
Medlemsblad för FAK Malmö – www.fak.se

Nr 3 2019

Sydvästen
FAK

När bandvagnen kom till 
Skurups kommun
Det var en dag i juli som transporten gick 
från det sköna Värmland till det underbara 
Skåne. Här kom en lastbil lastad, med vad? 
Jo, en äkta, gul och grann bandvagn 206 
tillverkad av Hägglunds i Örnsköldsvik. 
Den fick bo i Räddningstjänstens station i 
Skurup, där fanns ett fack ledigt.
 Den 29 juli var det samling i Skurup, 
någon form av invigning skulle man kunna 
säga. Dit kom reporter från Ystads  
Allehanda, några från FAK, några från 
FRO samt tf kommundirektör Rickard 
Pettersson. Brandmän fanns också på plats 
då dessa varje måndag vårdar sin materiel. 
”Förste bandvagnsförare” Michael Wirén 
gjorde åtgärder före körning, därefter gled 
den sakta ut från sitt garage ut i det blå. 
Fantastiskt fint väder var det. 
 Nu blev det intervjuer både av Ystads 
Allahanda och av kommunens interntid-
ning. Michael kunde upplysa om allt det 
tekniska med bandvagnen, kårchefen 
Anders Persson gav sin bild över vad till-
gången till en bandvagn betyder för kåren. 
Tf kommundirektören gav en betraktelse 
över transportbehovet som kan uppstå i en 
krissituation av såväl hemtjänstpersonal 
som sjukvårdspersonal. Mat och vatten-

transporter kan också förekomma.
 Bandvagnen blev först ett fotoobjekt 
under några varv på brandstationens gård, 
sen körde Michael Wiren iväg med den  
fullastad med hugade medåkare för att fylla 
på bränsle. Under den utflykten passade 
FRO på att testa sambandet. Bandvagnen 
fick en alldeles egen kommunikations-
radio. Sammanlagt överlämnade FRO, sex 
stycken radiostationer till FAK som vi ska 

använda i olika uppdrag. Mer om detta på 
annan plats.
 Avslutningsvis så blev dagen mycket 
lyckad för oss alla som deltog, det var idel 
glada miner, vi ser fram emot att vi nu 
kan fylla vår del i överenskommelsen med 
Skurups kommun men också att vi kan 
bidra till andra kommuner. 

Anders Kristiansen
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Stenskotten har ökat dramatiskt

