
Medlemsblad för FAK Malmö – www.fak.se

Nr 4 2020

Sydvästen
FAK

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

Gästbesökare inför FAK-aktivitet
Damsektionen inbjöd en septemberkväll 
till föredrag av den för oss skåningar 
så välkända kommunikationsansvariga 
polisen Ewa-Gun Westford. Efter att ha 
avlyssnat hennes föredrag och senare även 
läst hennes självbiografi förstår man att 
hennes resa inom polismakten inte varit en 
dans på rosor. Att tillsammans med några 
andra kvinnliga aspiranter studera vid 
Polisskolan i Solna på sjuttiotalet sågs inte 
med blida ögon från många äldre kollegor. 
Men, det var bara till att bita ihop och efter 
utbildning blev det tjänstgöring i Malmö. 
Ett drömyrke hade blivit verklighet för 
Ewa-Gun.
 Väl involverad inom polismakten i 
Malmö rullade åren i väg med patrullering, 
pistolskjutning, jaga bovar och allt annat 
som ingår i yrket som kanske inte är så 
glamoröst som man kan tro. 
 I början av åttiotalet  dök en ny polis-
mästare upp, Nils Erik Åhmansson. Denne 
Åhmansson hade hört att Ewa-Gun vur-
made för pedagogik för att bättre nå ut till 
”folket på gatan”. Nu skulle information 
och kommunikation spela en stor roll inom 
myndigheten. Ewa- Gun fick nu chansen 
att år 2000 bli kommunikationsansvarig 
inom Skånepolisen. Väl i denna befattning 
har hon fått träffa många höga potentater 

genom åren, men även fått deltaga vid 
mindre trevliga uppdrag såsom att ta emot 
överlevande från tsunamin, närvara i 
Libanon för att evakuera människor som 
skulle resa ut efter Israels angrepp där. 
Jaga Gryningspyromanen på Österlen mm. 
Trevligare upplevelser var när figuren 
Wallander kom till Ystad med bl a kändisar 
som Mankell, Lassgård och Henriksson. 
 När Ewa-Gun med uppväxt i skånska 
Borrby nu kan luta sig tillbaka med fyrtio 
års erfarenhet som polis, så har hennes 
ungdomsdröm härmed gått i uppfyllelse. 
Samtidigt är hon medveten om att från 
hennes ursprung på den skånska sydöstra 
landsbygden inte självhävda sig i tro att 
man är bättre än alla andra.

Text och bild: J-E. H.

Hantering av  
brinnande elbilar
Cirka 50.000 el-och hybridbilar rul-
lar på det svenska vägnätet. Dessa 
bilar drivs av litiumjonbatterier vilka 
har lång livstid. Batterierna lagrar 
mycket energi, men har också nack-
delar. Risken för explosion är liten, 
men om batteriet skulle utsättas för 
extrem värme vid t ex kollision kan 
rök utvecklas som är ytterst giftig för 
omgivningen. Räddningspersonal är 
inte alltid van att hantera dylika situ-
ationer och har inte kännedom vilka 
gaser bilen släpper ut.
 Röken från en brinnande elbil 
innehåller väteflourid, vilket är ett 
ämne som kan tränga genom skydds-
kläder. Bilens batteriplacering kan 
också åstadkomma återantändning  
långt efter man tror branden är 
släckt. Elbilsägare måste därför vara 
uppmärksamma på att följa tillverka-
rens anvisningar om hur elbilens 
utrustning skall användas vid bland 
annat laddningsproceduren.

Text: J-E. H.
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Kårchefen  
har ordet...
Då var vi gång med FAK-verk-
samheten igen. Tyvärr så slog 
coronaviruset åter till och en del av 
verksamheten fick flyttas ytterli-
gare framåt i tiden. Damsektionen 
och Malmöträffen har börjat med 
sina möten, det är dock viktigt 
påtala att än är inte coronaviruset 
över, så det gäller fortfarande att 
vara försiktig och hålla avstånd 
samt tvätta och sprita sina händer. 

