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

under 2018:  
 



6, 8 & 13 November 

Reflexutbildning har hållits på Petreskolan i Hofors, Solbergaskolan i Torsåker och vid Sätra skola i 

Sandviken. Först visade Anna-Lena hur det går för det stackars ägget när man glömmer sin cykelhjälm 

(säg omelett!), därefter knallar vi ut på siktsträckan och ser vad som dyker upp i mörkret… En gul 

reflexgubbe som dansar! Någon med reflexer som dinglar… Den där med ljusa kläder syntes inte så 

bra ändå… En hund?? Allra sist dyker spöket i mörka kläder upp alldeles framför barnen, har man 

ingen reflex kan man bli påkörd!  

Sedan får barnen åka efter vägen med pappa och mamma och försöka räkna reflexgubbarna efter 

vägen. Vid målet vankas godispåsen med, förstås, reflexer! 

Gladast var förstås de barn som vann en sponsor-donerad cykelhjälm. 

   



 

 

 

Ett stort tack till alla våra funktionärer som ställde upp i mörkret och tack till våra sponsorer: 

Sandvikens kommun, Ovako, Hofors Bilvård och Service, Hofors Kommun, Värmeverket i Hofors samt 

Sparköp i Hofors!  



7 Oktober 

Årets traditionella bilorientering arrangerades av vår egen kår, Hofors-Torsåker, i skogarna kring 

Hofors med omnejd. Som vanligt för en bilorientering var det storartat höstväder. Åtta ekipage kom 

till start, varav ett på motorcykel och alla tre kårer i HälGe var representerade. Efter teoriprov och en 

jätterolig, fin bana där det dessutom var två bemannade stationer som handlade om bollsinne och 

pricksäkerhet kunde vinnarna koras. Ett Gävle ekipage (eller en mix Gävle-Hofors, det beror på hur 

man ser det 😀) Grattis Eva Johnson och Augustin + Augustin junior! Tätt följt av andrapristagarna 

Rickard och Lovisa , Stefan på motorcykel kom trea  och på fjärde vår kårchef Anna-Lena och Raija.  

Bästa prickkastarna hittar vi i Hälsingland då dessa två ekipage var bäst på detta. Efteråt bjöds 

deltagarna på uppskattad gulaschsoppa av Anna-Lena, kaffe och kaka och priser till alla. Tack Lena 

och Jörgen och funktionär Ylva för en fantastisk dag!   

 

   

 

  



30 September 

Soligt och fint var det när Bilkåren visade upp sig på Torsåkers Marknad. Rickard, Jesper och vår 

nyutbildade förare Emma skjutsade barn och vuxna i bandvagnen en fin slinga i skogen. Anna-Lena, 

Raija och Ylva hjälpte till och informerade Det resulterade i en ny medlem samt en intresseanmäld.  

 

 



 

10 och 12 September 

Raija och Mariann räknade bilbältesanvändning på uppdrag av NTF utanför skolor i Sandviken. 

 

8 September 

En utflykt med M/S Kroksjön hör till våra mest uppskattade kåraktiviteter. Denna gång var det med 

även för Bilkåren osedvanligt mycket gott och tilltugg. Vår kårchef Anna-Lena har nämligen fyllt 

jämnt och det måste ju firas! M/S Kroksjön var smyckad för kalas och töffade igång efter lite arbete 

med blåslampan och seglade ut via Edsken för förtöjas vid ’Peppes Bodega’ där det blev picknick med 

grillning. Det var som vanligt mycket gemytligt och vi hade tur med vädret. 

Tack Jan och Eva som ställde upp med båten! 

 



 

  



1 September 

Anna-Lena, Rickard, Jesper och Lena tillbringade en del av Regementets Dag med ett uppstartsmöte 

för ungdomsverksamheten. Man planerade för olika aktiviteter som kris & bredskapsinfo, 

sjukvårdsutbildning, orientering och överlevnad utomhus, radiosamband, övningar på körgård och 

fritidsaktiviteter. Ett mycket bra initiativ! 

 

1 September 

Regementets Dag firades vid Kungsbäck för första gången sedan 2009. Det var Hälsinge Regementes 

Kamratförening som anordnade dagen till sitt eget 80-årsjubileum. Dagen bjöd på allehanda 

aktiviteter med militär anknytning. Bilkåren medverkade tillsammans med övriga 

frivilligorganisationer. De som ville fick åka terränglastbil till Åkermans Kulle där Hemvärnets 

bandvagnar tog vid. Flera gamla militärfordon fanns på plats. Hemvärnets musikorkester spelade och 

det serverades ärtsoppa. Gästrike Militärhistoriska Förening visade upp soldater i olika tidstypiska 

uniformer och dito vapen. Man demonstrerade mynningsladdning av musköter och provsköt några 

salvor. Mest small det när Hemvärnet demonstrerade framryckning mot en inkräktare. 

