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Sydvästen
FAK

”Prova på dag” för kvinnor
Kåren började med ett inlägg på Facebook 
där vi marknadsförde att vi sökte kvinnor 
som var intresserade att köra bandvagn.  
Det tog inte lång tid innan förfrågningarna 
började komma till oss. ”Prova på dagen” 
för dessa intresserade genomfördes den 21 
augusti. Uppslutningen blev 11 förväntans-
fulla kvinnor som deltog. 
 Dagen började med information om 
FAK och vår verksamhet. Därefter redo-
gjordes hur dagen skulle läggas upp. En 
genomgång gjordes på hur bandvagnen 
fungerade. Sedan kom det stora ögonblick-
et då man fi ck prova på att köra mellan 
koner och vidare på vägarna inne på det 
med stängsel omgärdade övningsfältet.
Efter lunch började deltagarna åka ut i 

terrängen tillsammans med instruktörerna 
på angivna slingor. Detta var en ny upp-
levelse och roligare än förväntat.
 Alla deltagarna var nöjda med dagen 
och det uttrycktes intresse för att fortsätta 
med ytterligare utbildningar på bandvagn, 
men kvinnorna kunde även tänka sig att 
gå andra utbildningar inom FAK:s verk-
samhet.
 En erfarenhet rikare blev dagen en stor 
succé och deltagarna gick hem, glada och 
med kramp efter allt skrattande dom bjöd 
varandra på under dagen. För kåren blev 
det också en succé då ett antal nya intresse-
rad redan anmält sitt deltagande vid nästa 
tillfälle vi genomför samma övning.

Text och foto: Camilla Persson 
och Anders Persson 

FAK Skånska 
Samordningsråd
FAK/SOR har avhållit Rådsmöte på 
Kursgården i Höllviken den 11 september. 
I vanlig ordning förrättades val av funktio-
närer och genomgång av verksamheten för 
tiden 2020-07-01 – 2021-06-30.
 Största delen av verksamheten utgörs 
av olika kurser. På grund av Coronan har 
dessa inte kunnat genomföras i samma 
utsträckning som tidigare år. Mötet redovi-
sade över FAK/SOR:s Körcentrals uppdrag 
som totalt för Skånekårerna utgör 
35.099 km. Av dessa har Malmökåren 
svarat för köruppdrag med 9.131 km.
 Rådsmötet diskuterade även framtids-
planer för kårernas verksamhet gentemot 
olika myndigheter och kommunernas 
behov.

Text: J-E. H.

Huvudinstruktör Per Erlandsson erhåller 
FAK/SOR förtjänstmedalj.

Hela gänget med instruktörer.
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Hjullastare
Under juni månad fick vi vårt nästa önskade projekt av fordon till 
oss. Vid detta tillfälle blev det en hjullastare Volvo 4200 som vi 
fått till skänks. Fordonet behöver en ansiktslyftning både ut- och 
invändigt. Finns det någon som har intresse att hjälpa till med att 
ställa hjullastaren i ordning? Vi har fordonet uppställt i ett garage i  
Skurup där vi kan vara och färdigställa den i det skick som vi har 
behov av. 
 Vi skulle också behöva fler förare till hjullastaren. Du som är 
utbildad på liknande fordon och vill vara med i verksamheten, 
kontakta Henrik Pettersson hpe99@yahoo.com. Det finns också 
MTE hjullastarutbildningar att gå för dig som är intresserad.

Kårchefen  
har ordet...

Då startar kåren upp verksam-
heten fullt igen efter en varm och 
skön sommar. Naturligtvis skall vi 
följa Folkhälsmyndighetens före-
skrifter även i fortsättningen 
då pandemin inte är över, tvätta 
händerna och hålla avstånd.
 Det har genomförts en 
”Prova på dag”med Bandvagn för 
kvinnor den 21 augusti med 11 
förväntansfulla deltagare på plats

