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Sydvästen
FAK

Nu nalkas slutet av 2018 års verksamhet 
och kårstyrelsen vill passa på att tacka 
alla som ställt upp under det gångna 
året. Vad 2019 har att ge oss vet vi 
inget om idag, vad vi vet är att vi haft 
en workshop där kårstyrelsen har varit 
inbjuden. Workshopen genomförde kon-
sulten Elise Pavicic med oss där fokus är 
FRAMTIDEN. Syftet är att engagera och 
motivera våra medlemmar och rekrytera 
nya till vår verksamhet. Detta kommer 
att innebära en hel del arbete för många 
av oss men samtidigt får man se detta 
som en utmaning för att kunna utveckla 
verksamheten och gå mot nya mål i en 
samlad riktning. 
 Under början av 2019 kommer vi 
att hålla ett kårråd där kårstyrelsen och 
medlemmar från sektionerna kommer 
att deltaga. På kårrådet kommer vi att 
arbeta med bland annat hur vi skall ta 
hand om nya och befintliga medlemmar 
och hur vi skall möta framtiden tillsam-
mans. Du som har intresse att vara med 
och vara en resurs för vårt samhälle – gå 
med i Motor Transport Enheten (MTE). 
FAK behövs för att vara en tillgång 
när katastrofen är ett faktum. Gå in på 
hemsidan och se vad det finns för olika 
utbildningar som kan intressera dig. Har 
du frågor angående detta, kontakta din 
sektionschef där du tillhör.
 Det kommer även detta år att finnas 
ett stort utbud av olika kurser som man 
kan deltaga i när det gäller MTE.
Naturligtvis kommer det att finnas ut-
bildningstillfälle genom Försvarsmakten 
också, som vi har möjlighet att deltaga i. 
Dessa utbildningar ansvarar körcentral-
chefen Bo Nilsson för.

 Kårstyrelsen vill tacka våra sektioner 
som har sett till att det har funnits flera olika 
aktiviteter och arrangemang för kårens 
medlemmar. Bra jobbat! Naturligtvis ser vi 
fram mot ett nytt år med många bra aktivi-
teter från sektionerna. 
 Vi har firat vårt 85-årsjubileum den 16 
november med ett 70-tal personer som 
var med och deltog under denna kväll. Det 
var inbjudna gäster och medlemmar som 
gjorde denna dag till en minnesvärd och 
trevlig kväll. Det delades också ut ett antal 
medaljer under kvällen. Kåren tilldelades 
fantastiska presenter av våra inbjudna 
gäster. FAK vill tacka personalen på Kurs-
gården i Höllviken för mycket god service 
och en utsökt trerättersmeny. Under kvällen 
hade vi riktigt bra och trevlig underhållning 
av Mikael Neumann som gjorde att kvällen 
togs till ytterligare en nivå. Ett stort Tack till 
alla er som var med och firade vår 85-års-
dag!
 När det gäller våra projekt för nästa år 
får jag återkomma med detta längre fram 
samt vilken inriktning vi kommer att ha på 
dessa. Inför nästa år kan ni redan boka den 
23 mars då vi genomför vår kårstämma. Tid 
och plats återkommer vi till.
 Inför nästa år arrangeras en ny kris-
beredskapsvecka, vilken kommer att 
genomföras under vecka 19, ytterligare 
information kommer att meddelas inför 
genomförandet. FAK kommer naturligtvis 
att behöva personer som ställer upp under 
dessa dagar, men även detta återkommer 
vi till.
 Kåren kommer också att deltaga vid 
olika arrangemang såsom Regementets 
Dag den 30 maj. Även Hv/friv dag (öppet 
hus) på Husie om detta kommer att genom-
föras under året, samt andra arrangemang 
som kan vara intressanta för vår verksam-
het. Vi kommer att ställa upp med vårt tält 

på de olika event vi kommer att deltaga 
vid. Syftet är att rekrytera nya medlem-
mar och berätta om FAK:s verksamhet 
och vilken resurs vi kan vara åt sam-
hället. Kåren kommer naturligtvis även 
att berätta om vår krislåda vid dessa 
evenemang. Kåren har köpt in en TV och 
dator som vi kommer att använda när vi 
är ute på event och tillställningar där det 
kommer att rulla ett bildspel om FAKs  
verksamhet.
 Jag vill uppmana er att se vad sek-
tionerna har för mötesdagar och olika 
aktiviteter. Dessa finns på hemsidan och 
kommer ut tillsammans med ”Sydväs-
ten”. Alla aktiviteter som sektionerna 
anordnar är gemensamma för oss alla. 
Var med och gör livet lite lättare för kol-
legor som lägger ner tid och energi på 
att arrangera detta. Jag vill uppmana er 
att ställa upp och engagera er så vi kan 
fortsätta ha en fungerande aktiv verk-
samhet.
 Kåren behöver förstärkas med nya 
aktiva medlemmar. Bidra och hjälp till 
med att rekrytera medlemmar till kåren.
Nya medlemmar behövs för att vi skall 
kunna bedriva vår verksamhet vidare 
under många år framåt. Om ni känner 
någon eller ni själv skulle ha intresse av 
att deltaga i styrelsearbete, kontakta i så 
fall Valberedningens ordförande Sven Ni-
vestam via e-mail sven.nivestam@gmail.
com eller telefon 040-49 94 73.
 Kårstyrelsen ser fram mot ytterligare 
ett bra år med FAK och vill tacka alla 
våra medlemmar och samarbetspartner 
för det gångna året och önska er alla 
God Jul & Gott Nytt År!
 Avslutningsvis vill jag uppmana alla: 
Vi har alltid nog med tid om vi bara an-
vänder den rätt. 

