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Då var det dags att starta verksamheten 
igen efter en skön men solfattig sommar. 
Det finns ett antal kurser som startar 
efter sommaruppehållet, dessutom aktiv-
iteter som sektionerna och kårstyrelsen 
kommer att ansvara för. Sektionerna har 
som vanligt en hel del gemensamma ak-
tiviteter under hela året som är intressan-
ta och trevliga att deltaga i och dessa 
finns omnämnda på vår hemsida.

Kåren forsätter med utbildningen av 
deltagare till Motor Transport Enheten 
(MTE) Det som står närmast på tur är 
att vi skall utbilda på Lastbil & släp. 
Kommande kurstillfällen blir 18-19-20 
september och 10-11 oktober i Revinge. 
När det gäller Länsstyrelsen och sam-
marbetet med MTE fortsätter detta, och 
vi hoppas på att kunna få till ett möte nu 
under hösten. 

Våra utbildningar för Försvarsmak-
ten kommer att rulla på under året, där 
vi har möjlighet att deltaga med elever 
på deras kurser. Förare vi samlat i en 
”förarpool” som med snabbt varsel 

kan ställa upp och deltaga kommer vi att 
använda till detta. Utbudet av dessa kurser 
kommer att gå till Bo Nilsson som i sin tur 
tar ut de deltagare som är lämpliga att gå 
på respektive kurs. Kåren kommer också 
att fortsätta med våra dialoger tillsammans 
med Försvarsmakten för att ytterligare 
kunna skapa fler utbildningstillfällen och 
transportuppdrag.    

Planerade aktiviteter inom HLR, Trafik-/
Temakvällar samt föreläsning om skogs-
branden i Västmanland kommer kårstyrel-
sen att ansvara för.

Gör livet lättare för sektionerna genom 
att vara delaktig i de gemensamma aktivi-
teter som finns att tillgå, ställ även upp på 
sektionsmöten där mycket saker diskuteras 
och ventileras. Sektionernas arbete är en 
mycket viktig del i organisationen för att 
vi skall kunna bibehålla en bra och aktiv 
fungerande kår.    

Under FAK hemsida www.fak.se kan 
man se utbudet av vilka centrala kurser 
som finns att tillgå samt vilken verksamhet 
andra kårer i landet har. Går man vidare 
och tittar under fliken Våra kårer och väljer 
FAK Malmö så får man fram de olika ge-
mensamma aktiviteterna som sektionerna 
och kårstyrelsen har att erbjuda.

När vi genomför aktiviteter eller har nå-
gon kursverksamhet så fotografera gärna 
och skriv några rader som vi kan använda 
på hemsidan och till vår medlemstidning. 
Det kan vara intressant för andra att visa 
vad vi gör, och även ett bra tillfälle för oss 
att kunna rekrytera nya medlemmar, så 
tveka inte maila över detta till Kaj Bornholm, 
0706219026@kajbornholm.se och Jan-Eric  
Hansson, hansson.jan-eric@telia.com.

Regementets Dag
I strålande solsken genomfördes Rege-
mentets Dag på Revingehed lördagen den 
22 augusti. Besöksantalet var som van-
ligt stort med cirka 12.000 intresserade. 
Glädjande var att så många yngre familjer 
hörsammat inbjudan. Sedvanliga strids-
uppvisningar demonstrerades av den 71:e 
bataljonen som samtränats för eventuell 
medverkan vid en FN-insats i Mali 2016. 
Hemvärnets bataljon genomförde också 
en uppvisning med fordon och Livgar-

dets bataljon deltog med skyttar till häst. 
Flygvapnet deltog med en flyguppvisning 
över området. Störst intresse var det kring 
utställda stridsfordon där det också bjöds 
på provåkning.

Från Frivilligförsvaret var det glest 
med utställare, men FAK Malmö var i alla 
fall med i ett av utställningstälten med 
informationsmatrial och några sakkun-
niga som informerade intresserade om 
vår verksamhet inom MTE:s kursutbud. 
Regementets Dag har firats på P7 sedan 
sin tillkomst i början av 1800-talet med 

några få undantag under bland annat andra 
världskriget och har alltid dragit många 
besökare till regementets uppvisningar. 

J-E. H.

FAK Malmö och Rikskåren finns nu 
med på Facebook. För dig som har  
Facebook, gå in och titta och dela med 
dig av informationen till vänner och be-
kanta av sådant som skulle kunna vara 
intressant för även icke FAK.are.

Ny Utbildningschef  har tillsatts vid 
FAK Kansli. Från den 1 juni är Kristian 
Reinoso ny utbildningschef för FAK 
Rikskår. Han efterträder Bill Skoglund 
som efter många trogna år som ansvarig 
för utbildningen inom FAK lämnar denna 
post. FAK Malmö tackar Bill för det vär-
defulla jobb som han lagt ner under alla 
dessa år.

