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Nu nalkas slutet av 2016 års verksamhet 
och kårstyrelsen vill passa på att tacka 
alla som ställt upp under det gångna 
året. Vad 2017 har att erbjuda oss vet  
vi inget om idag. Vad vi vet är att FAK 
kommer att få behov av personer till 
Motor Transport Enheten (MTE) så som 
förare till lastbil-släp, lastbil, buss och 
driftaggregat. FAK kommer förhopp-
ningsvis även att få en del kurser från 
Försvarsmakten under det kommande 
året.
 FAK-representanter skall besöka 
Länsstyrelsen den 6 december där vi 
kommer att diskutera bland annat frågor 
kring vad vi kan erbjuda för tjänster 
inom krigsberedskapen och det nya 
totalförsvaret. Styrelsen och sektionsre-
presentanter skall ha ett möte med våra 
nytillkomna medlemmar den 17 januari, 
då skall vi informera om FAK:s verksam-
het och vad våra sektioner sysslar med 
och se på de olika utbildningar som finns 
att tillgå samt en genomgång av kårens 
hemsida. Det går naturligtvis också bra 
att ta med någon intresserad som skulle 
vilja bli medlem i vår FAK-kår.
 Det sedvanliga informationsmötet i 
januari kommer inte att bli av. Informa-

tion om aktiviteter under året kommer 
att lämnas vid vår kårstämma och i de 
kommande numren av FAK-Sydvästen, 
men även på kårens hemsida.
 Kårstyrelsen vill tacka våra sektio-
ner som planerar och genomför olika 
aktiviteter och arrangemang för kårens 
medlemmar. Bra jobbat! Vi ser fram mot 
ett nytt år med många bra aktiviteter från 
sektionerna.
 Det finns en del datum ni bör  
anteckna inför nästa verksamhetsår:
Tisdagen den 17 januari kommer möte 
att genomföras för våra nya medlemmar.
Lördagen den 25 mars är det Kårstäm-
ma. Tid och plats återkommer vi till.
Än en gång vill jag uppmana er att se 
vad sektionerna har för mötesdagar 
och olika aktiviteter. Dessa finns på vår 
hemsida och kommer även i utskick 
med FAK-Sydvästen. Alla aktiviteter är 
gemensamma för våra medlemmar, så 
ställ upp och gör livet lättare för dem som 
lägger ner tid och energi på att arrang-
era dessa aktiviteter. Ställ upp och var 
med så att vi kan fortsätta ha en bra och 
fungerande aktiv kår.
 Kåren behöver förstärkas med nya 
aktiva medlemmar! Bidra med att hjälpa 
till att rekrytera intresserade för FAKs 
verksamhet. Om ni medlemmar känner 
någon eller ni själva skulle ha intresse av 
att deltaga i styrelsearbete, kontakta då 
valberedningens ordförande Sven  
Nivestam via mail: sven.nivestam@
gmail.com eller telefon 040-49 94 73.
 Styrelsen ser fram mot ytterligare 
ett bra verksamhetsår med FAK och vill 
samtidigt önska er alla en GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR! Avslutningsvis vill jag 
uppmana er alla! Vi har alltid nog med tid 
bara vi använder den rätt. 

Anders Persson

Frivilligförsvarsverksamhet
Landets Arméchef, generalmajor Karl LE Engelbrektsson, 
ser betydelsen i framtiden utav frivilligförsvarsorganisa-
tionerna genom den osäkra värld vi nu lever i. Hans 
uttalande grundar sig på att organisationerna har en folk-
förankring som funnits sedan lång tid tillbaka. Kan FAK 
som organisation var delaktig i detta uttalande? 

