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Kårmeddelande 4/2018

Hej Bilkårister!

Vilken fantastisk maj månad vi har haft. Skönt för den som 
tycker om sol och värme, besvärligt för den som vill ha svalka.
Vår natur skulle behöva en rejäl dos regn, torkan är svår och brandrisken stor.
Åska, blixt och dunder plus ett rejält skyfall räcker inte långt.
Det svenska ordet lagom undrar man ibland om det verkligen finns.

Sommaravslutning och öppet hus måndag den 18 juni från kl 19.00

Alla medlemmar är välkomna till Gula Villan, 
Hässlögatan 4, för att titta på de fina lokaler som vi nu
har tillgång till. Vi bjuder på kaffe,jordgubbstårta och 
bilkårsprat.

Gula Villan är den första byggnaden som kom till när Hässlö blev militär flygplats.
Huset ägs av Västerås Stad och hyrs av F1 Kamratförening. Gulla Villan är samlings-
plats för många föreningar med anknytning till teknik och flyg. Nu är huset även den
plats där Mälardalens Bilkår håller till. Varmt välkomna!

Krisberedskapsveckan
Stort TACK till alla som ställde upp under krisberedskapsveckan. Det var otroligt roligt 
att se vilket gensvar vi fick! Nu hoppas vi att alla intresseanmälningar resulterar i nya 
medlemmar.
Även nästa år kommer det att arrangeras en krisberedskapsvecka. Vi hopps att ni vill 
vara med även då.



Du har väl fått den nya broschyren ”Om krisen 
eller kriget kommer” i brevlådan. Läs den,
SPAR den och tänk efter hur du själv kan
förbereda dig inför en eventuell kris.
Det kan vara ett längre elavbrott, förorenat
dricksvatten, störningar i allmänna 
kommunikationer, störningar i IT-tjänster mm.

Du som vill lära dig mer är välkommen till
                 vår studiecirkel!

Studiecirkel – krisberedskap och totalförsvar
Under hösten arrangerar vi en studiecirkel om krisberedskap och totalförsvar. Alla 
medlemmar är hjärtligt välkomna. Vi är i Gula Villan, Hässlögatan 4 i Västerås kl 
18.30-20.00 varje träff.
24/9 Grunder i krisberedskap och totalförsvar
9/10 Kris, krig och juridik
23/10 Mänskliga reaktioner och krisinformation
7/11 Det totala försvaret
22/11 Hemberedskap

Anmälan tre dagar innan respektive träff till malardalen@bilkaren.se eller på telefon till
Malin på 073-991 38 09.
Mer info finns på särskild bilaga.

Informationsträffar kl 18.30 -20.00 i Gula Villan
Välkommen på informationsträff för både gamla och nya medlemmar. Kom och ta en 
fika och prata Bilkår nedanstående datum:
Måndag 18/6          Tisdag 28/8          Tisdag 25/9         
Tisdag 30/10          Tisdag 27/11        Tisdag 18/12

PÅMINNELSE! Du har väl anmält dig till vår
Jubileumsfest onsdagen den 12 september 2018 kl 19.00

Den 12 september 2018 är det 70 år sedan Mellersta 
Mälardalens gamla ursprungliga bilkår bildades och 2018 är 
det 65 år sedan Västra Mälardalens bilkår föddes. Nu när vi
har bildat en gemensam kår ställer vi till med fest på Hässlö 
Officersmäss. Alla är varmt välkomna, vi erbjuder varmrätt, 
dessert och kaffe till ett självkostnadspris av 200 kr/person. 
Den som önskar något starkare än bordsvatten till maten 
kan givetvis köpa till det. Anmälan är bindande och görs 
till Barbro eller kårens mail senast den 15 juni. 

Välkomna den 12 september!
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Riksstämma den 22-23 september 2018
på Hotell Skogshöjd i Södertälje

Riksstämman är Riksförbundets högsta beslutande instans. Här tas beslut om 
verksamheten för de kommande två åren och Centralstyrelsens ledamöter väljs. 
Alla är välkomna att delta, kallelse och all praktisk information finns i Tidningen 
Bilkåristen nr 1/2018. Sista anmälningsdag är den 20 juni. 
Väl mött i Södertälje.

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar
med tid till avkoppling, kanske någon
resa med nya upplevelser eller bara
njuta av lediga dagar.

Några av er kanske ska gå en
bilkårskurs och vi önskar lycka till!

Barbro Karlsson
barbro.karlsson5@gmail.com
021-526 44
 
Ingrid Broberg Malin Dreifaldt
ingridbroberg.43@gmail.com malindreifaldt@hotmail.com
021-133577,  070-532 24 26 073-991 38 09
  
Iris Norlin Birgitta Karlberg
irmelin.norlin@gmail.com b_ karlberg@hotmail.com
073-717 33 53 070-418 85 64

Nina Rounikko Christofer Olzon
rounikko@gmail.com christofer.olzon@sala.se
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