(se separat artikel!). Dagen blev en stor succé och deltagarna 
gick hem nöjda och glada. Vi hade också en avrostning på  
Terrängbil 11, där medlemmar fick tillfälle att träna lite. Det blev 
en mycket bra dag som vi kommer att göra om vid ytterligare 
tillfällen. Vi har också fått ett nytt fordon till kåren, en hjullastare 
Volvo 4200 som vi kommer att ställa i ordning. Hjullastaren har vi 
stationerat i ett garage i Skurup.
 Naturligtvis kommer Damsektionen även i år att ha den  
omtyckta ”Ärtsoppa-kvällen”, vilket blir den 18 november i 
Svedala salen. Det finns även mötesdagar som Dam- och 
Malmösektionen har. Datum för detta finns på hemsidan för er 

som är intresserade att deltaga. Kåren kommer att genomföra 
en Kris Beredskaps Vecka (KBV) från den 27 september till den 
2 oktober. För er som har intresse att deltaga, kontakta Anders 
Kristiansen på anders.kristiansen@skivarp.se. Vi fortsätter med 
utbildningen av personer till Motor Transport Enheten (MTE).
Det som står närmast på tur är att vi skall ha en Bandvagnsut-
bildning på Husie / Revinge den 23-26 september. 
 FAK-SOR har genomfört sin Utbildningskonferens och 
Rådsmöte på kursgården i Höllviken lördagen den 11 septem-
ber, där Skånekårerna fanns med sina utsedda representanter. 
Man kan inte nog påminna om att ta bilder och skriva några 
ord om de aktiviteter och utbildningar som vi genomför. Sänd in 
detta till fak.media@hotmail.com och kb.bornholm@telia.com. 
Detta gör att vi kan synas på sociala medier, hemsidan och i 
tidningen, så att andra kan se vad för verksamhet som vi har i 
kåren.  
 Om du känner någon eller om du själv skulle ha intresse 
av att delta i styrelsearbete, kontakta i så fall Valberedningens 
ordförande Sven Nivestam via e-mail sven.nivestam@gmail.
com eller telefon 0706-65 00 58
 Jag vill också påminna er om att Gå in på hemsidan under 
FAK shopen och se vad vi har att erbjuda er av vårt sortiment 
som vi har av FAK produkter. Om det är något som kan vara 
intressant för dig att köpa i shopen, kontakta kårchefen som 
ombesörjer inköpet åt dig.

Kårstyrelsen / 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

”Nya” FAK
Det var rubriken för en informationsträff 
den 12 augusti. FAK Malmös medlem-
mar var inbjudna och 28 deltog i träffen. 
Avsikten var att berätta om den pågående 
processen inom kårerna i Skåne för att 
organisera FAK så vi kan möta de nya krav 
som framtiden ställer på oss. 
 Föredragningen inleddes med att ge en 
analys av hur omvärlden påverkar Sveri-
ges förberedelser att möta samhällskriser 
och väpnat angrepp. Osäkerheten från vår 
närmsta omvärld är större än för bara något 
decennium sedan. Cyberhot kan påverka 
våra företag och institutioner innan vi hin-
ner märka av dem och sätta stopp.
 För inte så länge sedan hade vi två 
stora skogsbränder, vintern 2021 kom en 
fågelinfluensa av oerhört stora mått och 
under sommaren regnade det med kata-
strofinsatser mot översvämningar, väg- och 
husras. Samhället har anledning att förbe-
reda sig för olika sorters hot och kriser. I 
detta sammanhang betyder frivilliginsatser 
mycket då den ordinarie krishanteringen 
inte räcker till.
 Försvarsbeslutet 2020–2025 föreskri-
ver satsningar både på civilt och militärt 
försvar. Vid föredragningen visades på hur 

Sverige måste förberedas för dessa olika 
hot. Vår egen organisation FAK är cen-
tral när behov uppstår av transporter och 
logistik. För att bäst förbereda våra insatser 
och vår förmåga att hantera olika uppgifter 
behöver vi kraftsamla de resurser vi förfo-
gar över. Detta har kårcheferna i Skåne 
identifierat och under att flertal tillfällen 
diskuterat och sökt lösningar.  
 Nu är man ense om att samla kårerna i 
två gemensamma organisationer. En som 
hanterar ledning och administration och 
en annan som genomför insatserna. Båda 
organisationerna skapas med bidrag från de 
fyra kårerna i Skåne. Insatsorganisationen 
förbereds för att med olika enheter hantera 
fordon och materiel som vi disponerar. 
Allt genomförs för att skapa en effektivare 
organisation som kan genomföra insatser 
för de olika uppdragsgivarna, som kan vara 
försvarsmakten, länsstyrelsen eller kom-
munerna.
 Kårcheferna har enats om en strategi 
för att åstadkomma förändringen till ”Nya” 
FAK i Skåne. Till den nya insatsorganisa-
tionen hör också satsningen på en for-
dons- och materiel-depå centralt placerad i 
Skåne. I strategin ingår att samtliga Skåne-