Anders Persson



Medlemsblad för FAK Malmö

Informationskväll
Kårens kassaförvaltare, Michael Wirén, var 
inbjuden till Malmösektionens ”Informa-
tionskväll” den 4 oktober för att informera 
om den moderna tekniken som smyger sig 
på oss alla. Till skillnad från våra ungdo-
mar som är uppfödda i denna teknik, har 
vi seniorer en annan bakgrund som gör oss 
något  misstänksamma mot allt det nya 
som poppar upp dagligen.
 Michael W. förklarade alla abonne-
mang typ, bredband, Tv, telefoni i olika 
kombinationer. Valet av bland annat bred-
band med fiberanslutning är en djungel att 
välja mellan och styrs genom boendeform 
i flerfamiljshus eller att man satsat på egen 
liten stuga. Allt detta är ju ett val som 
styrs av den enskildes behov att satsa på 
telefoni, typ fast eller mobil anslutning, 

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Informatören Michael Wirén.

Den 17 september samlade Anders Kristiansson de personer som 
varit med på Krisberedskapsveckan från FAK Malmö och Lund 
och gjorde en utvärdering hur det hade förlöpt under veckan. Det 
hade varit en bra vecka i stort men det behövdes vissa justeringar 
till nästa år och det var detta man skulle ta till sig och justera upp.
Det bildades en grupp av personer från båda kårerna som skall 
arbeta med dessa frågor. Nytt material skall också tas fram att 
användas inför kommande dagar, samt undersökning vilka platser 
som kan vara tillgängliga inför nästa år. Detta gäller inte bara för 
själva krisberedskapsveckan utan andra event där vi kan förevisa 
krislådan och rekrytera nya medlemmar. 

Text: A. P, Foto: Camilla P

Resumé över Krisberedskapsveckan

försäkringar, m m. Michaels förklaringar 
utgick naturligtvis från hans egen erfaren-
hetsbild.  
 Deltagarna fick en inblick i alla aktörer 
och utbud som finns på marknaden och 
vilka vägar man söker när det gäller just  
resor, bankärenden, försäkringar, inköp på 
nätet, kolla upp våra telefonräkningar  m 
m.
 Efter den här djupgående informa-
tionen, och med tanke på alla utbud och 
sökvägar som finns på nätet, var vi om 
möjligt ännu mer förvillade om hur vi skall 
bete oss i den cybervärld som kretsar runt 
oss dagligen. Vi är dock tacksamma mot 
Michael som gjorde sitt bästa för att leda 
oss på rätt spår. Hoppas vi! Tack för infor-
mationen Micke! 

Text och foto: J-E. H

FAK Malmö bjöd in sina och Lundakårens medlemmar till en 
HLR-kurs. Det var tio medlemmar som deltog denna tisdagkväll 
den 18 september, vilket var glädjande. HLR är bra för alla och 
man vet inte när situationen dyker upp, Det kan var du eller någon 
närstående som behöver din hjälp. Då är det bra att ha några 
förkunskaper så man inte står helt handfallen och inte vet hur man 
skall ingripa. Instruktören Martin från Skånsk Sjukvårdstjänst gav 
oss en givande och lärorik kväll inom HLR. Denna kunskap borde 
fler vara intresserade lära sig när tillfälle ges. Vi vill tacka Martin 
för all kunskap du delade med dig till oss under denna kväll. 

Text: A. P, Foto: Camilla P

Hjärt- & Lungräddningskurs (HLR)



Sektionsaktivitet Joés Garage 
Av världens alla bilmärken är det några 
man speciellt spanar in ute i trafiken. Ett av 
dessa märken är den exklusiva Jaguaren.
 FAKs Malmösektion hade bjudit in till 
studiebesök på Joés Garage i Furulund, där 
företaget koncentrerar sin service på olika 
modeller av Jaguarbilar. Vi var ett tjugotal 
som hörsammat inbjudan till detta intres-
santa studieobjekt. Joés bedriver ingen ny-
bilsförsäljning utan är ett fristående företag 
som sysslar med att meka och helrenovera 
Jaguarer av alla årsmodeller till nästan 
nyskick åt hugade spekulanter. 
 Bland objekten fanns en Jaguar F-Type 
Projekt 7 från 2016 med endast 605 mil på 
mätaren. Bilen hade ägts av den italienska 
filmdivan Gina Lollobrigida och av någon 
anledning hamnat i Sverige för försälj-
ning. Försäljningspriset var svindlande, 
1.835.000 svenska kronor.
 I utställningshallen fanns också ett 
antal ”vanliga” bilar som kanske passade 
våra plånböcker betydligt bättre. Företa-
gets representanter samlade oss deltagare 