Nere i Gävle hamn kunde man också bli guidad på Sjövärnskårens båtar av bl.a. vår medlem 

Jonathan. 

 



 

 



28 Augusti och 5 September 

Bilkåren arrangerade Cykeldag för nyanlända i samarbete med SFI med information om svensk 

trafiklagstiftning och hur man beter sig säkert i trafiken. Deltagarna fick även öva på att cykla en 

slinga. Den 28:e augusti hölls evenemanget i Ockelbo med cirka 70 entusiastiska deltagare. Tack 

Mariann, Emma, Christian, Lena och Raija som ställde upp och hjälpte till.  

Den 5 september hölls samma utbildning i Sandviken vilket lockade c:a 30 deltagare. Tack Barbro och 

Raija som skötte den dagen.  

 

11 Augusti 

Eva & Raija informerade om trafik och om Bilkåren i synnerhet vid bilträffen Forsmark Meet. De 

ordnade tipspromenad och hade sällskap av MHF:s vältbil. Bra jobbat Eva & Raija!  

 

 

  



Juli 

Under bränderna i Hälsingland har flera av Hofors-Torsåkerskårens medlemmar gjort fantastiska 

insatser. Tack Lena, Jesper, Björn, Daniel, Thomas, Ewa, Gustaf, Erik och Christian! Vår kårchef Anna-

Lena skjutsade dessutom förnödenheter donerade av Berentsen till Färila.  

 

Det är Christian som står för bilderna nedan: 

 

 

 



 

 

  



26 Juli 

Vår erfarna instruktör Eva gav bandvagnsförare Nisse en kortare utbildning i hur man på gladaste sätt 

framför en traktor. Dubbelkommando är ett säkerhetskrav i sådana här sammanhang! 

 

  



14 Juli 

Ironville Cruisers hade bilutställning i Hagaparken i Hofors och vi var naturligtvis med och minglade 

och informerade. Barnen gillade att åka bandvagn med Rickard som lugn och säker chaufför. Det var 

massor av fina fordon att titta på men vår granne Kenworth var onekligen maffigast, se bild nedan! 

Anna-Lena hade ordnat tipspromenad men när det blev ett skyfall (välkommet i torkan) så fick vi 

tippa under tälttaket. Regnet drog över och vi fick köra tre ’allra sista turen’ med vagnen. 

Eva ordnade två nya medlemmar och vi fick ytterligare några namn på intresserade. 

Bra jobbat, Anna-Lena, Emma, Raija, Rickard, Nisse, Charlie och Eva! 

 

 



 

 



 

9 Juni 

HelGe (Hälsingland Gävle) Kårråd ordnade en prova-på dag på gamla F15-området i Söderhamn för 

dem som var intresserade av fordonsavtal. Detta var ett samarbetsprojekt mellan våra tre kårer i 

Gävleborg som fungerat jättebra och det blev en riktig toppendag i strålande solsken och med varma 

vindar. Deltagarna fick prova att manövrera bandvagnar och att flytta lastpallar med en stor 

hjullastare. Den fantastiske Arne Linding och hans ännu mer fantastiska dotter Cecilia visade hur man 

kör bil på två hjul. Vi fick också beundra Arnes topprenoverade MT-LB pansarbandvagn. 

Som sista punkt för dagen fick vi klättra ner i en ”tidskapsel”, det var en bunker från stridsflygets 

dagar som varit övertäckt och bortglömd i nästan 30 år. Allt stod kvar som när den övergavs 1989, 

det var nästan kusligt! 

Tusen tack till alla funktionärer som varit instruktörer och alla övriga inblandade! Särskilt uppskattad 

var förstås Anja Forsberg från Hälsinglands Bilkår som med sitt arbete utfodrade deltagarna med 

härlig fika och riktig sommarlunch. Eva Jonsson höll i informationen samt presentation av Bilkåren 

medan Nisse fungerade som hjälpinstruktör på bandvagn. 

Dagens prestation stod våran Jesper för som ju brådstörtat fick lämna våravslutningen två dagar 

tidigare för att bege sig till skogsbranden i Sala där han nu kört bandvagn i två dygn. Därifrån körde 

han direkt till Söderhamn (med ett kort sovstopp på vägen)! Han fick nu berätta om sina erfarenheter 

från den insatsen och belönades med en stor applåd. En fin insats Jesper! 

