
Bli medlem i FMK Livgardet Kungsängen 2023 
Styrelsen välkomnar gamla som nya medlemmar 
Som medlem ska du ha någon form av anknytning till försvaret 
 
Som medlem i FMK Livgardet får du: 

*Tillgång till verkstadslokal i samband med GDS-kvällar (mekarkvällar) se hemsidan   
*Fordonsvård och tvätthall  
*4 uthyrningssläp från 100 kr/dygn (ring för att hyra)  
*Förvaring av 4 däck 100 kr/år/fullt betalande medlem (bet samtidigt med medl.avg)  
*Bra rabattavtal hos Volvo, Mekonomen, El-Giganten med flera företag 
*Medlemspris 99 kr på MHF:s tidning ”Motorföraren” (bet. på Bg 180-0515) 
*Föredrag om bilar, allmänt om fordon och annat av intresse 
*BE-utbildning och rep av släp då tillräckligt många visat intresse 
Hemsida: www.fmklivgardet.se  Där hittar du all information.  

Ofta räcker det med att bara utnyttja något eller några av våra erbjudanden 
för att få hela medlemsavgiften betald 

 
Du betalar per helår: 150 kr + 50 kr/ familjemedlem boende på samma adress 

 Sätt in medlemsavgiften på:  
Bankgiro 496–4227 FMK Livgardet eller via Swish-nummer 123 157 2692 

Kryssa för och fyll i uppgifterna nedan: 

… Jag har betalat medlemsavgiften 150 kr till Bg 496–4227  

… Jag har betalat medlemsavgiften 150 kr via Swish-nummer 123 157 2692 

… Jag har betalat medlemsavgift 50 kr för familjemedlem med samma adress som min egen 

… Jag har betalat hjulhyra avgift 100 kr via Bg ……via Swish……. 

Namn: _____________________________________________________________________ 
 
Utdelningsadress: ____________________________________________________________ 
 
Postnummer, ort: ____________________________________________________________ 
 

Tel/Mobil: ___________________________ Tel/Annan:_____________________________ 
 
Civ e-post:  __________________________   Mil e-post:_____________________________ 
 
Fam. medlem: _______________________________E-post:__________________________ 
 
Kopiera den ifyllda blanketten och skicka den till fmklivgardet@gmail.com 

 
Om du vill ha kontakt med styrelsen ber vi dig ringa Tfn 08-584 54 000/Växel Begär FMK styrelse eller 
mejla till ovanstående e-post-adress. 

Om du under året ändrar något i din information ovan meddela detta till fmklivgardet@gmail.com  

Det är samtidigt viktigt att du genom ditt medlemskap stöder vårt gemensamma arbete 

för säkrare, miljövänligare och billigare bilism!  

FMKLivgardet Styrelsen 
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