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Kårchefen  
har ordet...
Då var semestern slut och 
verksamheten fortsätter efter all 
ledighet. För FAK har verksam-
heten inte ståt stilla utan den har 
fortlöpt även under semestern 
som den alltid gör.
 Vi har fått en Bandvagn som 
vi lånat från FAK Karlstad som 
vi har placerat på räddnings-
tjänsten i Skurup där vi har fått 
en uppställningsplats. Vi har 
också fått en TGB 111C/T från Försvarsmakten som står ute 
på Husie, denna skall iordningställas och civilregistreras. 
Här söker vi även en bra uppställningsplats där vi kan vara 
och iordningställa bilen, någon som har detta så hör av er till 
styrelsen. Vi har även en Workshop under oktober månad 
där alla medlemmar är välkomna att deltaga. Här kommer vi 
att diskutera FAK i det stora sammanhanget. Vilken roll har vi 
i Svenska krisberedskapen och inom Totalförsvaret. Vad kan 
man förvänta sig som medlem i FAK. Hur vill vi att vår lokala 
kår skall fungera och vad vill vi som medlemmar ha ut av vårt 
medlemskap.
 Den 12-13 oktober kommer en MTE Rep utbildning 
på lastbil & släp att genomföras, 12 elever är kallade och 
eventuellt kommer HLR att ingå i kursen som genomförs på 
Revinge. Det kommer också att gå en del andra kurser som 
finns på hemsidan att tillgå. Gå även in och se på de olika 
kurser som FAK Rikskåren håller i centralt som kan vara 
intressanta att läsa mer om. Pär Erlandsson föreslog att alla 
som är engagerade i MTE träffas en gång om året. Natur-
ligtvis så kommer det att finnas utbildningar som vi får från 
Försvarsmakten. Vecka 35 kommer kurs i lastväxlare, contai-
nersläp att genomföras, det kommer också att bli utbildning 
på Pb5/8 samt förnyelse av förarbevis. Avtalen som ni har är 
enbart giltiga så länge man betalt sin medlemsavgift och är 
medlem i FAK.
 Det har genomförts en hel del event under året och det 
finns en del kvar som vi kommer att deltaga på med vårt 
tält samt att informera om vår verksamhet. Eventgruppen 
har gjort ett bra arbete under året och vi hoppas på att detta 
kommer att fortsätta under nästa år också. Tveka inte att 
ställa upp och hjälpa till under de olika event som kommer att 
vara. Kontakta Anders Kristiansen om ni vill ställa upp. 
Det finns en hel del olika aktiviteter som sektionerna gör ge-
mensamt för att aktivera våra medlemmar, ställ upp och delta 
i dessa, det är för er och kårens välbefinnande som sektio-
nerna gör detta. Exempel på aktiviteter är HLR, föredrag, 
utflykter, trafikupplysning och den årliga ärtsoppan. När det 
gäller anmälningar till någon av aktivitet går det bra att ringa 
det telefonnummer som står på underlaget eller att maila till 
fakaktivitet@gmail.com Glöm inte att uppge vilken aktivitet 
som ni skall anmäla er till samt uppge namn på de som skall 
komma.
 SOR avhåller sin utbildningskonferens och Rådsmöte på 
kursgården i Höllviken  lördagen den  21 september, kallelse 
har gått ut till samtliga Skånekårer. FAK Vänföreningen håller 
sitt årsmöte torsdagen den 24 oktober på MFFC i Husie. 
Kallelse till årsstämman går ut via medlemsutskick. Håll er 
uppdaterade vad kåren och sektionerna håller på med. Har 
ni frågor angående utbildningar eller vad sektionerna håller 

på med så tveka inte att höra av er så skall vi försöka hjälpa er 
med de frågor som ni har. Det kommer hela tiden in nya aktiviteter 
eller möten under året som inte är med i tidningen så gå in på vår 
hemsida och håll er uppdaterade.
 Om ni känner någon eller ni själv skulle ha intresse för att  
deltaga i styrelsearbete, kontakta i så fall Valberedningens ordfö-
rande Sven Nivestam via e-mail sven.nivestam@gmail.com eller 
telefon 040-49 94 73. 

Anders Persson

Antalet glasskador till följd av stenskott har ökat oroväckande i 
Sverige de senaste tjugo åren. Övergången mellan vinter och vår 
är högsäsong för stenskott på svenska vägar. Stenskotten blir inte 
bara fler på våren, det har också blivit markant fler totalt sett under 
de senaste tjugo åren. Enligt Svensk Försäkrings undersökning 
rapporterades drygt 163 000 glasskador till försäkringsbolagen år 
1997. En jämförelse med de senaste uppgifterna i statistiken från 
2017 då glasskadorna var 420 000 inrapporterade.
 Antalet bilar på våra vägar har naturligtvis ökat under dessa 
tjugo år, men det förklarar bara en mindre del av variationen. Tro-
ligt är att avsaknaden av de gamla stänkskydden är en orsak, men 
även att våra bilars framrutor blivit tunnare. Dessutom grusas våra 
körbanor frikostigare i dag. Uppgifterna grundar sig på statistik 
från Försäkringsbolaget IF.    
       Text: J-E. H
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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. 
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KÄNNS DET SÅ HÄR NÄR DU KÖR BIL?
DÅ ÄR DET KANSKE DAGS ATT BYTA STÖTDÄMPARE

Svaneholm Open
Under detta tennisevent fick FAK Malmö 
ett ärofyllt uppdrag att köra kända  
tennisspelare som Mats Wilander, John  
McEnroe, Jonas Björkman, Henri Leconte, 
Cedric Pioline, Marc Woodforce m.fl. på 
ATP Champions Tour som hölls i Svane-
holms slottsträdgård den 26-29/6. Sverige 
genom Mats Wilander vann turneringen i 
finalmöte mot John McEnroe.
 FAK-medlemmar och några andra 
transporterade spelarna mellan Kastrup, 
Ystad Saltsjöbad, Jordberga slott och  
Svaneholms slott. Förarna körde olika bilar 
av märket Jaguar. 