Tack alla för en jättelyckad dag! 

 



 

 



 

  



7 Juni 

Vi firade Våravslutning vid Frivillan på Kungsbäck tillsammans med Gävle Bilkår. Som vanligt med fint 

väder och med god uppslutning från båda kårerna med cirka 10 deltagare som blev serverade grillat 

av master chef Helene. Naturligtvis ingick en tipspromenad med ovanligt roliga frågor samt skojiga 

lekar med bl.a. längdspottning. Uppgiften att kasta en stövel baklänges över sig själv hade stort 

underhållningsvärde och innebar hjälmtvång för utövaren!  Tack till Anette, Helene och Jan som 

arrangerade.  

Eva Jonsson överlämnade också symboliskt en 55-årsratt till Anita Jabin.  

Till sist ett särskilt omnämnande till Jesper som knappt hunnit komma förrän han fick dra iväg till 

branden i Sala. Där körde han sedan bandvagn i två dygn innan han fortsatte till prova-på i 

Söderhamn. Bra jobbat Jesper! 

 



 

 

  



 

2 Juni 

Det fantastiska försommarvädret fortsatte över Bessemerfesten i Hofors. Helt enligt hoforsbarnens 

förväntningar var Bilkåren där med bandvagnen och dessutom med Transportbil 21. Mycket åka blev 

det trots den tropiska hettan. Rickard, Jesper och Nisse skjutsade barn och föräldrar runt den rätt 

häftiga bandvagnsslingan medan Helene rattade terrängbilen mellan centrum och hembygdsgården. 

Anna-Lena informerade och såg till att allt fungerade samt, som vanligt, att alla var på gott humör.  

Eftersom det var Krisberedskapsveckan informerade Lena och Rickard om hur man förbereder sig för 

störningar i samhällsfunktionerna. De var dessutom på plats med sitt informationsbord både under 

fredagen och lördagen. Bra jobbat Lena och Rickard! 

Ett tack till alla värmetåliga medlemmar som var med och visade att alla vi inom 

frivilligorganisationerna finns och att vi är på alerten. En särskild eloge till Raija som arbetade hela 

dagen trots bruten handled! 

 

 



 

 



26 Maj 

Sandviken Cruising hade tur med vädret även i år. Det var en fantastiskt fin dag med en jämn ström 

besökare. Den omåttligt populära bandvagnen var förstås på plats, mot alla odds den här gången då 

de lokala bandvagnarna (Sandvikens o Gävles) var på ombyggnad. Men allt är möjligt om man 

kämpar lite. Vi fick låna bandvagnen av Skutskärs Räddningstjänst och vi körde den till Sandviken 

med Försvarets lastbil på ett rullflak. Det blev en utmärkt transportövning! Lastbilen stod uppställd 

för beskådning och ett antal små lyckliga besökare fick även provsitta den. Förutom rekrytering så var 

vårt huvudtema krisberedskap. Lena berättade och demonstrerade vilken utrustning man kunde ha 

hemma för att klara sig utan vatten och el ett tag och hon blev intervjuad av TV-teamet.  Som sista 

insats fick vi göra rätt för Räddningstjänstens bandvagn och rycka ut och skjutsa hem en farbror som 

trillat av cykeln i Stadsparken och slagit sig.  

Tack alla Bilkårister och besökare för en fantastisk dag! 

 

 



 

 

  



 

14 Maj 

Lena och Raija räknade hjälmanvändning åt NTF på två platser i Hofors. Detta är Bilkårens 

vardagsarbete som betyder mycket för trafiksäkerhetsplaneringen i Sverige. 

April-Maj 

Under våren har vi haft en studiecirkel i det aktuella ämnet krisberedskap. Lena Söderblom har hållit 

vårt intresse på topp under fem cirkelträffar i ABF:s lokaler i Hofors. Ämnena vid de olika träffarna 

har varit, i tur och ordning; ”Grunder inom krisberedskapen”, ”Kris, krig och juridik”, ”Mänskliga 

reaktioner och krisinformation”, ”Det totala försvaret” samt, sist men inte minst, ”Hemberedskap”. 

Detta är något som varje medborgare bör ha ett hum om. Ytterst handlar det om att bygga upp en 

mental medvetenhet om att mycket det vi tar för självklart kan komma att hotas samt hur vi 

förbereder oss om samhället drabbas av störningar. 

 

 

  



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! 
 

 
 



 

 

  



 
 
 

 