J-E. H

PR för FAK
Skånekårernas närmsta granne, FAK 
Blekinge, har fått god publicitet genom 
att tidningen ”Soldat och Teknik” gjort 
ett uppmärksammat reportage. 
I samband med Sweden Rock Festival 
under juni månad gjorde ovanstående 
tidning ett reportage när Blekingekåren 
stöttade festivalen genom att ställa upp 
med bandvagn som körde runt inom 
festivalområdet och närliggande camping-
område. Bandvagnen bemannades med två 
sjukvårdare och två FAK-förare. Under 
den vecka festivalen pågick gjordes 27 
hämtningar inom dessa område för att bistå 
med olika insatser. Bandvagnsgruppen 
samarbetade med polis och områdesvak-
ter. Tio FAK:are i jourtjänst såg till att 
servicen fungerade från kl 11.00 på dagen 
till kl 01.00 på natten varje dygn. Tid till 
vilopauser fanns då man hade tillgång till 
sovplatser och intilliggande sjukvårdstält. 
Ledig FAK-personal hade till uppgift att 
rekrytera för kårens verksamhet inför de 
cirka 30 000 besökarna även om dessa var 
mest intresserade av själva festivalen.
Kåren ansvarade även för transporter med 
minibuss till olika vårdinstanser i Kristian-
stad, Karlshamn och Sölvesborg. Ett fall 
med blindtarmen och ett brutet ben var de 
mest akuta transporterna då ingen ledig 
ambulans fanns att tillgå.
 Festivalarrangörerna uppskattade vår 
insats och vi FAK:are tyckte det var ett 
annorlunda uppdrag där vi fick chansen att 
visa vad vi kan användas till.  

Text: Rolf Svensson, FAK Blekinge 
Ingresstext: J-E. H.



FAK / SOR 
FAK / Skånska Samordningsråd genomför-
de sitt årliga Rådsmöte den 22 oktober med 
representanter från samtliga Skånekårer på 
MFFC-lokalerna, Husie i Malmö. Mötet 
behandlade årets verksamhetsberättelse 
med resultat- och balansrapport. Valpro-
cedur förrättades med i stort sätt omval 
på de flesta platserna. SOR:s  kursråd har 
arbetat flitigt för att uppfylla MSB:s direktiv 
på utbildning, En påbyggnadsutbildning 
inom MTE för lastbil, lb med släp har 
genomförts under hösten. Övrig utbildning 
har också bedrivits med nya förare till Pb 8 
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enligt försvarsmaktens riktlinjer.
 I samarbete med FMK Malmöhus 
har det arrangerats trafiksäkerhetskurser. 
Tyvärr fick den planerad halkövningen på 
Bulltofta Trafikövningsplats ställas med an-
ledning av för få antal anmälda deltagare.
 SOR:s körcentralchef, Bo Nilsson, rap-
porterade att under verksamhetsåret har 
transporter med  totalt 65.349 km under 
520 dagar genomförts för Försvarsmakten, 
inklusive Hemvärnet och övriga frivillig-
försvarsorganisation. 

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

Rekrytering av nya medlemmar har gjorts 
vid bl a Regementets Dag på P7 och olika 
rekryterings –dagar typ Öppet Hus. Fören-
ingsarbetet har bedrivits med olika aktivi-
teter och studiebesök. FAK och Bilkåren 
bedriver gemensamma utbildningar som 
vi hoppas kan utvecklas vidare. Samarbetet 
med Försvarsutbildarna är väl utvecklat 
genom att vi deltager i deras konferenser 
med totalförsvarsinformation. 

Text: J-E. H.

Färre poliser på vägarna 
I ett uttalande från Marie Nordén, general-
sekreterare för NTF, nämner hon att Trafik-
kontroller måste prioriteras. Enligt statistik 
görs en miljon färre nykterhetskontroller 
och hälften så många hastighetsböter skrivs 
ut i dagsläget mot tidigare år.
 År 1981 toppade antalet trafikpoliser 
ute på våra vägar med cirka 1 500 i tjänst, 
trots att trafiken var betydligt mindre,  
antalet fordon färre och hastigheten lägre.
I dag återstår bara en knapp tredjedel av 
trafikpoliser (år 2015 var det 432 stycken).

När regeringen tillsatte en ny polisledning 
prioriterades den delen av polisarbetet bort 
och ansvaret flyttades över till närpolisen. 
En åtgärd som syns tydligt på våra vägar. 
Flertalet förare kör efter egna regler, man 
struntar i hastighet, stannar inte vid stopp-
tecken, kör med endast en strålkastare 
under långa tider och visar inte det minsta 
hänsyn till andra trafikanter.
 Detta är bara en del av det man ser på 
vägarna, listan på hänsynslöshet kan göras 
hur lång som helst.  Resultatet blir en min-

dre hierarki i trafiken. Skulden till detta 
måste läggas på den nya polisledningen 
och den nuvarande regeringen som tydli-
gen inte insett betydelsen av trafikpolisens 
arbete för säkrare trafik på våra gator och 
vägar. 