 En krävande uppgift var det. Vi var 
igång under fyra dygn från 8.00 på morgo-
nen, då alltid någon spelare eller funktionär 
skulle hämtas och köras till tenniscourten, 
fram till midnatt då den sista körningen 
var klar. Men vi hade trevligt och fick öva 
på språkkunskaperna. Det talades engel-
ska hela tiden både före, under och efter 
körningarna.
 Efter dessa dagar så fick förarna positiv 
respons från spelarna för mycket bra utför 
uppdrag. FAK tackar alla förare som var på 
plats och ställde upp dessa dagar. 

Anders Kristiansen

75-års jubileum
Inte speciellt många av oss som vistas på 
Husieområdet har vetskap om att det i år 
är 75 år sedan Skånska Luftvärenskåren 
invigdes på sin nuvarande plats i Husie 
den 4 juni 1944. Invigningen förrättades 
av ÖB, General Helge Ljung. I den parad 
som deltog var förutom Kårens personal, 
fanns  paradtrupp ur Marinen och F 10, 
som fortfarande var stationerad på gamla 
Bulltofta. Landshövding Arthur Thomson 
överlämnade en penninggåva under titeln” 
Insamling för Skånska Luftvärnskåren”.
Denna gåva inklusive andra givmilda som 
bidrog, typ Bokförläggare Einar Hansen, 
generalkonsul Inge Erics och Christer 
Wahlgren, SDS, men även bidrag från 
andra personer gjorde att ett ansenligt 
belopp  skulle bekosta ett fritidshem för 
värnpliktiga i Kåren. På grund av att inget 
byggnadstillstånd beviljades blev det 
inget fritidshem utan de insamlade medlen 
användes till att bygga en idrottsplan på 
området. Överskottet från idrottsanlägg-
ningen överfördes till lägerkassan. 

Text: J-E. H.
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Opel 5/12 – 1912-års modell
Via kontaktnät fick FAK Sydvästen göra 
ett besök hos bilbyggare Hans-Bertil  
Hansson för att beskåda en renovering av 
en tvåsitsig Opel av 1912-års modell. Detta 
är ett imponerande projekt som pågått 
under mer än 40 år och med drygt 3.200 
timmars arbetsinsats. Motorn är fyrcylin-
drig på 12 hkr och topphastigheten är cirka 
55 km/h.
 Opeln importerades till Sverige den 5 
juli 1913 av Ostermans i Stockholm. Bilen 
såldes sedan till Hultmans Chokladfabrik i 
Malmö och rullade fram till den 1 oktober 
1928 då den skrotades. I detta skrottill-
stånd  kom bilen till H-B. H:s släkts ägo 
den 13 augusti 1958.
 Opeln var före första världskriget en 
ovanligt dyr bil. År 1912 kostade den 
5.400 DMk, vilket i dagens pengavärde 
motsvarar 270.000 kr. Jämfört med Henry 
Fords T-Ford, som med samma pengavärde 

i dag motsvarar cirka 150.000 svenska 
kronor. Opeln var därmed en ”premiumbil” 
då den tillverkades som handbyggd medan 
Forden tillverkades på löpande band.
H-B. H, som till professionen varit elek-
troingenjör vid Sveriges Radio, har med 
visst bistånd av familjen tillverkat delar till 
denna bil i sin hemmaverkstad där han har 
tillgång till svarvar, plåtbockningsutrust-
ning m m sedan han startade projektet år 
1977. Med noggrann precision har  han 
byggt upp bilen i nuvarande färdigt skick. 
Tillverkningen och stommen av karossen
har gjorts av eketrä efter egentillverkade 
mallar. Nya ekerhjul har tillverkats bit för 
bit. Alla tekniska detaljer såsom chassi 
och kaross i plåt har bockats till i den egna 
specialmaskinen. Tillverkningen av sufflett 
och den röda läderklädseln har sytts upp 
med industrisymaskin på plats  m m. Alla 
utrustningsdetaljer är gjorda med yttersta 

