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Sydvästen
FAK

Då var det dags att starta verksamhe-
ten igen efter en mycket varm och skön 
sommar. En del aktiviteter och kurser 
startar omedelbart efter sommaruppe-
hållet. Ansvaret för dessa aktiviteter har 
sektionerna och kårstyrelsen. 
 Sektionerna har som vanligt en hel 
del evenemang under hela året som är 
intressanta och trevliga att deltaga i. Det 
kommer att vara flera aktiviteter som 
händer under hösten. Den 13 september 
blir det  ett besök i Joes Garage och 
fortsätter den 15:e i samma månad med 
höstmarknad i Wideröra. Vi kommer 
också att ha en Hjärt – Lungräddning 
kurs, (HLR). Naturligtvis kommer vi även 

i år ha den omtyckta kvällen med Ärtsoppa.
Det finns även sektionsmöte som har inslag 
av trafik och data inriktning allt detta och 
mycket annat finns att tillgå på hemsidan 
och i Sydvästen.
 Vi vill naturligtvis än en gång påminna 
er om vårt Jubileum fredagen den 16 
november som kommer att genomföras på 
kursgården i Höllviken. Underlaget finns 
med i tidningen gällande kostnad och tid, 
glöm inte att anmäla er till ett trevligt och 
minnesvärd kväll tillsammans.
 Vi fortsätter med utbildningen av med-
lemmar till Motor Transport Enheten (MTE)
Det som står närmast på tur är att vi skall 
ha en introutbildning på Husie den 8 sep-
tember och under oktober månad kommer 
en fortsättningskurs på Lastbil + släp att 
genomföras. FAK-SOR kommer att genom-
föra sin utbildningskonferens och Råds-
möte på kursgården i Höllviken lördagen 
den 29 september, kallelse har gått ut till 
samtliga Skåne kårer.
 FAK Vänföreningen håller sitt årsmöte 
torsdagen den 25 oktober på MFFC i 
Husie. kallelse till årsstämman sändes via 
medlemsutskick.
 Jag vill än en gång påminna om att 
ställa upp och vara med i de olika aktivi-
teter och sektionsmöte som sektionerna 

anordnar. Sektionernas arbete är en 
mycket viktig del i organisationen, för att 
vi skall kunna bibehålla en bra och aktiv 
fungerande kår. Var med och hjälp till 
att se till så vi har en så intressant och 
levande hemsida och tidning. Detta gör 
ni genom att ta en bild och skriva några 
rader på en aktivitet eller utbildning som 
vi har varit med på. Detta gör ni genom 
att sända in bild och text till Kaj Born-
holm på mail 0411533724@telia.com. 
Denna uppmaning till medlemmarna så 
att intresserade kan se vad för verksam-
het som vi har i kåren.
 Om ni känner någon eller ni själv 
skulle ha intresse för deltaga i styrelse 
arbete kontakta i så fall Valberedningens 
ordförande Sven Nivestam via e-mail 
sven.nivestam@gmail.com eller telefon 
040-49 94 73
 Jag skulle vilja tacka alla som ställt 
upp och alla ni som visade intresse för 
att kunna vara med och hjälpa till om 
behovet fanns på de olika platserna där 
bränderna har varit runt om i landet.
Ett stort TACK för era insatser. 

Anders Persson
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Frivilliga ska hjälpa 
kommunen om krisen 
kommer
Under veckan som gått har hela Sverige 
uppmärksammats på hur vi bäst gör oss 
beredda på en eventuell samhällsstörning. 
Nu tecknar Skurup en överenskommelse 
med Frivilliga automobilkåren, som ska 
hjälpa till när krisen kommer.
 Under nationella krisberedskapsveckan 
fick alla svenska hushåll ett häfte om hur 
man ska agera om en kris uppstår, vilka 
livsmedel som är bra att ha hemma med 
mera.
 Även i Skurup uppmärksammades 
veckan. Skulle en kris uppstå i kommunen, 
kommer frivilliga vara en viktig resurs för 
att kunna hantera den uppkomna situatio-
nen. Därför tar Skurups kommun nu ett 
steg mot samarbete med frivilliga, och 
tecknar som första kommun i Skåne en 
överenskommelse med Frivilliga automo-
bilkåren i Malmö.
 Tanken är att kåren ska kunna hjälpa 
till med transporter, evakuering, räddnings-
insatser med mera.

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Marcus Willman, kommundirektör, Anders Persson, FAK, Malin Ekblad, säkerhetschef, 
Anders Kristiansen, FAK.