Text: J-E. H.
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Maskrosdäck?
Den tyska däcktillverkaren Continental 
har börjat producera sin första serie av 
bildäck som framställs av kautschuk från 
maskrosrötter. Om testerna faller väl ut, 
kan maskrosdäck börja säljas inom några 
år. Det låter som ett aprilskämt, med det är 
allvar bakom testen.
 De nya däcken testas under namnet 
”Taraxagum”, vilket hänsyftar till mask-
rosens latinska namn. Den första serien 
i experimentet består av vinterdäck, som 
innehåller en förhållandevis hög andel 
mjuk kautschuk i materialet. Däcken har 
redan börjat användas på testbanor i Tysk-
land och vårt Lappland. Råvaran till däcken 

kommer från maskrosrötter, men det är 
inte vilka maskrosor som helst som duger. 
Maskrosen måste korsas med en art som 
finns i Kaukasien och innehåller betydligt 
mer latexmjölk i sina rötter och det duger 
inte med våra maskrosor som vi svärjer 
över när de dyker upp i våra trädgårdar. 
Tyvärr, för annars kunde man tjänat en 
hacka på otyget.
 Från Continentals sida utgår man från 
att det kommer att dröja åtminstone fem 
eller kanske tio år innan Taraxagum blir 
tillgängligt på marknaden. 

Saxat ur: Lantbruksnytt/
omarbetat av J-E. H.

Sektionsaktivitet
Kårens aktiva Damsektion är full av upp-
slag för att aktivera sina medlemmar.
Inför höstmörkret hade vi samlats för att  
plantera blommor i fantastiska grupper  
genom medtagna krukor och någon form 
av växtlighet. Allt material som användes 
togs från hemmiljö och kunde vara lämp-
ligt som blickfång i de olika arrange-
mangen som skapades under kvällen. 
Stämningen under skapandet var hög och 
glada tillrop ljöd när vi visade upp våra 
alster. Förvånansvärt att det finns så många 
kreativa damer. Bilderna talar för sig själv. 
Kvällen avslutades med hembakad äppel-
kaka och vaniljsås. 

Sveriges vägnät
Redan befintliga vägar har blivit sämre 
på grund av dåligt underhåll. Anled-
ningen är att det saknas pengar till 
kontinuerligt underhåll. Det svenska 
vägnätet består av 98 500 km statliga 
vägar och 41 600 km kommunala gator 
och vägar. Det finns även ett stort antal 
enskilda vägar med och utan statliga 
bidrag. 
 Motormännens Riksförbund har 
gjort en granskning av 67 000 km av 
det statliga vägnätet och resultatet blev 
att 700 av dessa underkändes direkt. 
Det som förstör asfalterade vägar är 
dubbdäck som ger upphov till spår-
bildning. Den tunga trafiken nöter 
sönder gruslagret som finns under 
asfalten och skall bära upp vägen. Av 
tyngden bildas småsprickor vilka drar 
till sig vatten och fukt. Mindre vägar 
med svag konstruktion slits hårt av 
den tunga trafiken och tål inte de höga 
belastningarna på grund av tunnare 
gruslager i botten.
 Generellt är vägarna i södra landet 
bättre än norrut på grund av bättre 
underlag av sand och grus. Sämst är 
vägnätet norr om Dalälven. 

Uttalande av Motors organisation/ 
sammanställd text av J-E. H.

Text: Berit Andersson
Foto: Annathora Nilsson
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Köp Mini kit
till ditt avgassystem
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Vinterdäck
För att räknas som ett vinterdäck skall 
detta vara särskilt framtaget för just 
vinterkörning och märkt med: M+S, M-S, 
M & S, M. S. eller Mud and Snow. En 
krånglig märkning som kanske inte är lätt 
att förstå, i synnerhet som det förekom-
mer däck med märkningen M och S som 
inte alls är avsedda för vinterbruk. Detta 
kan vara däck för terrängkörning. Förutom 
bokstavs- märkningen bör man hålla utkik 
efter en märkning i form av en snöflinga. 
Först då kan man vara säker på att bok-
stavskombinationen gäller däck avsedda 
för vinterväglag. Inom expertisen anser 
man att det inte finns några däck som är 
lämpade för året-runt-körning i vårt klimat 