Månadens medlem
Under sommaren som rullat på har Riks-
kåren genom sitt Nyhetsbrev infört en upp-
muntran till medlemmar som på något sätt 
utmärkt sig. Malmökårens unga medlem, 
Camilla Persson, är en av dessa som utsetts 
till ”Månadens medlem”. Camilla uttalar 
sig här i artikeln om sitt engagemang: 
 ”Jag tycker att FAK är en intressant 
organisation att vara med i då man får vara 
med att hjälpa till i samhället på både lokal 
och regional nivå. Som medlem är jag 
ansvarig för sociala medier i Malmökåren 
och är med i Eventgruppen som gör mitt 
medlemskap extra intressant. Det mest 
lärorika jag varit med om än så länge är 
all information och kunskap man fått om 

krisberedskap. Detta har jag bland annat 
fått nu när jag varit med och informerat be-
folkning- en under 
Krisbe- redskaps-
veckan. Inom 
kårverk- samheten 
får man vara med 
om nya saker hela 
tiden. Det mest 
spän- nande är 
att jag gått en 
Introkurs för att 
prova på och köra bandvagn.”  
 Alla Frivilliga Försvarsorganisationer 
har utmaningar att möta inom medlemska-
pet. Så här beskriver Camilla en av dem:  
    ”Tyvärr är det fortfarande en stor del av 
befolkningen som inte tar krisberedskap på 

allvar. De tror inte att vi svenskar kommer 
att bli drabbade. Vi som är engagerade har 
en bra bit kvar att nå ut till befolkningen 
och få dem att förstå allvaret i det hela. Vi 
har kommit en bit på vägen genom att stå 
ute vid olika evenemang och informera om 
krisberedskap. Vi ger inte upp utan kämpar 
vidare med information för att få de största 
kritikerna med i vårt budskap.”
Camilla är med sin ungdom ett utmärkt ex-
empel på det moderna FAK. Alla medlem-
mar kan bidra med olika kompetenser med 
eller utan koppling till tunga fordon.
Rikskåren tackar Camilla för ett värdefullt 
engagemang. 

Synskadade vill ha mer billjud
Från den 1 juli i år måste alla el- och hybridbilar som säljs i 
Europa vara försedda med ett akustiskt fordonsvarningssystem 
(AVAS) som sänder ut ljud när bilen kör under 20 km/h.

Ett beslöt som tagits inom EU. Om två år ska alla nya elbilar 
och även äldre modeller  ha varningsljud. Enligt Synskadades 
Riksförbund anser man inte detta tillräckligt. Varningsljud måste 
höras även i hastigheter över 20 km/h anser förbundet. 
	 	 	 	 Text: J-E. H.

precision. Detaljarbetet borde göra vilken 
bilbyggare som helst grön av avund. När 
bilen var färdig för lackering, byggde man 
upp ett specialtält i plast på tomten för att 
kunna utföra lackering i egen miljö.
 En man som H-B. vilar inte på lagrarna, 
då nästa projekt, en Opel ”Doktorwagen” av 
1908-års modell står på plats i garaget för 
helrenovering. Till detta projekt finns endast 
motor och ramverk, allt annat måste tillver-
kas på platsen precis som med årsmodellen 
1912.
 FAK Sydvästen önskar lycka till med 
även detta projekt och hoppas på ett åter-
besök när bilen från 1908 är återställd i sitt 
ursprungsskick. 

Text: J-E. H. med bistånd av 
text och bilder från H-B. H.