 Det skulle genomförts en bandvagnskurs den 12-15  
november på Ravlunda under ledning av Per Erlandsson som 
utbildningschef. Tyvärr så fick vi inte genomföra den på grund av 
coronaviruset, så kursen är flyttad till någon gång under 2021. 
Samtliga utbildningar som vi skulle genomföra under Försvars-
maktens regi är av samma anledning inställda på oviss tid. 
Sektionerna har genomfört en del aktiviteter under året som man 
försökt att hålla igång. Det har inte varit lätt för sektionerna då 
man inte vetat om FHM på rekommendation avrått från någon 
form av träffar med folksamling.
 Vi hoppas på att nästa år kommer att bli bättre än det som 
har gått, och att vi kan träffas och genomföra de aktiviteter som 
vi inte fick genomföra i år. Kårstyrelsen vill passa på att tacka 
våra sektioner för de aktiviteter som kunnat genomföras och 
samlat våra medlemmar vid olika tillfällen. Bra jobbat i dessa 
Covid 19-tider!

Stöldobjekt
Internationella ligor som härjat i 
Sverige har legat lågt under en tid. 
Verksamheten kommer säkerligen 
inte att upphöra bara för att det är 
orostider under en oöverskådlig tid.
Objekt som strålkastare, krock-
kuddar, navigationssystem mm har 
hittills varit åtråvärda för dessa ligor 
från östliga länder. 
 Nu har även katalysatorer och 
partikelfilter kommit upp på listan 
över objekt som är intressanta för 
dessa brottslingar. Dessa sistnämnda 
artiklar är även intressanta för att de 
innehåller ädelmetaller. Det gäller att 
se upp, tjuvarna är inte bara långfin-
grade , dom arbetar dessutom snabbt 
genom att dom vet hur man skall gå 
tillväga.

Text: J-E. H.

 Den 24 oktober genomförde FAK Rikskåren en Workshop 
som tog upp kårutveckling, och hur verksamheten såg ut inom 
kårerna. Samlingen hölls i Höllviken på Försvarsutbildarnas 
Kursgård där samtliga Skånekårer deltog.
 Det finns en dag som ni kan anteckna inför nästa år.
Lördagen den 27 mars är det Kårstämma, tid och plats återkom-
mer vi till. Efter ett möte med Per Nilsson, sektionschef i Malmö-
sektionen, så vill han ställa sin plats till förfogande. Kåren söker 
nu en ersättare efter Per. Arbetet innebär att driva Malmösektio-
nen framåt, såsom att hålla sektionsmöten, leda genomföran-
det av olika medlemsaktiviteter mm. Det viktigaste inom detta 
uppdrag är att ha en bra kontakt med våra medlemmar. Du som 
är intresserad av ledarskap och vill ta initiativ, men även bistå 
andra i deras medlemskap, du får mycket gärna höra av dig till 
undertecknad. Eller om du kanske känner någon lämplig med-
lem som kan vara intresserad av uppdraget. I båda fallen, hör 
av dig till kår-chefen Anders Persson, 070-638 37 63. 
 Du som känner någon eller om du själv skulle ha intresse 
att deltaga i styrelsearbete kontakta i så fall valberedningens 
ordförande Sven Nivestam via e-mail sven.nivestam@gmail.
com eller telefon 070-665 00 58.
 Styrelsen ser fram emot att vi får ett bra år 2021 med FAK. 
Kårstyrelsen vill också tacka alla våra medlemmar och samar-
betspartner för det gångna året och önska er alla en GOD JUL 
& GOTT NYTT ÅR! Avslutningsvis vill jag uppmana alla! Vi har 
alltid nog med tid om vi  
bara använder den rätt.

Anders Persson

Malmökårens införskaffade TG 11-bil 
med militärisk bakgrund stod under några 
månader 2019  på garageplattan på Husie. 
I det urusla skick den då befann sig fick 
den många ”onda ögon”, vilket är fullt 
förståeligt.  Nu några månader senare har 
den visats upp i restaurerat skick som 
samma bil i ny skepnad. Ett antal glada 
och intresserade pensionärer har ställt sin 
tid till förfogande för att färdigställa bilen 
i sitt nuvarande utseende. Malmökåren har 
full beundran för hur dessa herrar inklusive 
en dam, gripit sig an detta stora arbete med 
olika problemlösningar. Kåren riktar ett 
stort tack till de delaktiga som är Bo Björö 