kårers medlemmar ska få del av kårchefer-
nas förslag genom en föredragning, för att 
därefter kunna diskutera och komma med 
synpunkter som tillförs så att lösningen får 
en bredare förankring. Kårvis föredragning 
genomförs nu under hösten vid medlems-
möten. Föredragande är Anders Kristiansen 
från FAK Malmö. Efter att alla Skånekårer 
fått ta del av lösningsförslagen och gett 
dessa sitt godkännande, så kommer kårche-
ferna att lägga en plan för genomförandet. 
Den planen tas fram under senhösten 2021, 
därefter sätts aktiviteter igång som har sitt 
beroende av hur medlemmarna kan ställa 
upp och bidra. Mer information kommer 
både i Sydvästen men också direkt som 
medlemsutskick.
 Häng nu på och medverka när vi till-
sammans formar ”Nya” FAK i Skåne.

Anders Kristiansen
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Köp Mini kit
till ditt avgassystem
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Jubileumsbilen Jaguar E-typ 60 år
Denna eleganta bil som premiärvisades under mars månad 1961 
på en mässa i Genéve ansågs av flertalet experter som världens 
vackraste bil med sina stilrena linjer. Alla höll kanske inte med då 
italienarna också byggde eleganta bilar.
 Motorn blev efter några år uppgraderad  med en XX-motor på 
2,4 liter och topphastighet på 240 km/h. E-typen var ett tekniskt 
under när den några år senare presenterades med en utprövad 
XX-motor med överliggande kamaxlar, skivbromsar, och inviduell 
bakhjulsfjädring.
 År 1967 ställdes amerikanska krav på att bilen skulle ha större 
luftintag, högre placering av stötfångare, nya blinkers och bakljus 
mm. Krav som Amerika kunde ställa då de flesta bilarna såldes 
”däröver”. Fyra år senare installerades en V12-motor. Det med-
förde att karossen måste förlängas och även bredden utökades. 
Denna modell byggdes fram till 1974 då den sista E-typen läm-
nade fabriken efter att ha tillverkats med cirka 72.500 exemplar.

Text J-E. H.

Gräs vid vägkanten
Allt gräs som växer längs Sveriges vägkanter brukar vanligtvis 
bli liggande kvar på platsen. Trafikverket har inlett ett projekt där 
gräset samlas upp och omvandlas till biogas. Konceptet kommer 
att testas under tre års tid på statliga vägar i tre skånska kommu-
ner, nämligen Svedala, Skurup och Trelleborg. Det uppsamlade 
materialet transporteras till en biogasanläggning i Jordberga där 
det omvandlas till biogas. Eftersom Trafikverket slåttrar cirka  
20.000 mil vägkant varje år blir det uppsamlade grässpillet till 
nytta och kan fylla många gasbilar per år.

Text från artikel i SDS, omarbetad av J-E. H.

Fusk med mätarställningen
Det har blivit vanligare med mätarfusk på begagnade bilar 
i Sverige. Elektroniska mätarjusterare finns att köpa för 
några tusenlappar via nätet. För en skicklig person tar det 
bara några minuter att manipulera siffrorna i odometern 
(vägmätaren). För en bilköpare kan fusket upptäckas genom 
att granska mätarställningen. Bilbesiktningen registrerar 
mätarställning varje gång fordonet besiktigas och då märks 
en avvikelse ganska tydligt. Transportstyrelsen ska utreda 
hur fusket kan stoppas och lämnar förslag under nästkom-
mande år.

Olagliga körskolor
Ett växande problem är de olagliga körskolorna som dyker 
som svampar i landet. Regeringen har tagit itu med proble-
met genom att ändra reglerna för övningskörning och den 
följande uppkörningen för godkännande som bilförare.
En handledare för privat övningskörning får endast öva med 
fem elever samtidigt, jämfört med dagens femton elever.
 Elever med uppkörning för B-körkort kommer inte 
längre kunna göra detta i privat bil. Detta måste ske i en bil 
som tillhör Trafikverket, godkänd Trafikskola eller en  
gymnasieskola.
 Ogiltiga körskolor bidrar till osund konkurrens och har 
inte den utbildning för elever som krävs för att vistas ute på 
våra vägar. Regeringen har tagit detta problem på allvar och  
insett att det handlar om trafiksäkerhet ute i trafiken. De nya 
reglerna träder i kraft den 1 december i år.


