
Här är några minnen från Hofors-Torsåkers Bilkårs aktiviteter under året 2016:  

 

6 December  

 

 
 

 
 

Naturligtvis blev det en präktig julavslutning även i år, fast det kändes mera som början på julfirandet 

än som en avslutning! Vi var tretton vuxna och fem barn samt en stor gryta risgrynsgröt som vår 

kårchef Eva kokat. Därutöver var det glögg, mackor, kaffe och kakor, mycket godis samt julsång. Eva 



höll en lektion på temat ”Vinterbilen” vilket var intressantare än man kunnat tro. Särskilt som Eva 

t.o.m. tagit med en kylväska för att kunna demonstrera kylans inverkan på olika oljor och smörjfetter. 

Charlie bidrog också med sakkunskap och vi lärde oss om både blåslampor, startkablar och 

bilbatteriers köldtålighet. Tack alla ni som ordnat så trevligt! 

 

16 November 

 

 
 

Koncentrationen var på topp när elva bilkårister tränade luftgevärsskytte hos Hofors Skyttegille i 

Hoforshallen. Kjell Johansson assisterade och berättade mycket underhållande om skytte och om 

skyttar. Det var riktigt roligt och vi var mycket imponerade av den toppmoderna anläggningen med 

elektronisk poängräkning där man såg sina träffar direkt på en skärm. Och naturligtvis avslutade vi 

som alltid med fika. 

 

13 November 

 

Den andra delen av studiecirkeln ’Känn Din Bilkår’ ägde rum i Holmsveden. Åtta deltagare varav tre 

från Hofors-Torsåker.  

Den sista delen, del tre av studiecirkeln, hålls den 11 februari 09:00-15:00 i Frivillan på 

Stenhammarssvägen 7 i Gävle för alla som är intresserade. 

 

26 Oktober 

 

Matsalen vid Lillåsskolan i Hofors var överfylld när c:a 35 barn med småsyskon och föräldrar deltog i 

mörkerutbildningen ’Mamma, Pappa, Barn i Trafiken’. Upplägget var det samma som i Torsåker (se 



nedan) och Anna-Lena gjorde slut på ännu ett ägg till barnens förtjusning när hon demonstrerade vad 

som kan hända när man cyklar utan hjälm. 

Lena S. reflexgubbedans i mörkret på siktsträckan uppskattades också stort och barnen kommer inte 

att glömma hur stor skillnad reflexer gör för att man skall synas i mörkret. Det föreföll som om flera 

av barnens föräldrar också fick en aha-upplevelse när en helt mörkklädd figurant dök upp alldeles 

nära dem. 

Den avslutande mörkerslingan där man skulle hitta figurer med eller utan reflex avslutades även 

denna gång med en godispåse från Spar-Arne! 

 

25 Oktober 

 

Det var god uppslutning vid den årliga ’Mamma, Pappa, Barn i Trafiken’-utbildningen som hölls vid 

Solbergaskolan i Torsåker.  26 barn ur årskurs 1-3 med föräldrar jublade över Anna-Lenas 

medryckande demonstration av varför man skall använda cykelhjälm. Därefter fick barnen följa med 

ut och upptäcka hur mycket bättre man syns med reflex än utan. Som avslutning åkte barnen med 

sina föräldrar i bil efter en mörk vägsträcka där de skulle räkna figurer, med och utan reflexer, efter 

vägkanten. Som avlutning fick de varsin godispåse (Stort tack till vår sponsor Spar-Arne i Hofors!) 

 

Gästriklands Tidning följde upp utbildningen med ett reportage den 28/10: 

 

http://gastriklandstidning.se/2016/10/reflexjakt-i-torsaker/ 

 

  

15 Oktober  

 
 

Vi deltog i den av Gävlekåren arrangerade bilorienteringen. Totalt var vi c:a 20 deltagare varav 

hälften kom från Hofors-Torsåkerskåren. Som vanligt en rolig runda där de flesta började med en rätt 

intressant felkörning i Norra Valbo. Målet var Officersförläggningen vid Marma övningsfält där vi 

spelade kubb och grillade medhavd mat. En mycket trivsam och uppskattad träff!  

2 Oktober  

 

http://gastriklandstidning.se/2016/10/reflexjakt-i-torsaker/


  
 

Det var informationsaktivitet vid Torsåkers Bygdemarknad tillsammans med Jan från Försvarsmakten 

som höll med informationstält. Själva hade vi med en bandvagn och skjutsade barn och föräldrar runt 

en riktigt rolig slinga i skogen. Vädret gjorde dagen till en succé och vi fick kontakt med några 

intresserade möjliga blivande medlemmar.  

