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Nu är bilen parkerad!
I mitten av juli fattade Kommunfull-
mäktige i Trelleborg ett avvecklingsbeslut 
för Handlingsservice i Trelleborg – verk-
samheten skulle vara avslutad senast 21 
juli. Därmed är vår insats med att hjälpa 
äldre personer i riskgrupper på grund av 
Covid-19 i Trelleborgs kommun med leve-
ranser av varor avslutad. Vi gick i mål med 
flaggan i topp! Sista veckan hade vi 34 
ärenden, vilket var ett rekord under insats-
perioden. Totalt packades och levererades 
4.122 stycken olika artiklar under tiden vi 
var igång. Handlingsservice är en tjänst 
som har tillhandahållits av Trelleborgs 
kommun genom Socialförvaltningen, där 
äldre kommuninvånare har kunnat ringa 
in beställningar av livsmedel, men även få 
hemkört paket och uthämtning av läkeme-
del på apotek. Frivilliga Försvarsgruppen 
(FRG) har varit insatsansvariga och de 

som har skött det administrativa samt 
introduktion och tidrapportering. FAK har 
tillhandahållit fordonsförare och har haft 
kontakt med FRG för planering av den 
dagliga bemanningen. Från början hade 
vi två personer på plats dagligen mellan 
ca kl 11 och 15 som med två av kommuns 
bilar transporterade varor, och från mitten 
av juni levererades inga varor på fredagar. 
Från början av juli inte heller på måndagar 
och transporterna skedde därefter bara 
med ett fordon. Bilarna bemannades av en 
FAK:are och en FRG:are per fordon. Detta 
för att lära känna varandra och underlätta 
framtida samarbete. Under perioden gjor-

des packrutinerna om så att vi inom FAK 
förutom att leverera varor även fick plocka 
och packa varorna på Ica Maxi i Trelleborg 
tillsammans med FRG.
 Ett stort tack för väl utfört arbete har 
inkommit från insatsledaren Nils-Bertil 
Persson från FRG Svedala, och Stefan 
Jönsson, samordnare för civilt försvar i 
Trelleborgs kommun. Vi inom styrelsen 
vill också passa på att rikta ett STORT 
TACK till alla er som varit inblandade i  
insatsen och gjort livet lite lättare för 
många äldre i Trelleborgs kommun!

Text och bild Henrik Pettersson

FAK:are och FRG:are i samarbete.
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Kårchefen  
har ordet...
Då var det dags att starta 
verksamheten igen. Tiden går 
fort och ledighet och sommaren 
bara flyger förbi. Tiden som vi 
har med Coronaviruset och allt 
vad det orsakat har gjort att 
verksamheten inte har varit i full 
gång för många. Kåren startar 
upp igen och Sektionerna och 
Malmöträffen börjar med sina 
möten, det är dock viktigt att 
ännu är inte Coronaviruset över så det gäller att vara försiktig 
och hålla avstånd samt tvätta och sprita sina händer. 
 Verksamheten i FAK slutar aldrig utan fortsätter under 
hela året, dock med något mindre aktivitet. Kåren har haft 
förare ute som ställt upp och hjälpt kommunerna med att 
tillgodose behovet av transporter av medicin, livsmedel till 
behövande.
 Vi kommer att genomföra en MTE-utbildning på lastbil 
& släp den 17-20 september i Revinge som Per Erlandsson 
FAK Malmö kommer att vara ansvarig för. Det kommer också 
att gå av stapeln en Bandvagnskurs den 12-15 november i 
Rinkaby som Per Erlandsson också ansvarar för. Det finns 
en del olika kurser som FAK Rikskåren håller i centralt som 
kan vara intressanta att läsa mer om. Alla utbildningar som 
andra FAK kårer håller i är tillgängliga för oss alla om det 
finns plats att tillgå. Är du nyfiken, gå då in på fak.se och se 
under fliken utbildningar vad som finns av intresse för dig. 
Kåren  kommer också att fortsätta med olika utbildningar 
som vi får från Försvarsmakten. Dessa kommer att läggas in 
på hemsidan för de som har intresse för detta.
 Sektionerna har en del aktiviteter som dom vill försöka att 
få igång under hösten och dessa kommer också att finnas 
på hemsidan. Ställ upp och anmäl er på det som sektionerna 
arrangerar. Aktiviteterna är för er och kårens välbefinnande 
som sektionen gör detta. Aktiviteterna och möten som 
genomförs, kommer att ske på vad Väldshälsomyndighe-
ten rekommenderar. När det gäller anmälningar till någon 
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 den som skall deltaga.
 SOR avhåller sin utbildningskonferens och Rådsmöte på 
kursgården i Höllviken  lördagen den 26 september. Kallelse 
har gått ut till samtliga Skånekårer. FAK Vänföreningen håller 
sitt årsmöte torsdagen den 22 oktober på MFFC i Husie. 
Kallelse till årsstämman går ut via medlemsutskick. Den 24 
oktober kommer FAK Rikskår att hålla en ”Workshop” som 
tar upp ämnet Kårutveckling. Denna sammankomst sker i 
Höllviken och gäller alla Skånekårerna. I första hand kommer 
alla nya medlemmar att bjudas in. 50 personer får vi max 
vara i lokalen. Det finns hela tiden nya aktiviteter eller möten 
som dyker upp under året som inte är med i medlemsbla-
det, FAK Sydvästen, så gå in på vår hemsida och håll dig 
uppdaterad.
 Om du känner någon eller du själv skulle ha intresse för 
deltaga i styrelsearbete kontakta i så fall valberedningens 
ordförande Sven Nivestam via e-mail sven.nivestam@gmail.
com eller telefon 070-665 00 58.