FAK-SOR avhåller sin utbildnings-
konferens och Rådsmöte på MFFC i 
Husie lördagen den 24 oktober, kallelse 
har gått ut till samtliga Skåne kårer. 
FAK Vänföreningen håller sitt årsmöte 
torsdagen den 8 oktober på MFFC i Hu-
sie. kallelse till årsstämman sändes via 
medlemsutskick. FAK Rikskåren kommer 
att ha sitt 100 års jubileum och Rikskårs-
stämma i Skövde lördagen – söndagen 
26-27 september på Billingehus. Bo  
Nilsson, Leif Persson och Anders Persson 
kommer att deltaga från Malmö kåren. 
Kåren genomför ordinarie kårstämma 
lördagen den 19 mars - 2016 kallelse för 
denna kommer att sändas ut senare. 

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@bolina.hsb.se. 
Det går också bra att kontakta Anders 
Persson på 070-638 37 63 om du har 
några frågor eller något som du undrar 
över. 

 Anders Persson



Bilmuseum
Planering av studiebesök kan vara chans-
artat med tanke på hur stort deltagarantalet 
kan bli. Besöket på Söderströms Bilmuse-
um den 16 april blev en succé med nästan 
fyrtio deltagare. Då nästan lika många till 
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var intresserade av ett besök bokades även 
den 12 maj för en ny visning.

Vår ciceron och informatör för de båda 
kvällarna var marknadschefen för För-
enade Bil AB, Rolf Ramestam, med över 
fyrtio år inom företaget. Besökarna fick en 
kortfattad företagshistorik gällande muse-
ets grundare, Allan Söderström, och hur 
han med sin brinnande kärlek för bilar och 
bilens historia startat upp hela samlingen. 

Den värdefulla samlingen som består 
av ett hundratal bilar återspeglar bilens 
historia från en Hurtu-Benz av 1896-års 
modell till tävlingsbilen BMW M1 med 
en trimmad motor på 470 hk. Alla fordon 
inklusive BMW-motorcyklarna ser ut att 
vara iordningsställda för skyltfönstret, 
d.v.s. lackbehandlade och välputsat krom 
över lag.

Vår guide avslutade besöket med att 
berätta trevliga anekdoter kring de Rolls-
Royce-bilar som förekom i samlingen. 
Detta celebra märke ingår också i Förenade 
Bils försäljningsutbud.

Vi som hade förmånen att göra detta 
besök och är intresserade av bilhistoria 
tackar för visningen och glädjen av att så 
många gamla fordon har kunnat bevaras 
för framtiden. 
	 	 	 	 J-E. H.

Informationsmöte

Skaffa dig stötdämpare av rätt kaliber. Välj SACHS stötdämpare 
och du får säkerhet, kvalitet och prestanda på köpet.

SACHS hittar du på Autoexperten. www.autoexperten.se

En trogen skara medlemmar mötte upp 
vid höstsäsongens Informationsmöte 
den 20 augusti. Ordförande Anders 
Persson redogjorde för kommande 
kursutbud och aktiviteter. MTE-utbild-
ningen erbjuder kurs för lastbil och 
släp med 16 platser i samarbete med 
Bilkåren och Blekingekåren. Utbildn-
ing på elkraftverk kommer också att 
erbjudas intresserade medlemmar. 
Samarbetet med Försvarsmakten kom-
mer givetvis att fortgå och planer finns 
att det skall utvidgas i någon form.
Ett stort antal aktiviteter erbjuds 
medlemmarna under hösten. Medlem-
mar som har tillgång till datorer kan 
se detta på FAK- hemsidan. Utbudet 
finns under: Gemensamma aktiviteter.  
Kårstyrelsen och Sektionsstyrelser 
hjälper gärna till med ytterligare infor-
mation när det gäller aktivitetsutbudet.
Körcentralchefen rapporterade att det 
kan finnas behov av transporthjälp un-
der veckorna 38 och 40. Ordföranden 
uttryckte irritation över medlemmar 
som tjatar om kurser och aktiviteter, 
men inte ställer upp eller helt enkelt 
uteblir utan att lämna någon form av 
besked om frånvaro. Detta orsakar 
onödiga utgifter vid hyra av fordon, 
beställning av mat vid kurser också 
vidare. Sektionerna presenterade sina 
olika aktivitetsutbud och hoppades på 
god anslutning till dessa. Till kårens 
hemsida och facebook fanns önskemål 
om artiklar och bilder från genom-
förda aktiviteter. Informationskvällen 
avslutades som traditionen bjuder med 
kaffe och kakor. 	 	 	 J-E. H.

