
Rune Westh 
in memoriam

Rune har lämnat oss.
En vänlig, hjälpsam, 
kunnig och flitig kamrat 
som alltid fann tid och 
ork att ställa upp när 
FMK behövde hans hjälp. Han var den händige, 
ständige fixaren som lugn, proffsig och alltid med 
glimten i ögat fanns med i alla FMK-samanhang, 
inte minst i styrelsen. Han var också den som 
samvetsgrant pysslade om vårdhallen, i stort och 
smått. Trygg och försynt var han en pålitlig klippa 
i all FMK-verksamhet. 

Rune kallade ofta sig själv en skogsmänniska. 
Hela sitt yrkesverksamma liv arbetade han som 
skogsmaskinförare på Sveaskog. Efter pensione-
ringen var han en omtyckt fastighetsskötare i den 
bostadsrättsförening där han med sin hustru bod-
de fram till sitt frånfälle. 1993 blev han medlem i 
FMK avd 62 och invaldes i styrelsen 2001. År 2011 
tilldelades han välförtjänt FMK medalj i silver.

Svår sjukdom gav honom kort återstående tid. 
Ändå behöll han livsglädje och framtidshopp in 
i det sista. Rune lämnar ett stort tomrum efter 
sig och nu är världen litet kallare. Men vi gläder 
oss över att ha fått samarbeta med Rune och lära 
känna en sant god människa. 

Vårt varma deltagande går till Runes hustru Britt 
och övrig familj. Tack, Rune! Du fattas oss.

Styrelsen för FMK Södermanland, 
genom Gunnar Swahn, ordförande, och Agneta Lundin
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Ordförande har ordet:   

FMK-are!  
Det är med stor sorg i hjärtat som vi har mist en god 
vän och medarbetare (se mer här intill).

Vidare är det med beklagande som styrelsen kunde 
konstatera det ljumma intresset för bilutflykten i maj 
och tvingades ställa in den pga lågt antal anmälda. 
Men skam den som ger sig! Lördagen den 26/10 kl 
1000 genomför vi halkkörning på Eskilstuna halkbana 
till den låga kostnaden av 100 kr/deltagare. Ta chansen 
att förbereda er för vintern (se separat artikel i 
Semaforen)!

Vi i styrelsen har dessvärre kunnat konstatera att 
en del medlemmar tyvärr inte är aktsamma om vår 
utrustning i vårdlokalen. För att nämna några exempel, 
luftpåfyllarna till däck har hanterats så illa att vi de 
senaste åren fått anskaffa 4 nya, ändå är idag ingen hel. 
Kontaktapparaten till balanseringsmaskinen har någon 
lyckats slita av kabeln på, den är nu reparerad. Detta 
kan inte få fortgå, då tar snart våra pengar slut bara för 
att hålla i gång vårdhallen. Vi har stora fasta kostnader 
för vårdhallen (t ex försäkring och besiktning av lyft 
samanlagt 5000 kr/år), som tär hårt på våra pengar. 
Bara under juli i år har vi fått reparera lyft/kompressor 
för 5000 kr. Att vi kan hålla igång vårdhallen och ha 
så låg medlemsavgift är tack vare det oerhört stora 
arbete som vissa styrelsemedlemmar lägger ner på 
trafikmätningar och NIT-undervisning. Men deras 
intresse för att gratis ställa upp för att dra in pengar 
till föreningen börjar mattas, när vi måste nyttja dessa 
medel till att återställa trasig materiell orsakat av 
ovarsamhet. 

Styrelsen efterlyser nu fler frivilliga som kan hjälpa till 
vid olika aktiviteter - kontakta undertecknad så ordnar 
vi utbildning mm! Alla föreningens aktiviteter kommer 
i god tid att annonseras på vår hemsida www.fmk.
se/sodermanland, även annons i pressen kommer att 
införas. En förutsättning för att vi ska kunna verka på ett 
bra sätt är att styrelsen har ert förtroende och att vi kan 
rekrytera flera medlemmar, så att vi blir starkare och 
kan verka över hela Södermanland, även i Nyköpings 
och Katrineholms områden – så, kära medlemmar, 
hjälp oss med att rekrytera mera!

Gunnar Swahn, ordförande

www.fmk.se Redaktör: Agneta Lundin



Hjul igen!
 Höstens hjulbyte

återkommer vi till, dels på hemsidan, 
dels med annons i pressen 

(EK/ST och Katrineholmskuriren)

Håll utkik!

NIT - Nya svenskar I Trafiken
Under 2013 har vi hittills genomfört undervisning 
inom NIT-projektet för sammanlagt 600 deltagare 
i Katrineholm och Strängnäs, med mycket positivt 
mottagande. 

Undervisningen handlar bl.a. om hastighet, krock-
våld, oskyddade trafikanter och barnsäkerhet i bil.
Eleverna läser SFI (Svenska För Invandrare) och fick  
både teoretisk kunskap, praktisk förevisning och 
egen upplevelse.

Semaforen nr 4 

utkommer i början på november 
2013!

Sekreteraren vill ha din mejl-adress!
Digital post (mejl) spar både tid, pengar och skog. 
Därför vill vi be dig, medlem, att skicka din mejl-
adress till sekreteraren: jan-erik@enberga.com 
Och om du  byter mejladress, kom då ihåg att 
meddela den nya!

Medlemsavgift

 Ny medlem
som betalar sin medlemsavgift för 2014 

redan i september 2013
får tillgodoräkna sig även 

de återstående månaderna av 2013.

Ute på hal is? 
Fräscha upp din halkkörningsförmåga!

Lördag 26 oktober kl. 1000
på Eskilstuna halkbana

100 kr/person

FMK Södermanland har 12 platser reserverade.
Först till kvarn...

Anmäl dig senast 19 september 
till Gunnar Swahn

gunnar.swahn@swipnet.se  alt. 070-594 36 51

Medlemsaktiviteter?
Styrelsen beklagar det klena intresset för vårens 
bilorientering som vi tvingades ställa in. Skälen 
till det kan naturligtvis vara många. Men de som 
planerar och organiserar en sådan aktivitet lägger 
ner många timmars ideellt arbete på förberedelser 
och hoppas förstås på stor uppslutning. 

Vi tror dock att medlemmarna uppskattar att det 
ordnas nöjsamma och givande aktiviteter. Har vi 
fel? Låt oss veta vad du tycker!

Vi ber er därför tala om för oss vad ni skulle vilja ha 
och tar tacksamt emot förslag från er via    
gunnar.swahn@swipnet.se

Är du intresserad
av att vi anordnar avrostningsövning 

med husvagn elller MC?
Eller uppfriskningskurser 

i trafiklagstifning?

Hör i så fall av dig via gunnar.swahn@swipnet.se!



14 juni 2011

Rune Westh tilldelas FMK silvermedalj