Volvo Amazon 60 års-
jubilerar
Efter succén med PV 444:an konstaterade 
Volvoledningen att det var dags med en ny 
och modernare familjebil. I år är det sextio 
år sedan modellen kom ut på marknaden 
och döptes till Volvo Amazon. Detta var en 
modell med nytt säkerhetstänkande med 

Hur skall framtidens 
drivmedel se ut?
Svenska Petroleum & Biodrivmedel 
Institutet (SPBI) inser stora utman-
ingar gällande framtidens drivmedel. 
Detta uttalande grundas mycket på 
hur efterfrågan ser ut i olika delar av 
världen. En omställning kräver fordon 
som kan ta emot förnybart bränsle 
och fordrar stor tillgång på råvaror för 
biodrivmedelsproduktionen. På last-
bilssidan kan alternativa drivmedel, 
typ biodrivmedel blandas med diesel i 
större mängder än andra biodrivmedel. 
Detta kallas ”drop in bränsle”.  HVO 
(Hydrerade vegetabiliska oljor) är ett 
exempel på att biodrivmedel kan tan-
kas till vanliga dieselmotorer. EU har 
ett utarbetat regelverk som gäller vilka 
råvaror som kan komma att accepteras 
som förnybart drivmedel.
 Att byta hela fordonsflottor är en 
dyr och väldigt trög process, vilket 
kan innebära att en betydande del av 
lastbilarna kommer att vara kvar i drift 
fram till minst år 2030. 
Artikel av SPBI/omarbetad av J-E. H.

bl a införande av säkerhetsbälte och på 
senare modeller infördes skivbromsar 
fram, fyrväxlad låda med elektrisk 
överväxel. Amazonen hade från början  
B16 motorer, men kom senare med B18 
och B20 motorer, varav B18 Sport var en 
värsting som lämnade 118 hk. Amazonen 
var populär och tillverkades fram till 1970 
års modell i nästan 700.000 exemplar där 
cirka sextio procent exporterades. Det finns 
fortfarande bilfantaster som hävdar att 
denna bil är den populäraste modell Volvo 
byggt och där motorerna kunde trimmas 
till max. Dessutom var modellen snygg i 
karossen. Fortfarande kan men se Ama-
zonen ute på våra vägar och i regel som 
välskötta klenoder. 

J-E. H.

Klimatproblem?
När världseliten vid FN:s nyligen avslutade klimatmöte COP 
21, dök det i all tysthet upp en rapport om hur våra fordon skall 
drivas i framtiden. I denna rapport hävdades det att 94 procent av 
alla bilar fortfarande körs på bensin eller diesel fram till år 2040. 
Denna publicering går helt emot klimatmötets fastställande om hur 
vår planet skall bli friskare i framtiden. Rapporten är visserligen 
utarbetad av Opec, de oljeexporterande ländernas organisation, 
som naturligtvis vill fortsätta pumpa olja från underjorden. Opec 
tror att dagens bestånd av fordon kommer att växa till mer än dub-
bla antalet – över två miljarder bilar inom samma tidsrymd. Man 
utgår ifrån att en stor del av de bilar som tillverkas i dag kommer 
att rulla åtminstone fram till år 2030. Utläser man av fjorårets 
svenska rekordmarknad för bilförsäljning så drivs 95,1 procent av 
sålda bilar helt eller delvis med fossila bränslen.
 Endast 4,9 procent var renodlade elbilar. Ett dramatisk teknolo-
giskt genombrott skall till för att batterier skall bli den slutliga 
lösningen inom de närmsta åren. Etanolen har man givit helt på 
båten och vätgasdrivna fordon med bränsleceller har i dagsläget 
ingen prioritering. 

Delar av text från Dagens Industri / omarbetat av J-E.

i Sverige. Uttalande från dessa experter 
är att när man bygger upp ett vinterdäck 
är det framför allt två komponenter som 
skiljer sig markant från sommardäck: 
Gummiblandningen och mönstret. Bland-
ningen av gummi görs så att däcket håller 
sig mjukt vid kalla temperaturer. När det 
gäller mönstret har vinterdäck ett utförande  
med klackar och 
sajpningar för att 
greppa i snön. 
Produktutlåtande 
från Michelin/ 
omarbetad text: 
J-E. H.