Ökning av falska P-tillstånd
Ett utbrett fusk med falska parkeringstillstånd ökar ständigt. Under oktober –  
november 2014 lät Trafikkontoret i Stockholm fotografera och kontrollera utländska 
handikapptillstånd. Majoriteten av dessa uppskattades vara falska och 95 procent av 
740 observerade utländska tillstånd låg i framrutan på svenska bilar. Även svenska 
handikapptillstånd förekommer i fusket. Speciellt gäller detta i storstäderna. På  
svarta marknaden kan man köpa tillstånd från 2.000 upp till 9.000 kronor.  
Avsaknaden av nationellt spärregister och EU:s regler för den gemensamma 
marknaden gör det svårt att komma åt problemet. 	

J-E. H.

FAK:s Leif Björö, som  arrangerade  
besöket, framför bilden av museets 
grundare Allan Söderström
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Öresundsbron 15 år
Den 16 km långa fasta förbindelsen mellan 
Malmö och Köpenhamn firade den 1 juli 
sitt femtonåriga jubileum. Vid tillkomsten, 
år 2000, var det med blandade känslor vi 
Skåningar kunde färdas över sundet utan 
att trampa däck på någon av de trivsamma 
Öresundsbåtarna.

Trots många motstånd till bron, som 
varit på tal sedan 1800-talet, måste man 
beundra konstruktionen med sitt 490 meter 
långa högspann som lär vara världens 
längsta snedkabelbro för bil- och tågtrafik. 
Bron trafikerades under 2014 av 19.000 
motorfordon. Mellan 10 och 12 miljoner 
tågpassagerare passerar årligen förbindel-
sen och mer än sex miljoner ton gods pas-
serar med tåg under samma tidsperspektiv.

När bron invigdes hade delägarna från 

Sverige och Danmark i det nybildade 
Öresundsbro-konsortiet en nettoskuld på 
19,6 miljarder danska kronor. År 2014 
hade skulden minskat till cirka 15 miljar-
der DKK. Enligt beräkningar skall skulden 
vara återbetald år 2033. 

Alla vi som var negativa till projektet 
får förhoppningsvis erkänna att blev ända 
rätt bra med den fasta förbindelsen över 
sundet.  
	 	 	 	 J-E. H.

Logostikfråga inom Försvarsmakten
Under den något skrämmande rubriken 
”Ett års köer i bästa fall” skriver Kristina 
Bohman/InfoS en tänkvärd artikel i För-
svarsmaktens tidning Försvarets Forum. 
Underrubriken lyder: ”Om det fanns  
pengar och reservdelar, skulle det ta ett 
år för FMW:s Markverkstäder att komma 
ikapp reparationsköerna”. 

I dagsläget vet ingen hur lång tid det 
tar. Ett exempel på väntetid blir från Träng-
regementet i Skövde där man ifrågasatt 
varför det tar fyra till sex veckor att få en 
lastbil servad. Vid ett besökstillfälle under 
augusti 2014 stod 14 av deras 17 lastbilar 
på Markverkstadens uppställningsplats i 
väntan på reparationer.

Totalt vid artikelns tillkomst stod 1.000 
objekt, som helst alla skall vara i funk-

tion, i kö till Markverkstäderna. Orsaken 
till eländet var när PRIO-systemet skulle 
införas år 2012 för reservdelsförsörjning.  
Följden blev att under två års tid kunde 
inte FMW köpa tillräcklig mängd av 
reservdelar. Tidningsartiklar av detta 

Fri fart
Med historiska ögon sett bestämde 
Sveriges Riksdag för 85 år sedan att 
fri fart skulle råda på svenska vägar. 
Detta var år 1930. Den första begrän-
sningen för farter kom  redan år 1906. 
Då blev det stadgat att 25 km/tim 
skulle råda på landsbyggden, 15 km/
tim i tätorter och 10 km/tim vid mörk-
er. Så småningom höjdes fartgränserna 
för att släppas fria 1930. 1955 tillkom 
hastighetsbegränsningen i tätort till 50 
km/tim och vid högertrafikomlägg-
ningen 1967 blev det fartgränser på 
alla vägar. Numera har man fullt upp 
med att kunna hålla reda på vilken fart 
som gäller på samma vägsträcka man 
färdas på. Det har inte blivit lättare 
precis. 	

J-E. H.

slag är knappast något försvaret kan vara 
stolt över, speciellt som det belyses i 
den egna personaltidningen Försvarets 
Forum.	

Delartikel ur Försvarets Forum/J-E. H.

Laddning av batterier utmed väg
Försök med elvägar kommer att tes-
tas på två försökssträckor i Sverige, 
dels i närheten av Arlanda och dels 
vid  trakten av Gävle. Tekniken byg-
ger på att eldrivna fordon matas med 
elektricitet från vägen under körningen. 
Ett av försöken kommer genomföras av 
företaget Rosersbergs Utvecklings AB 

när det gäller Arlandaförsöket. Systemet 
bygger här på en elskena i vägbanan. 
Region Gävle ska som alternativ testa en 
teknik med strömtagare på taket av en 
lastbilshytt som matar en hybridmotor. 
Båda försöken ska pågå till år 2018 och 
bakom försöken står Trafikverket. 