29 September  

Web-utbildning hölls i Gävle för dem som skall sköta nya hemsidan. Det var en sammandragning för 
flera olika kårer och vi var fyra deltagare från Hofors-Torsåker.  

27 September  

  

 

Kårafton med fika hölls hos Hofors Autoservice. Steve berättade om nya bilar och deras 

säkerhetsfunktioner. Utvecklingen i fråga om säkerhetsfunktioner går just nu rekordsnabbt framåt. 

Det är inte lite vad som finns i en ny bil: City safety: övervakar vägen framför och varnar alt. bromsar 

själv om något dyker upp plötsligt dag som natt som älg, cyklist, gående etc. Pilotassist, bilen följer 

själv vägbanan (förutsatt att det är vita streck) och håller själv avstånd (enligt tresekundersregeln).  



Den läser av hastighetsskyltarna och har koll på dig om du behöver vila. Bilen larmar t.o.m. 

räddningstjänst om du råkar ut för en trafikolycka. Vi insåg att det är mycket stor skillnad i säkerhet 

mot att åka runt i en omodern bil, men det vill till att föraren inte bara utnyttjar de nya 

säkerhetsmarginalerna och börjar lita på att bilen reagerar först. Det är ju ändå en själv som har 

ansvaret.  

 

20 September 

 

Styrelsemöte på Gamla Lissgården i Hofors. Rapporter från Riksstämman. Kommande studiecirkel 

’Lär Känna Din Kår’ i tre delar. Rapport om Hemvärnsavtal, rekrytering m.m. samt kommande 

aktiviteter. Bowling i Gävle och Bygdemarknaden i Torsåker. 

 

16 September 

  

Raija och Mariann har räknat bältesanvändningen i Sandviken på uppdrag av NTF.  

  

17-18 September  

 
 

Bilkårens Riksstämma hölls i Falun och från oss deltog Björn, Lena, Nisse, Eva J, Anna-Lena, Raija samt 

under lördagen Mariann. Anna-Lena gjorde ett ypperligt arbete som delegat. Det var roligt att träffa 

bilkårister från hela landet samt att få ta del av framtidsstrategier och planer. Försvarsminister Peter 

Hultqvist höll ett anförande. Det är tydligt att frivilligorganisationerna tillmäts ökad betydelse. Bl.a. 

branden i Västmanland för ett par år sedan har förstås spelat in, men beredskapsfrågor har tveklöst 

fått ökad betydelse på senare tid. För Bilkåren ligger mycket fokus fortfarande på att öka 

medlemsantalet inför framtiden. Ett nytt beslut är att åldersgränsen på 15 år för medlemskap i 

Bilkåren tas bort. Vi väckte under ’Övriga frågor’ diskussion om kostnaderna för stämmodeltagandet, 

men p.g.a. tidsbrist överläts det åt CS att utreda Bilkårens uppfattning om det i efterhand. 

Vi har ett motionsförslag till nästa stämma: Att rösträknarna inte skall vara delegater. 

För Hofors-Torsåkerskåren var förstås höjdpunkten på stämman när vår Kårchef Eva Johnsson 

mottog Bilkårens Kungliga Medalj i Guld samt höll medaljörernas tacktal! 

 

 

7 September  

  



 
 

Invigningen av Bilkårens nya hemsida firades med tårta och kaffe i Hofors. Detta var en gemensam 

aktivitet tillsammans med landets alla bilkårer och vi var c:a 10 personer som hade trevligt 

tillsammans.   

  

31 Augusti  

 
 

En förberedande träff inför Riksstämman då vi gemensamt gick igenom stämmohandlingarna. Men 

först värmde vi upp på Lenas gräsmatta med att prova att sätta upp vårt nya informationstält.  

  

14-17 Juli  

  

Hofors-Torsåkers- och Gävles bilkårer körde transporter vid Gefle Metal Festival. Det innebar täta 

turer med rockartister mellan festivalområdet, hotellen i Gävle och Arlanda flygplats. Kul tyckte de 

som var med och körde!  

  

28 juni  

  



Informationsträffen i Gävle resulterade i två nya medlemmar till Gävle och en ny medlem till 

HoforsTorsåkerskåren!  

