmedlet M56, är en metanol som är 
baserat på  56 procentv metanolbränsle och 
44 procent av vanlig bensin.
 Biometanolen M56 som användes i 
testen togs fram vid LTU:s egen anlägg-
ning av restprodukter från den svenska 
skogsindustrin, helt biobaserad, utan att 
renas till kemisk kvalitet. Testet garanterar 

inte att alla etanolbilar kan drivas riskfritt 
med metanol, påpekar Rikard Gebart. 
Delar i andra bilars motorer och bränsle-
system skulle kunna vara mer känsliga 
för till exempel rost, men testet visar att 
det finns tillräckligt marginal, att när man 
bygger om en E85-motor och fixar till den, 
så är de ändringarna tillräckliga för att köra 
med metanol. Om svenska etanolbilar kan 
drivas med biometanol kommer det vara 
mindre andel fordon som behöver bytas ut. 
Under 2020 trädde den nya *Reduktions-
plikten i kraft, där leverantörer gradvis 
kommer att behöva höja andelen förnybart 

bränsle i drivmedlen.
 Industrin behöver göra något nu om det 
ska hinna verkställas till dess det behövs, 
är utlåtande från professorn i energiteknik, 
Rikard Gebart vid LTU. 

Texturval från Ny Teknik

*Reduktionsplikt är en ny lag för driv-
medelsförsäljning i Sverige, vilken innebär 
ökad användning av biodrivmedel och 
minskade utsläpp av växthusgaser.

Förtydligande J-E. H.

Rekordbilen
Trots Toyotas framgångar som biltillverkare finns det ett märke 
som slår tillverkningsrekordet med råge, nämnligen Ahlgrens 
Bilar. En bil som kom till av en händelse när godisfabriken i Gävle 
skulle slå sig på tillverkning av marshmallows. Resultatet här 
blev i stället små skumgodisbitar som någon inom fabriken tyckte 
likande formen av en bil. Inte vilken bil som helst utan med likhet 
av den franska sportbilen Bugatti. Från början såldes skumbilarna 
som lösgodis, men är numera oslagbara i påsförpackning, där 
den tillverkats i miljardupplaga av Ahlgrens. En bilprodukt som 
säkerligen inte behöver visas i flotta bilhallar utan talar för sig 
själv i godismontrarna.

Text J-E. H.