EU har som mål att fler säkerhetssystem skall vara obligatoriska 
på alla nytillverkade bilar. Inom tre år skall nya bilar vara utrus-
tade med autobroms med nödstoppsignal, vilket innebär att bilen 
varnar och stannar automatiskt när det föreligger risk för kollision.
Det skall också finnas en slags ”svart låda” (typ flygplan) som kan 
registrera datauppgifter vid olyckor. Trötthetsvarnare och filhåll-
ningshjälp skall slå larm om föraren nickar till under färd skall 
också införas i bilarna framöver. Alla bilar skall vara försedda 
med backkamera eller radarvarnare. Ett automatiskt nödsamtals-
system, eCall, är på gång att införas för att kunna kalla på hjälp 
om en olycka inträffar. Med dessa krav som mål räknar EU med 
att halvera antalet omkomna i trafiken lagom till år 2030. Inom EU 
omkommer cirka 25.000 personer i trafiken årligen. 

Uppgifter från: Vi Bilägare / Text:J-E. H.

Säkrare bilar

Risk vid brist på uppmärksamhet
Trots förbudet att använda mobil vid framförande av for-
don, finns förare som struntar i förbudet och kör på i vanlig 
gammal stil med att prata i mobilen när man kör i trafiken.
Ett konstaterande är på plats: Fordonsförare som kör 
med en hastighet av 40 km/h och blickar ner i mobilen i 
två sekunder innan man åter ser upp på vägbanan hinner 
rulla 22 meter utan att ha kontroll på vägen. Vad hinner inte 
hända under dessa meter? 
          J-E. H.

 – Kommunen och Frivilliga automo-
bilkåren (FAK) har under Krisberedskaps-
veckan redan inlett sitt samarbete genom 
att FAK delat ut material under veckan 
i kommunen. Att ha detta samarbete gör 
att vi har extra personella resurser om en 

kris uppstår, och där vi har ett behov av att 
kunna transportera människor, säger kom-
munens säkerhetschef Malin Ekblad i ett 
pressmeddelande. 



Branden i Ljusdal/Kårböle 
Sommaren 2018 kommer vi att minnas 
som den varmaste sommaren i manna-
minne. Soligt och skönt men också väldigt 
torrt i skog och mark. Detta resulterade 
som bekant i cirka 50 st stora, samtidiga 
skogsbränder i Sverige. Fyra av bränderna 
var mycket stora och bitvis utom kontroll. 
Oerhört stora skogsområden brann upp 
och insatsen för att bekämpa bränderna var 
massiv. 
 FAK kom att stötta bränderna via bl.a. 
bandvagnspolerna som Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
finansierar. Den praktiska hanteringen av 
bandvagnar och personal sköter Trafik-
verket (Trv) och Svenska Kraftnät (SvK). 
 Undertecknad fick ett telefonsamtal 
onsdagen 25 juli kl 10:00 med frågan om 
jag kunde deltaga som bandvagnsförare. 
Klockan 12:30 var utrustningen packad 
och jag hämtades upp av Pär Franzén. Vi 
styrde bilen norrut och hämtade även upp 
Henrietta Wagland i Kristianstad. 95 mil 
och ett antal timmar senare anlände vi till 
Järvsö där vi inkvarterades. Under de sju 
dagarnas kommande insats, så skrev jag 
lite dagboksnoteringar och det är dessa 
som presenteras här:

Torsdag 26 juli
Många ska sova och platserna är få. Därför 
används många rum för både dag- och 
nattsovare. Jag och kollegan får dock ett 
eget dubbelrum, så vi slipper bädda om 
(detta ändrades dock natten efter). Klockan 
07:00 kommer vår transport, som tar oss 
till baslägret/staben. Detta fick för övrigt 
utrymmas och flyttas i natt från Lassekrog 
till ny plats p.g.a. att brandfronten närmade 
sig.
 Efter en väldigt lugn förmiddag, så 
hettade det till under eftermiddagen. Lite 
småbränder släckta på egen hand innan 
vi bistod räddningstjänst och hemvärn 
vid en kritisk begränsningslinje. Problem 
med materiellogistik samt bränslebrist till 
pumparna gjorde inte saken lättare. Just nu 
sker massiv vattenbombning och läget vid 
brandfronten är spänt.

Fredag 27 juli
Idag har läget varit ansträngt på brandfron-
ten med tilltagande vind, som bidragit till 
ett antal nya, större bränder intill begräns-
ningslinjen. Vi är cirka ett 30-tal personer 
bestående av räddningstjänst, hemvärn och 
frivilligresurser på vår del av linjen – sju 
km att bevaka och hålla, så hjälpen med 
helikoptrarna är ovärderlig. Även idag 
problem med mat och drivmedel men allt 
löser sig så småningom.

Elden vann tyvärr fighten under kvällen 
och tog sig över begränsningslinjen (400 
kV kraftledningsgata). Brandspridningen 
går oerhört fort eftersom allt är så torrt och 
vinden blåser friskt. De som jobbar natt 
kommer att få det tufft!