  

9 Juni  

  

Vi höll informationsträff i Hofors för dem som visat intresse för Bilkåren. Det resulterade i tre nya 

medlemmar för Hofors-Torsåker och en ny medlem till Gävlekåren. Det är roligt att se att det ger 

resultat att vi har varit ute och visat upp oss i olika sammanhang,  

  

7 Juni  

  

 
 

Vi var 12 medlemmar som hade sommaravslutning och Kårafton i form av en båtutflykt med M/S 

Kroksjön (med tändkulemotor!) från Edsken ner till Silvhytteå. Där blev det picnic mellan slussen och 

den gamla masugnen med grillning och glad samvaro. Precis när vi ätit klart och var på väg hem blev 

det åska så vi väntade kvar vid bryggan en stund och tände ljus i kajutan, mysigt. Hemfärden blev lika 

glad med spontan allsång i sommarnattskymningen. Lite spännande var det att åka genom den smala 

kanalen mellan sjöarna Fullen och Edsken och sedan vidare mellan prickarna i mörkret. Mycket 

mysigt och stämningsfullt, tack Jan och Eva!  

  

4 Juni   

  

Vädret var perfekt vid Bessemerfesten i Hofors och Bilkåren gjorde det mesta av det. Eva och Helene 

skjutsade passagerare mellan centrum och Hembygdsgården i Transportbil 21 medan bandvagnen 

med Nisse och Sussie vid ratten bjöd på strapatser bredvid marknadsområdet. Bandvagnsslingan i 

centrala Hofors rätt riktigt rolig. Informationstältet och alla våra skärmar gör att vi syns bra och totalt 

ger det en positiv association till försvarsverksamheten för alla ungdomar och vuxna besökare.  Ett 

tack också till Raija, Mariann och Lena som hjälpte till.  

  

28 maj   

  

Vi hade informationsstånd med bandvagnsåkning vid Cruisingen i Sandviken. Det är alltid uppskattat 

av barnen och det är många trafik- och motorintresserade människor i rörelse som blir intresserade 

av vad vi håller på med. Anna-Lena, Elisabeth, Charlie, Marianne och Nisse ställde upp och jobbade.  

  



10 Maj  

  

Styrelsemöte i Lissgården i Hofors. Redogörelse från CS, Planering för Riksstämman i Falun i höst, 

hela styrelsen kommer att åka. Det planerades för kommande aktiviteter, Cruising i Sandviken, 

Bessemerfesten i Hofors, kårafton samt infomöte den 9/6.   

Rapport om arbetet runt trafiksäkerhetsarbetet med hjälm- och mobilräkning samt insändare till 

lokalpressen.  

  

7 Maj  

  

Vi deltog med bandvagn vid Arena Wheels samlarbilmässa på Göransson Arena i Sandviken. Det var 

fjärde året i rad och vår monter var lika välbesökt som vanligt. Det var som tidigare gånger en trevlig 

tillställning och förhoppningsvis har vi som resultat fått några nya medlemmar.   

  

  

V.17   

  

Läs gärna om Hofors-Torsåkers Bilkår i två artiklar i 'Din Lokaltidning' för Sandviken och Hofors v.17! 

En reporter deltog vid vår senaste kårafton och har skrivit ett par trevliga reportage på sidorna 18 

och 36:  

  

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=qtj7793v&gInitPage=1  

  

20 April  

  

En rekryteringsträff i Gävle resulterade i två nya medlemmar i Bilkåren varav en dessutom tecknade 

hemvärnsavtal.  

19 April    

Vi höll en kårafton på temat trafiksäkerhet i Hofors Kommun. Hedersgäst var Håkan Eck, service- och 

strategichef vid Hofors Kommun. Han inledde med att informera om planerna för ombyggnad av 

Europaväg 16 genom centrala Hofors, planen för ny infart till Ovako samt för ombyggnaden av 

området framför järnvägsstationen. Detta utvecklades till en intressant diskussion om trafikfrågor 

som visade att kommunens tjänstemän både är kunniga och intresserade av vad vanliga medborgare 

anser. Dessutom deltog vid kåraftonen en journalist från Din Lokaltidning som gjorde ett reportage 

om vårt trafiksäkerhetsarbete samt om vår vinst i Trafik-Quizen. Håll utkik efter ett reportage i 

kommande nummer av tidningen!  

  

11 April  

  

Styrelsemöte i Gamla Lissgården, Hofors.   

Det redogjordes för styrelsens konstituering, d.v.s. vilka ansvarsområden styrelsemedlemmarna har:  

  

  

  Kårchef utsedd på årsmöte: Eva Johnson  

VC Kårchef :                      Anna-Lena Holmstrand  

Sekreterare:                        Lena Söderblom  



Kassör:                               Raija Särkimäki  

Trafik:                                Raija Särkimäki  

Rekrytering/Information:   Eva Johnson  

HV-Utbildning:                  Eva Johnson  

Civila avtalsutbildningar:   Lena Söderblom  

Ungdomsansvarig:             Björn Pettersson  

ABU:                                  Anna-Lena Holmstrand  

Mamma-Pappa-Barn:         Anna-Lena Holmstrand  

Totalförsvar:                       Björn Pettersson  

Fimatecknare:                     Kassör och Kårchef var för sig  

Nya medlemmar, administrativa frågor, ekonomisk redogörelse från kassören.  