Förvandlingen med hustru Inger, Inge Levin och Jan-Olof 
Lindfors. Deras motto var onekligen ”allt 
gör att lösa”!
 Vi har i tidigare nummer av FAK- 
Sydvästen fått en sammanställning av 
Anders Kristiansen hur man gått till väga 
för att färdigställa TG 11-bilen och fått 
den besiktigad med  NNT11M på regist-
reringsskylten. Den är också döpts till 
MAGLARP efter platsen där allt detta 
hänt och där den därmed har återuppstått 
som en ”Fågel Fenix ur askan” igen. Bilen 
skall användas för olika evenemang och 
uppdrag där kåren samarbetar med olika 
skånska kommuner. All heder åt dessa 
FAK-entusiaster!

Text och bild: J-E. H.



Volta Trucks
Ännu en ny aktör inom  tillverkningen av 
eldrivna lastbilar har dykt upp på markna-
den. Vid premiärvisningen av Volta Trucks, 
som har en svensk som grundare, berättade 
grundaren Carl-Magnus Norden, att hans 
framtagna bil är ämnad för transporter 
inom stadskärnor. 
 Lastbilen som drivs av ett batteripaket 
på 160-200 kWh skall ge en räckvidd på 
150-200 km. Lastkapaciteten är på 8,6 ton 
som mest och pallkapaciteten är 16 EUR-
pallar. 
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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

 Trots en svensk som grundare, skall 
lastbilen tillverkas i England. Tillverkning-
en skall inledas 2022, men redan under 

Styrhytt Volta Zero.

nästkommande år kommer testexemplar 
att rulla i trafi ken hos transportföretaget 
BRING.

Text och bild: Ur Ny Teknik / J-E. H.

Mitt första uppdrag som FAK:are
År 1979 blev undertecknad medlem i FAK Malmö. Efter 
genomgången grundkurs och godkänd att utföra transporter för 
kåren blev det första uppdraget att hämta en Volvo Duett på 
regementet i Ystad. Bilen skulle återlämnas till LV4 i Malmö 
en lördagsmorgon var uppdraget.
 För att kunna infi nna mig i Ystad fi ck jag skjuts av en 
annan FAK:are vars uppdrag var att transportera Hemvärnare 
till Kabusa Skjutfält. Utanför regementsgrinden i Ystad blev 
jag avsläppt. Vid anmälan i vakten om mitt uppdrag, som 
betjänades av värnpliktiga, förklarade jag mitt uppdrag och 

efter mycket sökande efter Duettnycklarna fi ck jag ett knippe i 
min hand och sökte upp bilen. Upplärd att genomföra ”Åtgärd 
före körning”, gav jag mig i väg mot Malmö och lämnade bilen 
på förutbestämd plats på regementet i Husie. På efterföljande 
måndags morgon ringde vår transportledare Gunnar Fritzon och 
meddelade att det var uppståndelse  på regementet i Ystad, en 
Duett rapporterades stulen och jag var den skyldige. Kontentan 
av det hela var att vakten överlämnat nycklarna till en annan 
Duett. Jag slapp eftergifter, men mina FAK-kollegor i sektionen 
fi ck sig ett gott skratt åt händelsen och jag gick under några 
veckor under benämningen ”biltjuven”.