Anders Persson

Totalförsvarsinformation/grundkurs,  
nätbaserad utbildning
Rikskåren genom Per-David Wennberg inbjuder till Försvars- 
utbildarnas Grundkurs i Totalförsvarsinformation vid två olika 
tillfällen under hösten. Dessa datum är 6-8 november alternativt 
11-13 december. Det specifika med dessa utbildningar är att de 
genomförs som nätbaserade utbildningar. Kursprogrammet syftar 
till att få grundläggande kunskaper om Totalförsvaret för oss som 
medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna. Ämnen som 
behandlas är: Omvärldsläget – Militära försvaret – Asymmetriska 
hot – Frivilliga försvarsorganisationer – Civila försvaret / Samhäl-
lets beredskap i fred och krig. Denna nätbaserade utbildning ge-
nomförs som föreläsning med avslutande diskussioner och frågor. 

Kursdetaljer: Som nätbaserad kurs använder du din egen dator 
och kursplats i det egna hemmet.

Kursdagar: Fredagen den 6 november kl. 18.30 – 21.00 
Lördagen den 7 november kl 10.00 –15.30 
Söndagen den 8 november kl 10.00 – 15.00
Alternativ kursdag: Fredagen den 11 december kl 18.30 – 21.00 
Lördagen den 12 december kl 10.00 – 15.30 
Söndagen den 13 december kl. 10.00 – 15.00

Kurskod: C 19353

Inloggningsuppgifter finns under: www.forsvarsutbildarna.se/
utbildning/kurser-for-dig-i-frivillig-forsvarsorganisation-och-
forsvarsmakten/totalforsvarsinformation-grundkurs-natbaserad-
utbildning

Ytterligare upplysningar kan du  som intresserad få genom:  
www.fak.se eller kontakt med Per-David Wennberg,  
mobil: 070-2770449.

FAK Körcentral
De fyra skånska kårerna, inklusive Berga- och Rinkaby-
uppdragen, har, trots påverkan av Coronaepedemin, under 
tiden 2019-07-01 – 2020-06-30 utfört uppdrag under 643 
dagar med totalt 95.051 kilometers körsträcka åt Försvars-
makten, inklusive Hemvärnet och övriga Frivillig Försvars-
organisationerna.
 Fördelningen av köruppdragen har krävt 270 timmars 
adminstration för att få uppdragen att fungera. Av denna 
rapportering utförde Malmökåren uppdrag under 142 dagar 
och med 17.964 kilometers körsträcka.
          Uppgifterna lämnade av Bo Nilsson,  

ansvarig körcentralchef inom FAK / SOR



En arbetsdag i första höstmånaden
Utrustning av vår bandvagn fortsätter. 
Michael Wirén hade planerat och inhandlat 
diverse belysningar för montage i fronten 
på taket. Tidigare igen mättes BV-fronten 
upp för att konstruera en lampbåge som 
kunde fästas i befintliga gängade hål i 
takets främre hörn. 
 Denna båge tillverkades av Inge Levin 
i svartjärn som därefter lämnades till varm-
galvning hos Rydsgårds varmförzinkning. 
Arbetsdagen genomfördes hemma hos 
Anders Kristiansen i Bingsmarken där hus-
trun Viveca bullade upp med lunch till de 
hungriga arbetarna som lärt sig väl smaka. 
På plats fanns både el- och handverktyg 
tillgängliga, sådant som det är svårt att 
arrangera på brandstationen där BV:en har 
sin normala garageplats.
 I bågen monterade Inge och Bo Björö 
både vänster och höger sidolampa, två 
kraftiga framåtriktade strålkastare som 
förstärker helljuset. På bågen fick även 
plats till två varningslampor, modell ”saft-
blandare”. Michael hade inköpt en panel 
med olika strömbrytare för att manövrera 
lamporna samt laddningsuttag för mobil-
telefon. Elsystemet i BV:en styrs helt via 
startnyckel men då ström behövs i avslaget 
läge till radion och några lampor fick man 
komplettera med kabeldragning från batteri 
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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