CS-info: Anna-Lena rapporterade från Kårchefskonferensen. Vi vann trafik-quizen genom den 

utslagsgivande lottningen! Johanna, Raija och Lena deltog på den Regionala workshopen om info och 

rekrytering i Västerås den 3/4.   

Planering inför Arena Wheels, Cruising och Bessemerfesten.  

  

5 april  

  

Årsmötet avhölls i Hofors med 13 deltagare. Eva Johnson omvaldes till att fortsatt vara ordförande.  

Traditionsenligt avslutades mötet med samkväm med god förtäring. Stämningen inom 

HoforsTorsåkers Bilkår är som vanligt god!  

  

10 Mars  

  

Det preliminära resultatet av trafik-quizen den 31 mars har nu bekräftats. Eftersom Hofors-Torsåkers 

bilkår delade förstaplatsen med Smålandsstenars och Kronobergs bilkårer blev det lottdragning om 

förstapriset. Resultatet var blev att Hofors-Torsåker tilldelades förstapriset i form av ett bidrag på 

5000:- avsett att användas till en kåraktivitet om eco-driving!  

31 Mars  

Torsdagen den 31/3 hade Bilkåren i hela Sverige en stor Trafik-Quiz. 33 kårer från hela landet deltog. 

I Hofors var vi 15 deltagare (varav två per telefon). Det var roliga frågor och idén var att alla skulle 

samarbeta. Det fungerade bra, tillsammans med gott fika och alla hade trevligt. När det preliminära 

resultatet kom låg Hofors-Torsåker på delad förstaplats!   

17 Mars  

  

Det var dags för en praktisk övning i trafikstudiecirkeln i B-teori. Det bestod i en liten bilorientering 

med trafikfrågor runt centrala Hofors. Bortsett från att svara frågorna gällde det också att ta sig fram 

på kortast möjliga sträcka. Det var en bra övning att hålla koncentrationen på trafikregler samtidigt 

som man har en uppgift att lösa. Vi hann förstås även med en mycket uppsluppen fikastund. Bra 

ordnat, Lena och Raija!  

  

5 Mars  

  



Vi hade information om Bilkåren vid det årliga Blåbärsstoppet i Hofors. Mängder av barn och 

föräldrar uppskattade att åka en tur i bandvagnen. Ylva och Lena höll reda på barn och 

säkerhetsbälten, Nisse och Charlie körde.  

  

  

  

23-27 Februari  

  

Bilkåren stod för transporter av medverkande vid Melodifestivalen i Gävle. Det var spännande tyckte 

de som hjälpte till och körde. Från Hofors-Torsåker var Sussie med. Det var andra gången vi hjälpte 

till vid en Mello-tävling, förra gången var år 2007 och det kommer säkert att bli fler tillfällen.  

  

  

16 Februari  

  

Styrelsemöte på Lissgården i Hofors. Det rapporterades att sex nya medlemmar blivit godkända och 

antagna. Valberedningen vill gärna ha kontakt med medlemmar som är intresserade av 

styrelsearbete.   

Studiecirkeln med B-teori pågår för fullt.   

Erik har gått vinterutbildningen på sin lasbilsutbildning, och är med det klar med sin 

befattningsutbildning till HV.  

MTE - ledningsgruppen i GäDa,, med vår Lena,  har haft en träff i Gävle. Från centralt håll deltog Inger 

Karlsson Bilkåren och Curt-Ove från FAK .  

Lena har också jobbat med MTE-GäDa:s kontakter med kommunerna. Nästa 

styrelsemöte blir den 15/3.  

  

19 Januari  

  

Det var rekryteringsmöte i Sandviken vilket resulterade i fyra nya medlemmar till Hofors-Torsåkers 

Bilkår.  

  

11 Januari  

  

Styrelsemöte på Lissgården i Hofors. Administrativa frågor om timrapportering m.m., repport från 

valberedningens arbete. Dess målsättning är att styrelsen skall bestå av sju medlemmar efter 

årsmötet. Utbildningsinfo, Erik är klar med sitt civila lastbilskort och sit militära förarbevis. Lena var i 

december ner till Stockholm på den årliga MTE-konferensen.   

Planering inför rekryteringsträff i Sandviken, melodifstivaltransporter i Gävle i februari och 

Blåbärsstoppet i början av mars.  

  

  


