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Här kan du läsa lite om vad vi i Hofors-Torsåkers Bilkår haft för oss hittills 

under 2018:  
 



22 Mars 

Bilkårens Trafik-Quiz har blivit en årlig tradition. Denna torsdag deltog 30 kårer runt om i landet med 

tillsammans 260 bilkårister som svarade på mycket roliga frågor på temat bilar och trafik. Man får 

använda alla hjälpmedel, inklusive vänner och bekanta vilket gör det hela ännu roligare. Hur många 

ventiler finns det egentligen i brandsläckningssystemet på en bandvagn? Hmm…  

Vi fick ihop 54 poäng av 60 möjliga vilket preliminärt räcker till en fjärdeplats. Grattis till Eskilstuna 

Bilkår som (preliminärt) segrade! Det märks att intresset och tävlingsambitionen höjs för varje år 

bland kårerna. Vi är i alla fall säkra på att vi i Hofors tack vare Anna-Lena hade Bilkårens bästa fika! 

Och trevligt hade vi! 

 

   

  



14 Mars 

Så var det dags för årsmöte igen! Vi var 12 bilkårister som träffades i Hyresgästföreningens lokaler i 

Hofors. Eva Johnson gav en kåserande exposé över förra årets aktiviteter från vår hemsida medan vi 

väntade på några senkomna deltagare. Därefter löpte alla årsmötespunkter utan problem med Eva 

som årsmötesordförande. Vår styrelse utökades med två nya styrelsemedlemmar, övriga ledamöter 

valdes om eller kvarstår. Välkomna in i styrelsen Rickard Arousell och Marcus Tapper! 

 

Årsrattar och förtjänsttecken delades ut till följande medlemmar:  

Kerstin Halldén  60-årsratt 

Eva Johnson  45-årsratt + Bilkårens förtjänsttecken 45 år 

Anna-Lena Holmstrand Bilkårens förtjänsttecken 25 år 

Lena Söderblom 15-årsratt 

Nisse Dufva  Bilkårens förtjänsttecken 7 år 

 

Efter att årsmötet förklarats avslutat av kårchef Anna-Lena så serverades rikligt med tilltugg under 

glad stämning! 

 

 



 

 

 



 

 

  



3 Mars 

I år deltog vi för första gången vid Ockelbo Marknad. Vi hade en bra plats på marknadsgatan 

utanför kyrkan och det var många som var intresserade och som ville åka bandvagn. Det märks 

att intresset för beredskap och försvar har ökat på intresset vi mötte. Hela sexton intresserade 

antecknade sig. Det känns som om vi gör nytta genom att informera om att civilförsvaret och 

Hemvärnet finns till och att man kan göra en insats där.  

Banan vi körde med bandvagnen var nog den häftigaste hittills med massor av snö och ett stort 

och roligt område att köra på. Ett stort tack till Ockelbo Räddningstjänst för lånet av vagnen och 

tack till alla trevliga bilkårister som hjälpte till!   

 

 



 

  



 

3 Mars 

Blåbärsstoppet i Hofors blev återigen en lyckad dag. Många glada barn och föräldrar fick en åktur i 

bandvagnen som fick visa vad den går för i riktigt djup snö. Så fantastiskt roligt att få delta i Bilkårens 

engagemang och se lyckliga barn som tränger i kön för att få sig en tur! Åtminstone några av dem 

kommer säkert att bli bandvagnsförare så småningom. 

 



  



11 Februari 

 
För att inte tappa formen under vintern tog vi en skogsutflykt i snön till grillplatsen i Storfly och 
grillade korv. Mycket snö att pulsa i men vackert var det. Dessutom fick vi kliva över flera älglegor 
mitt på stigen den sista biten. Efter vägen hade Raija ordnat trafikfrågor vilka Anna-Lena svarade flest 
rätt på, grattis! Väl framme blev det medhavd picknickmat som det anstår en bilkår och intressanta 
diskussioner, bland annat om krisberedskap. Lena lärde oss hur man slår eld med eldstål. Detta 
kräver lite övning och teknik så det kan vara bra att ha provat innan det blir skarpt läge. 
  
En mycket trivsam dag tillsammans tyckte alla som var med! 
 

 
 



 

 

  



 
 
 

 


