
 

Frivilliga Automobilkåren i Jönköpings län 

 
 

             Unikt tillfälle för att få veta mer 

Inbjudan till Workshop 2021-12-12 
 

Hej alla FAK-medlemmar i Jönköpings län! Nu bjuds ALLA FAK-F medlemmar, gamla så väl som nya 

FAK-F medlemmar till Workshop där Rikskåren kommer till FAKs depå Moliden för att informera om 

FAK idag och FAK imorgon. 

Rikskårchefen Curt–Ove Jakobsson och vice rikskårchefen Per-David Wennberg informerar om FAK 

idag och utveckling inför framtiden! 

Just vår kår, FAK i Jönköpings län, står för stora insatser och hög aktivitet i FAKs verksamhet, inte 

minst genom vårt samarbete med andra frivilligorganisationer. Lägg där till det nya uppdraget mot 

Statens jordbruksverk och F-samverkan, som är en utveckling av att vi på Moliden har byggt den 

största beredskapsdepån i Sverige. Detta tack vare att DU ställt upp, hanterat materiel, genomfört 

utbildningar och deltagit i insatser för samhällets krisberedskap. 

2021 startade den största insatsen som FAK gjort i sin historia, då Statens jordbruksverk bad om hjälp 

vid det stora utbrottet av fågelinfluensan i Fliseryd. 2,5 miljoner hönor avlivades i januari och februari 

och FAK i Jönköpings län och FAK i Kalmar län svarade för insatsen tillsammans med Blå stjärnans 

personal och Hemvärnet i Kalmar län. 

Innan midsommar utbröt den stora skogsbranden i Mönsterås kommun, bara 3 km från den plats där 

FAK gjorde den stora insatsen mot fågelinfluensan. Den insatsen blev ett bevis på att FAKs depå med 

utrustning och personal på Moliden väl kan stötta samhället vid störningar. 

Johan Lindell, mångårig FAK:are i vår kår och som utbildat våra FAK:are under många år, har blivit 

anställd vid vår depå på Moliden med början 2021-12-01. Johan kommer att på halvtid svara för 

utbildningar i Jönköpings län, Kalmar län, Östergötlands län och Hallands län samt ha ansvar för 

nyttjandet av materiel i FAKs depå. 

Anmälan till Workshopen, som är gratis, gör du till Johan Lindell på SMS eller telefon 070 – 215 99 

81. Du kan även maila din anmälan till jonkoping@fak.se 

Vi behöver din anmälan senast 2021-12-01 för att beställa fika och lunch under dagen, anmäl även 

kostavvikelse i samband med anmälan! 

Tid : 2021-12-12 med start klockan 09:00 avslut ca 16:00 

Platsen: Moliden-depån 

Varmt Välkomna 

Curt-Ove Jakobsson Per-David Wennberg Bill Skoglund 

Rikskårchef  Vice rikskårchef Kårchef FAK-F 
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