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Ordförande har ordet

Under våren inträffade en tråkig incident i vår 
vårdlokal, en medlems bil fastnade i upphöjt läge 
och där låste sig lyften. Nedtagning av bilen och 
reparation av lyften kostade 7000 kr.

Det inträffade berodde på stor del av handhavan-
defel hos nyttjaren (lyften var för långt uppkörd 
och låsklaffarna inte öppnade). Eftersom detta inte 
klart framgick av instruktionen och märkningen på 
lyften inte var helt till fyllest, tog avdelningen hela 
kostnaden av nedtagning av bilen och reparation. 

Styrelsen har nu utarbetat nya och betydligt klara-
re anvisningar om handhavande av lyften. De finns 
anslagna i vårdlokalen, på vår hemsida i mappen 
Vårdlokal i menyn t v, samt bifogas även till Sema-
foren 1 2015. Tydlig märkning av hur högt lyften 
får gå upp finns också anslagen på pelarna till lyf-
ten.

Alla som skall nyttja lyften uppmanas att noga ta 
del av de nya anvisningarna. Skulle motsvarande 
incidens inträffa i framtiden får den enskilde med-
lem som orsakat det stå för hela kostnaden för 
återställande.

Medlemsverksamhet

Efter årsmötet i våras har styrelsen genomfört föl-
jande medlemsaktiviteter:

• Hjulbyte i slutet på mars
• Utbildning på den av föreningens inköpta   
polermaskinen

Båda dessa arrangemang var mycket uppskattade 
av de medlemmar som deltog. Vi kommer därför 
enligt önskemål att genomföra repetition av ut-
bildning på polermaskinen. 

Som vi hoppas alla vet, får medlem låna maskinen 
för polering till en kostnad av 100 kr per gång. Då 
ingår en omgång nya polertrissor till maskinen.
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Höstens hjulbyte kommer att genomföras i slutet 
av oktober, om inte väderleken kräver att det sker 
tidigare. Kallelse kommer att läggas ut på hemsi-
dan samt annonseras i lokalpressen.

Under våren har föreningen också genomfört flera 
trafiksäkerhetsverksamheter. Dels med Hemvär-
net/Södermanlandsgruppen, dels deltagit i Tyresö 
trafikdag. Båda dessa aktiviteter genererade in-
komster till avdelningen.

Vidare deltog föreningen i Eskilstuna trafikdag 
(som medarrangör). Denna aktivitet innebar bara 
kostnader för avdelningen. Styrelsen har inte fått 
någon redovisning från genomförandegruppen, 
och har därför beslutat att om vi ska vara kvar som 
deltagare/medarrangör av Eskilstuna trafikdag, ska 
en styrelserepresentant ingå i genomförandegrup-
pen samt budget och kostnadsredovisning skall fin-
nas.

Under hösten kommer vi att genomföra en ytter-
ligare trafiksäkerhetsverksamhet med Hemvärnet/ 
Södermanlandsgruppen. Vi kommer även att delta 
i Civilförsvarsförbundets trafikdag i Hallstahammar. 
Bägge dessa aktiviteter ger oss inkomster.

Intjänade medel kommer er medlemmar tillgodo i 
form av mer utrustning och trevliga aktiviteter un-
der kommande år.

Under september har styrelsen hos Trafikverket 
sökt 215 000 kr i projektbidrag för ”Nya svenskar i 
trafiken” (NIT) avseende genomförande under året 
2016. Får vi detta bidrag kommer det att behövas 
hjälp från er medlemmar för att genomföra detta. 
Det kan inte vara meningen att det bara är styrel-
sen som skall arbeta. Vad vi i styrelsen kommer att 
behöva hjälp med, kommer att meddelas om vi be-
viljas detta projektbidrag hos Trafikverket.

Gunnar Swahn



Anvisningar för brukande av lyften i 
vårdlokalen

Slå på kompressorn i det andra rummet.
Vänta till kompressorn är tyst.
Tryck in knappen på reglaget.
Använd spaken för att höja/sänka lyften bara 
om knappen är intryckt.
OBS lyft inte över markerad max gräns

1.
2.
3.
4.

5.

29 september 2015
Utbildning oscillerande polermaskin
Genomgång av klassisk biltvätt med tillhörande ke-
mikalier. 
Genomgång av oscillerande polermaskin/dubbel-
trissa, dels polering dels lättare rubbing, även här 
med tillhörande kemikalier.
Möjlighet kommer att finnas att inköpa demon-
strerade kemikalier mm!
Plats: Gamla P10 (fd TSFD). Kör nybyggda genom-
fartsvägen runt kasernerna. Samling vid panncen-
tralen, stora skorstenen.
Tid: kl 1700
Missa inte det här tillfället!
Ingen föranmälan.
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Nu har FMK Södermanland köpt in en polermaskin, som går att hyra av medlemmar i tre dygn 
för 100 kronor.  

När ni hyr polermaskinen ingår två stycken rondelltrissor i hyrpriset. Behöver ni fler trissor 
kostar de 25 kronor styck.  

Rondell röd är en skumgummitrissa för polering, vaxning och lackförsegling. 

Rondell gul är en tät skumgummitrissa för polering och rubbing. 

 

Ni kan beställa och köpa vax med polish ”Mirror Image” från AutoSmart  

 genom FMK för 207 kr för en 1 liters flaska. 

Bokning av polermaskin sker genom att kontakta någon av följande personer:  

Johan Swahn tel. 070-4932654  

Anders Sundström tel. 070-3618531 

Piotr Leusz tel. 070-37674400 

Polermaskinen hämtas ut och lämnas tillbaka i FMK Södermanlands klubblokal på 
Eskilstunavägen 5 i Strängnäs. 

Använd hörselskydd när ni kör med polermaskinen! 
  

Ett ord från redaktören

Du medlem, som känner att du har något du vill 
medverka med, t ex tipsa om någon nyhet eller 
evenemang i FMK anda och med trafiksäkerhets-
anknytning: välkommen att kontakta redaktören: 
agnes7@telia.com. 

 Nästa Semaforen 
 Beräknas utkomma i slutet av november 2015

 Innehåll: 
Info om inbetalning av medlemsavgift 2016
Inför årsmötet 2016

•    Planerade projekt 2016 (NIT)

•
•

 Mejladresser – Vi vädjar!
 Vänligen, sänd er aktuella mejladress till    
 sekreteraren: jan-erik@eneberga.com