över en fika och presenterade Joés historia 
från ursprunget i en Lundaverkstad i början 
av 1990-talet fram till nutid i AMUs gamla 
lokaler i Furulund dit man flyttade in 2008. 
Namnet Joés Garage kom till av en hän-
delse. Under tiden man letade ett lämpligt 
namn åt firman spelades mycket musik av 
kompositören och musikern Frank Zappa 
och en av låtarna var just ”Joés Garage” 
och så fick det bli. 
 Som representant för märket Jaguar 
fick vi lyssnare höra historien om Jaguars 
etablering från 1922 i staden Blackpool där 
en Sir William Lyons började med att rita 
och tillverka sidovagnar till motorcyklar. 
På trettiotalet började man bygga karosser 
till Austin och Standard bilar. När andra 
världskriget var över hade firman redan 
börjat förbereda för att bygga egna bilar 
som fick namnet Jaguar efter detta djurs 
kraft, snabbhet och mod.  Resten är histo-
ria då man genom åren tillverkat bilar med 
speciella karosser och motorer med V-12 
cylindrar som står för status i bilvärlden. 
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Tyvärr är inte Jaguar längre under engelskt 
ägande utan ägs numera av det indiska 
bilföretaget Tata Motors, där även Land 
Rover och Daimler ingår. Märket är till-
sammans med Lexus de bilar som har de 
mest nöjda kunderna, vilket borgar för god 
kvalité.
 Kvällen avslutades med rundvandring 
in i servicelokalerna där flera bilar stod på 
tur för behandling. Bland dessa fanns den 
första E-Typemodellen som importerats till 
Sverige från Schweiz fördiglackerad i en 
gräddgul färg men helt utan inredning. De 
anställda är specialutbildade för att kunna 
jobba med felsökningsmetoder och har 
analysinstrument för samtliga förekom-
mande årsmodeller. Företaget bedriver 
även postorder inom Norden och övriga 
Europa av nya och begagnade reservdelar 
som utgörs av 163.000 artikelnummer.
För oss motorintresserade var detta besök 
av verkligt historiskt värde. 

Text och foto: J-E. H

Professionell bilvård i Svedala

Lyktrenovering • Glasbehandling • Klädseltvätt • Skinn- & textilbehandling
Fälgbehandling • Fastighetsfilm • Bucklor • Clear Shield skyddsplast

LACKKONSERVERING LACKSKYDD SOLFILM• •

Ditec Svedala | Gyllerogatan 4 | 040-401515 | www.ditecsvedala.se

10% RABATTPÅ ALLA TJÄNSTER

Svep från bilhallen. Första E-Typemodellen i Sverige. Gina Lollobrigidas bil (1.835´ kr).
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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

Rikskåren har startat upp ett projekt under 
titeln ”Workshop”, som är tänkt som ett 
nytillskott av inspiration och energi för 
FAK-kårernas lokala verksamhet. Malmö-
kåren tillsammans med representanter för 
Helsingborg- och Lundakåren var samlade 
den 17 november på Försvarsutbildarnas 
kursgård i Höllviken för att ta del av de 
tankar som Rikskåren har inför framtiden. 
Informatörer var Elise Pavicic, medlem i 
FAK Borås, tillsammans med rikskårchef  
Curt-Ove Jakobsson. Agenda för dessa 
sammankomster skall vara bl a styrelsernas 
drivkraft, engagemang, strategi och motiva-
tion, men även förslag att arbeta för en 
bättre medlemsvård. Sammankomsten gav 
oss deltagare inspiration genom grupparbete 
där vi kunde utbyta tankar och olika idéer 
inför framtiden. 

Text och foto: J-E. H

Workshop

Den engelska avdelningen.

Svedala Motor- och Veterandag
På slaget kl. 9.00 öppnade Motor- och Veterandagen för 
2018 med utställning av fordon längs med gatorna i Svedala 
centrum. Kl 10 var det motorcykelkortege och kl 11 blev det 
traktorernas kortege på Bankgatan. Detta är åttonde året i 
rad som det ordnas motordag. Svedala Motorklubb står som 
arrangör i samarbete med Kommunen och Handeln i centrum. 
Vädret var som sommaren har varit varm och solen strålade 
på de  välpolerade fordonen. Året innan hade noterats som 
publikrekord och utan att ha räknat så slog säkert detta år 
rekordet med råge. Det var knökfullt med fordon på både 
Stotorget, Storgatan och alla sidogatorna, allt enligt den 
planeringsansvarige Hans Järvestam. Olika evenemang med 
Räddningsfordon i aktion och möjlighet att åka veterantrakto-
rer sysselsatta åskådarna. Tyvärr, lagom till avslutningen kl 15 
kom regnet som snabbt skingrade åskådarna. 

Text och foto: J-E. H
Studiegruppen.

Studieledaren 
Elsie Pavicic