J-E. H.
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Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Citroën 2 CV 6
En enklare bil i modern tid än den fransmannen Pierre Boulanger 
konstruerade strax före andra världskriget går knappast att upp-
bringa. Den tillverkades bl a för fattiga bönder som skulle trans-
portera sina odlade produkter till marknader och torghandel. 

Första modellen av bilen hade en tvåcylindrig motor på 
enbart 9 hk. Efter några år ”hottades” motorn upp till svindlande 
36 hk och kunde då komma upp i cirka 115 km/h. Bilens väg-
egenskaper var relativt goda med outslitliga kontraviktsdämpare 
som bidrog till mjuk fjädring  trots att den krängde en hel del. 
Ett rykte som cirkulerade om modellen var att konstruktionen 
skulle tåla att köras över en nyplöjd åker iförd hög hatt?? Sant 
är dock att de första karosserna enkelt skulle kunna demonteras 
utan verktyg. Instrumenteringen var enkel, endast ampére- och 
hastighetsmätare ansågs vara nödvändiga. Vindrutetorkarna drevs 
av hastighetsmätarwiren. Bräslemängden kunde bara mätas med 
en sticka. Trots sin enkelhet var bilen populär och tillverkades 
under åren 1948 till 1990 i mer än fem miljoner exemplar. Under 
produktionsåren genomgick bilen såväl yttre som inre förän-
dringar. Det forna tygtaket ersattas av galontak, bagagelucka 
tillverkades av plåt och bilen utrustades med bland annat skiv-
bromsar, defroster och förbättrat elsystem. I Sverige slutades 
bilen säljas på sjuttiotalet då våra fordonsregler satte stopp  för 
importen. 

Text/bild: Ronald Nordin, ägare till ovanstående Citroën 2 CV.

20 år med Nollvisionen
Ständigt i hetluften har Claes Tingvall 
från Trafikverket varit genom de tjugo år 
som gått sedan begreppet Nollvisionen 
infördes. Han fick många emot sig när han 
vid det tillfället myntade uttrycket att målet 
var att ingen skall dö i trafiken. Tingvall 
stod på sig trots motståndet och  har varit 
en av de bestämmande till att Sverige blivit 
ett trafiksäkrare land genom åtgärder typ 
trefältsvägar (2+1). Numera finns cirka 300 
mil med denna vägtyp i landet.

De impopulära fartkamerorna som 

finns i ett tusental, har han varit med att 
besluta om. Även om de flesta trafikanter 
är ögontjänare och saktar ner farten strax 
innan stolpen för att därefter trycka ”plat-
tan” i botten efter man passerat, så har det 
bidragit till att man är observant då man 
närmar sig en kamera. Även fartdårar  
ogillar böter för fortkörning. Bilbarnstolar 
har Tingvall också drivit fram som ett 
lyckat säkerhetstänkande.

Nollvisionen har spridit sig till andra 
länder inom EU, men även i USA har vissa 
delstater anammat den svenska säkerheten 
för att minska antalet döda i trafiken. 
Dödstalet i trafiken för tjugo år sedan var 
572 personer och siffran steg fram till 
sekelskiftet till nästan 600. Åren därefter 
planade det ut för att vid år 2014 vara 
endast 270 personer. Även denna siffra är 
för hög, men Claes Tingvall som under 
2015 dragit sig tillbaka som pensionär kan 
säkert känna sig stolt över sin arbetsinsats 
för säkerheten inom den svenska trafiken 
och kan nu ägna sig åt sin ägandes sportbil 
i fortsättningen. 

J-E. H.

Äventyrlig FAK:are
Malmökåren har en medlem, Michael 
Hansson, som har många ”strängar på 
sin lyra”. Att ha deltagit som lastbils-
förare vid FAK-transport är kanske det 
enklaste han gjort om man tänker på 
att han genomgått navigatörsutbild-
ning i det svenska Flygvapnet med den 
tvåmotoriga jetkärran SK 60, deltagit i 
”mission” med ISAF i Mazar-i-Sharif, 
Afghanistan med bl.a. ambulansheli-
kopter, under flera år flugit bogsering 
för segelflygare, hoppat fallskärm med 
Fallskärmsjägarna på K3 i Karlsborg 
och nu senast vandring  på svindlande 
3.640 meter över havet i det sch-
weiziska bergsmassivet vid Matter-
horn iförd  den blå FAK- kepsen. Med 
alla dessa aktiviteter är man knappast 
någon ”medelsvensson”. 

J-E. H.

Michael iförd 
FAK-kepsen


