
 

Mälardalens Bilkår            2019-02-05

Kårmeddelande 1/2019

                                                  
Hej Bilkårister!           

Välkomna till ett nytt bilkårsår. Vi hoppas att ni alla ska hitta några aktiviteter 
som lockar till engagemang. 
Du som tänker påbörja eller har börjat din utbildning hittar alla kurser, platser
och datum på bilkårens hemsida bilkaren.se under utbildningar, och kåren
arbetar också för olika aktiviteter på hemmaplan.

Vi började året med julgransplundring den 14 januari i Gula Villan där 14 bilkårister 
deltog och hade en trevlig kväll tillsammans som avslutades med fiskdamm och
godispåse.

Har du hört talas om ”Då kriget parkerade på Hässlö”? Onsdagen den 
13 februari kl 18-19.30 kan du få veta mer då Lars-Göran Dybeck berättar och 
visar bilder om de amerikaner som nödlandade i Västerås under andra världskriget. 
Plats: Fackbiblioteket, nedre plan, Västerås Bibliotek. Alla är välkomna!

Vi påminner om vårt årsmöte onsdagen den 6 mars 2019 kl 19.00 
i Gula Villan
Alla är välkomna och efter förhandlingarna bjuds vi på lättare förtäring.
Föredragningslista och förslag från kåraftonskommittén bifogas + en förteckning
över dem som kommer att tilldelas rattar vid årsmötet.
Anmälan görs senast den 1 mars till Barbro tel 021-526 44 eller kårens mail 
bilkaren.mm@gmail.com.
Kassören påminner om medlemsavgiften för 2019. Många har inte betalat sin
medlemsavgift, och du vet väl att du inte får gå någon utbildning och inte heller
rösta på årsmötet om du inte betalat din medlemsavgift! 

Totalförsvarskväll torsdagen den 14 mars kl 19.00 i Fullmäktigesalen, 
Västerås Stadshus
Välkomna till en intressant kväll där ”Samordning och stöd vid olyckor och kriser”
är huvudtemat. Inbjudan bifogas, alla är välkomna.
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Bilkårens Trafik-Quiz den 28 mars kl 18.00 i Gula Villan
Vi träffas och förbereder oss för att tävla mellan kl 19 och 20 mot övriga kårer i 
Sverige. Alla hjälpmedel är tillåtna, telefon, internet, uppslagsböcker m.m. 
En jätterolig kväll där alla hjälps åt att besvara kluriga frågor med anknytning till trafik.
Ju fler som deltar, desto större möjlighet har vi att få så många rätt som möjligt. 
Anmälan görs senast den 25 mars till Barbro tel 021-526 44 eller kårens mail 
bilkaren.mm@gmail.com.

Boka in några viktiga datum under våren i din almanacka:

Den 6 – 12 maj är det dags för årets Krisberedskapsvecka, mer information kommer 

Den 6 – 9  juni Strömsholmsdagarna då vi kör tävlande, funktionärer och besökare
till hästtävlingarna. Du behöver bara ha B-körkort och ett glatt humör! Mer info 
kommer.

Den 3 – 4 augusti Bilkårens Sommarträff i Marma. Mer info kommer i tidningen
Bilkåristen.

Nu har vi fått riktig vinter 
med mycket snö, besvärligt väglag 
och kyla.
Du har väl rätt utrustning i bilen?
Isskrapa, borste, snöskyffel och
en varm filt om olyckan skulle 
vara framme.
Var rädd om dig i trafiken!

Barbro Karlsson
barbro.karlsson5@gmail.com
021-526 44
 
Ingrid Broberg Iris Norlin
ingridbroberg.43@gmail.com irmelin.norlin@gmail.com
021-133577,  070-532 24 26 073-717 33  53
  
Birgitta Karlberg Christofer Olzon
b_ karlberg@hotmail.com christofer.olzon@sala.se
070-418 85 64

Nina Rounikko
rounikko@gmail.com
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