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

under 2019:  



 

28 Mars 

Ikväll har Bilkårens rikstäckande trafikquiz avgjorts. En av årets definitiva höjdpunkter! Självklart var 

vi i Hofors-Torsåkers Bilkår med och slogs om vinnartiteln. Vi var ett riktigt taggat startfält. Flitens 

lampa lyste och adrenalinet pumpade ända in i mål! Vi var riktigt nöjda och kände rejäl vinstvittring i 

år… ända tills vi hade ringt in svaren! Ha, ha. Men vi i Hofors-Torsåkers Bilkår är då bra på en sak, det 

är då ett som är säkert, nämligen att gotta oss och att ha trevligt också för den delen! 

Tusen tack till alla som var med ikväll. Tack till kluringarna i centralstyrelsen och ett (preliminärt) 

stort grattis till Uppsala Bilkår! Ett stort grattis även till våra underbara kompanjoner och grannar 

Gävle Bilkår som ligger på en andra plats!  

 

 



 

 

19 Mars 

Nu var det dags för ett välbesökt årsmöte. 19 personer infann sig och dagordningen förlöpte 

geschwint under mötesordförande Ewas ledning. Anna-Lena valdes om som kårchef på ytterligare två 

år och Jesper Björling är ny ledamot i styrelsen. 

Anna-Lena överlämnade en 35-årsratt till vardera Berit Söderlund och Ewa Lindell. 

 

Som sista punkt kom en överraskning: Niklas Brodin från Centralstyrelsen delade ut FMK:s 

trafiksäkerhetsstipendium på 1500:- till Rickard Arousell som uppskattning för hans insatser inom 

trafiksäkerhetsarbetet. Ett välförtjänt grattis, Rickard! 

Efter mötet bjöds på mat och lite trafikmärkeslek. När bilkårister träffas så har vi alltid trevligt! 

 

 

 



 

  



9 Mars 

Tillsammans med kårrådet HälGä hade vi en heldags-workshop på temat Verksamhetsplanering i 

Arne Lindings konferenslokal och fordonsparadis i Söderala. Ett stort tack till vår kontaktperson 

Niklas Brodin från Centralstyrelsen och hans kollega Yvonne Nord som förgyllde vår dag och 

proppade oss fulla med inspiration, tips och trix. Jättebra, givande och roliga övningar. Tack även till 

Ewa Pettersson som proppade oss fulla med en superb gulaschsoppa. Vi fick även en visning av en 

unik fordonspark av Arnes kollega. De bygger om bandvagnar åt Svenska Kraftnät så det fanns många 

modeller att beskåda. Dessutom fick vi se både Krokodilen och Kajmanen, två av många unika 

skapelser som har tagits fram av Team Linding. Krokodilen är en enorm Epatraktor byggd från en 

flygfältssnöslunga medan Kajmanen är en trike byggd av en gammal Victor-traktor. Linding själv 

anlände o drog iväg i sin helikopter. Vilken stjärna och tillgång för Bilkåren han är! Vi summerar 

dagen som fantastisk och givande. Det är extra roligt att få träffas inom Kårrådet. 

 



 

 

  



 

16 Februari 

Kåraftonen blev till en dag i skogen med Lenas trafik-quiz, korvgrillning och gemytligt sällskap. Vi var 

12 personer plus ett par vovvar som hade trevligt tillsammans. 

 

 

 

  



2 Mars 

För andra året i rad hade vi, tillsammans med Gävlekåren, informationsträff på Ockelbo Marknad 

med idel glada barn och trevliga människor. Det kan ha berott på det strålande solskenet eller 

möjligen på vår bandvagn som var en uppskattad attraktion bland alla åldrar. Från Gävle hade vi 

också en PB8 uppställd bredvid Informationstältet. Christian hade monterat upp en display med en 

informationsvideo där vilket såg riktigt proffsigt ut. Det är roligt att känna att människor är positiva 

till Frivilligkårernas verksamhet och förhoppningsvis har vi några nya medlemmar bland dem som 

skrev upp sig. En mycket trevlig dag! 

 



 

  



 

 
 
 

 