till instrumentpanel. Dessutom är chassit 
i plast så all jordning måste ske via kabel. 
Det blev lite meck men duktiga montörer 
fixade det hela.
 Under tiden bytte Michael ut backlam-
pan på bakvagnen till en med kraftigare 
ljus. Den gamla lampan hade rostiga fäst-
skruvar som bara gick runt i sina hål. Det 
blev till att ta fram ”tigersågen” och mot 
den står nästan inget i vägen.
 Det saknade värmeaggregatet i bak-
vagnen kom på plats. Michael fann ett 
begagnat hos en firma i Småland och med 
diverse slangkopplingar så anslöts det till 
rören. Det är motorns kylvatten som vär-
mer så efteråt blev det påfyllning, varm-
körning och luftning av systemet.
 Arbetet avslutades på sena eftermidda-
gen och det var nog trötta men nöjda förare 
som satt upp i var sitt fordon för hemfärd. 
Michael med BV:en till Skurup brandsta-
tion och Bo och Inge med 11-bilen tillbaks 
till dess tillfälliga plats i Maglarp.

Anders Kristiansen
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Försvarsinköp
Försvarsmakten har gjort en beställning på ett stort antal  
Mercedes-terrängbil av modellen T 15 för användning inom  
Flygvapnet som klargöringsfordon. Leverans sker under åren  
2020 – 2022. Bilen väger drygt 4 ton och har sexcylindrig motor 
på 184 hk.

Text: Försvarsmakten. 
Bild: Wikimedia Commons / Joshua.

En svensk veteranbil – Volvo P 1800
Ägaren till ovanstående veteranbil var Irv 
Gordon i USA som nyligen gått bort i en 
ålder av 77 år. Det unika med denna bil var 
att den varit hos samma ägare sedan den 
var ny 1966. Gordon blev känd genom att 
ha hamnat i Guiness World Records för att 
han kört sin röda P 1800 totalt 515.000 mil 
(3,2 miljoner miles). 

Lite minnesdata kring P 1800: Den första 
bilen rullade ut ur fabriken hos Jensens 
Motor Factory i England år 1960. De första 

bilarna var av så dålig kvalité att man 
beslöt att flytta tillverkningen till Volvo-
Lundbyfabriken i Sverige 1963. Motorn 
var svensktillverkad och hade motorstyrka 
av 100 hk. Dåtida säkerhetstänkandet var 
stort med tanke på de höga farter bilen  
presterade. Här i Sverige blev bilen mest 
känd då den framfördes av Roger Moore 
som Simon Templar alias James Bond. 
Även vår nuvarande Kung Carl XVI  
Gustav blev som 18-åring ägare till ett 
exemplar av P 1800.

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Svenska regeringen har godkänt en ändring 
i trafikförordningen som innebär att last-
bilar med rundare front blir godkända på 
svenska vägar. Regeringen följer ett tidi-
gare beslut som fastställts inom Europapar-
lamentet och Europeiska Unionens lagråd. 
Avsikten är främst att sänka luftmotståndet 
och därmed förbrukningen med beräknade 
tio procent.
 En längre nos på förarhytten kan 
minska förarnas döda vinkel, vilket gör att 
man som förare uppfattar andra trafikanter 
mer synliga. Infrastrukturminister Tomas 

Eneroth (S) är övertygad att förarna får 
en säkrare och bättre arbetsmiljö genom 
denna lagändring. Förordningen träder i 
kraft den 1 september 2020.
 När man gör en granskning av den 
amerikanska lastbilsflottan kan man undra 
vad förarna på andra sidan Atlanten anser 
om denna utveckling av formerna på 
nya lastbilar som tillverkas utanför deras 
regioner. (Se typexempel på amerikansk 
lastbil).

Text: delvis saxad ur Vi Bilägare
/ omarbetad av J-E. H.

Yttre formförändring