Lördag 28 juli
Fredagens okontrollerade brand lugnade 
sig tack och lov under natten, så husen i 
riskzonen klarade sig! Nu pågår förstärk-
ning av linjerna samtidigt som vinden 
ökat kraftigt. En ljusning är att det faktiskt 
regnar just nu. Många olika nationaliteter 
samsas under insatsen och jag har fått träna 
på både franska, danska och lokalbott-
niska...

Söndag 29 juli
Nattpersonalen har haft det lugnt, vilket 
är väldigt bra. Lugnet märks överallt och 
det har gett oss möjlighet till underhåll av 
bandvagnen. Det är lyxigt med reparations-
personal, som åker runt och bistår oss.
Just nu sitter vi stand-by i regnet och vän-
tar på vidare order. Man har idag övergått 
från defensiv brandbekämpning till offen-
siv markbekämpning av ett antal bränder.
Tämligen lugn eftermiddag med några 
enstaka punktinsatser av markpersonalen. 
Helikoptrarna fortsätter vattenbombningen 
i vanlig ordning. En vanlig dag med andra 
ord…

Måndag 30 juli
Solen värmer på bra idag, vilket resulterat 
i många bränder. Vår grupp försöker tämja 
elden på båda sidor av kraftledningsgatan 
men har åter fått ta stöd av helikoptrarna. 
Det ger oss tillfälle till lite vila, då vi under 
insats inte får befinna oss i riskområdet för 
vattenbombningen.
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Tisdag 31 juli
Efter en natts välbehövligt regn, så kom 
åter solen och värmde alldeles för mycket. 
Inriktning för dagen är att säkra begräns-
ningslinjen fem meter in i skogen. Det 
finns dock många pågående bränder, som 
nu bekämpas aktivt. Vi har bl.a. arbetat 
med polackerna idag men misskommu-
nikation gjorde att personal fanns kvar i 
vattenbombningsområdet. Mycket körning 
i oländig terräng för att reka området har 
vi också gjort. I morgon sista arbetsdagen 
innan Skånegänget åker hem.

Onsdag 1 augusti
Sista arbetsdagen för mig! Ska bli skönt att 
komma hem nu. Idag har vi varit i en ny 
sektor, som kort och gott heter ”gropen”. 
Det är ett område med ett lerlager under 
vilket det ligger en glödbädd. Dessutom är 
området täckt av nedfallna träd och annat 
brännbart... Ingen bra kombination!

Fortsättning på nästa sida > 

Vattenbombning med helikopter.

Bandvagn hjälper till att trycksätta slangsystemet.
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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

Genom de bränder som drabbat vårt land 
under några sommarveckor hade budskapet 
från FAKs Rikskårchef  utgått till landets 
alla FAK-kårer att i möjligaste mån ställa 
upp med lämplig personal som på olika sätt 
kunde bidraga med hjälpinsatser.
Malmökåren var en av dessa som tog till sig 
budskapet. Michael Wirén och Pär Franzén 
var verksamma i trakterna kring Ljusdal / 

Sommarens katastrofbrand Kårböle där man deltog som bandvagnsfö-
rare. Curt Hansson befann sig i Jämtland 
där han rullade slang med hjälp av hjul-
lastare och utförde diverse andra uppdrag. 
I övrigt var vi tre FAK:are till från Malmö 
som stod i beredskap som standby. Det var 
Bengt Evander, Lars-Ingvar Dunér och jag 
själv. 

Text: Henrik Pettersson
/ Bild: Curt Hansson Ett virvarr av slang att reda ut, tvätta 

och rulla upp.

Danska Beredskapsstyrelsen samt en grävmaskin finns sedan ett 
par timmar till förfogande, så det ska nog ordna sig även med 
”gropen”. 
 Ibland blir det dock inte som man tänkt sig... Sektorchefen 
söker kontakt ”Anslut till räddningstjänsten i ruta AP36, brand 
med öppen låga, kör med blåljus”. Nu har vi ju inga blåljus men 
full fart mot målet...
Där vägen tar slut kör vi 1 km på skotarväg. Denna var en av de 
värsta jag sett under mina 14 år som BV-förare. Brandmännen slet 
som djur med branden men fick förhoppningsvis bukt på all glöd.

Torsdag 2 augusti
Efter en natts god sömn begav vi oss åter söderut. Trötta men med 
många minnen  och  erfarenheter. Dessutom inte minst en känsla 
av att kunna ha bistått både enskilda drabbade privatpersoner samt 
samhället i denna svåra brandkatastrof. 

Michael Wirén, FAK Malmö Genomgång av läge samt uppgifter inför dagens körning.