Text: J-E. H
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En vintersaga med lycklig utgång
Under sjuttio- och åttiotalet bodde Viveca och jag i Gårdstånga, 
men vi arbetade båda i Malmö. Vi arbetspendlade dagligen på 
Riks-15 och motorvägen Malmö-Lund. Det var en dag under vin-
tern 1983, vi var som vanligt på väg till jobbet i Malmö. En  
morgon som bjöd på mycket halt väglag då dimman var nästan 
ogenomtränglig. Med denna begränsade sikt passerade vi La  
Strada och Östra Torn och gav oss ut på motorvägen. Det är 
nedförsbacke den första biten ner mot Dalbykarusellen. Där vägen 
planar ut och går under broarna närmade vi oss ett kaos som vi 
anade genom dimman. Det stod bilar i en enda röra över båda 
filerna. Det var så halt att även låg hastighet medförde svårigheter 
att få stopp på bilen. Under några sekunder övervägde jag vilka 
möjligheter det fanns att undvika och köra rakt in i röran. Det 
tycktes utsiktslöst och vi förberedde oss på att ramma en eller flera 
bilar, något som hänt flera andra tidigare. De första bilarna klarade 
vi oss förbi under jazzande framfart. Plötsligt upptäcker jag en 
mindre lucka mellan återstående fordon och lyckas mer kasa än 
köra genom denna lucka. Väl genom, koncentrerade jag uppmärk-
samheten på att få ordning på den egna bilen och få den riktad 
framåt i körriktningen. Det lyckades. 
 Då började jag fundera över vad som egentligen hänt? Under 
säkert bara några sekunder hade vi lyckats undvika att hamna mitt 
i röran med kvaddad bil och skador på andra såväl fordon som 
människor. Helskinnade fortsatte vi färden mot Malmö. Det fanns 
ingen möjlighet att ta reda på vad alla andra som stod kvar tänkte 
eller försökte reda ut i sin situation. Om polis eller räddningsfor-
don fanns på plats har jag inget minne av. Antagligen beroende på 
koncentrationen som krävdes för att lotsa oss igenom katastrofom-
rådet. Med yttersta försiktighet fortsatte vi och kom fram till kon-
toret i Malmö. Denna händelse stannade i minnet och finns kvar än 
i dag. Vi tackar försynen för den för oss lyckliga utgången.

Anders Kristiansen

REX- Eltransportfordon
Namnet REX är mest förknippat med cyk-
lar, mopeder och lätta motorcyklar. Genom 
den drivmedelsransonering som tillkom 
vid andra världskrigets utbrott måste 
transportfrågorna lösas på bästa sätt för 
att samhället skulle fungera. Grundaren av 
REX var en man vid namn Axel Peter Nils-
son som drev en herrekipering i Halmstad. 
Han var en hängiven cyklist och började på 
prov sälja cyklar som han köpte upp från 
andra tillverkare. Efter några år började 
han tillverkningen av cyklar i egen regi. 
Detta blev starten för AB Maskinfabriken 
REX  i Halmstad. År 1941 hade fabriken 
även färdigställt en Elbilskonstruktion av 
enklare slaget.
 Det trehjuliga fordonet hade en elmotor 
över framhjulet och ofjädrad axel. Fordo-
net var framtaget främst för enklare varu-
transporter och kortare sträckor och skulle 
i stort fungera som budfordon. Strömkällan 
var 6 st 6-voltsbatterier. Lastmängden var 
högst 200 kg. Lämpligast hastighet var 
cirka 25 km/h. Fordonet registrerades som 
motorcykel med bivagn och var därför 

billig i skatt. Totalt tillverkade fabriken 
280 stycken varav cirka 10 finns bevarade 
på bl a vagnmuseum. Två av dessa rullar 
fortfarande för trafik. Det ena fordonet 
finns på Gotland och det andra har precis 
färdigställts i körbart skick av den skick-
lige bilrestaurerande Hans Bertil Hansson, 
som FAK Sydvästen stiftat bekantskap 
med och gjort reportaget i nr 3 av 2019 års 
Sydvästen, då han precis iordningställt sin 
Opel 5/12 av 1912-års modell med 3.200 
timmars arbetsinsats. REX-modellen var 
betydligt enklare att färdigställa med 600 
arbetstimmar.
 Lite data om detta sistnämnda fordon: 
Det registrerades första gången den 15 
december 1941 och första ägaren var AB 
Georg Ekström & son på Ringvägen i 
Stockholm. I registreringsbeviset kan man 
läsa följande: Eldriven lastbil, som jämligt 
Kung. res den 19 maj 1941 skall behand-
las som tyngre motorcykel med bivagn. 
Fordonet kostade 1.941 kronor fritt fabrik.
Detta motsvarar i dagen pengavärde cirka 
42.600 kronor.

Text och bild: J-E. H. 
med sakkunnig hjälp av HB Hansson.

Köp Mini kit
till ditt avgassystem
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