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Kårmeddelande 3/2019
Hej Bilkårister!
Kårafton 23/4
Studiebesök hos Polisen (NOA) den 23/4.
Vi träffas kl.18.20 utanför entrén på polishuset.
Se till att komma i tid för efter 18.20 kommer man inte in.
Eventuellt så går dem som vill och fikar någonstans efteråt.
Krisberedskapsveckan
6 – 12 maj är det krisberedsskapsveckan.
Det blir fordonsvisning på fordonsgymnasiet den 9/5 klockan 15-20 då vi även kommer
informera om bilkåren. En terrängbil 40 (civilt registrerad) och en bandvagn från
polisen kommer köras till Edströmska för att de ska få åka med och ställa frågor.
Det blir nog även att stå utanför Ica Maxi Hälla och göra reklam men det finns det vid
pressläggningen ingen mer information om.
Intresserad att vara med och informera om Bilkåren på Edströmska eller vid Ica Max
Hälla?
Bor ni i en annan kommun (t ex Hallsta, Sura eller Sala) och vill informera där går det
också bra.
Hör av er till Fredrik Berglund på telefon 070-887 78 10 eller mail
fredrik2116@hotmail.com

Trafik
Spelet om trafiken etapp 2 under april-juni är temat ”Mobiltelefonanvändande i bil”.
Undersök mobilanvändandet (under vecka 17, 21 och 24) för bilförare utanför en
skola/förskola i en (eller flera) kommuner på morgonen eller vid en genomfartsgata i
kommunen under en trafikintensiv period under minst en timme.
Även under denna delsträcka finns det chans att vinna etappriser till kåren.
Är du intresserad, för mer info och samordning ring Sara Landgren 076-235 48 58 eller
Ingrid Broberg 070-532 24 26.

NTF erbjuder oss delta i cykelhjälmsräkning i länet under vecka 20 och 21.
Räkningen sker på tisdagar mellan klockan 7.30-8.30 och 16-17.
Vill du hjälpa till kontakta Ingrid Broberg 070-532 24 26 för info.

Infoträffar
Känner du någon som är intresserad av att gå med i Bilkåren?
Hör av er till Maja Boskovic 070-33 19 029 så hjälper hon er vidare.
Är du medlem men inte kommit i gång med någon utbildning?
Hör av er till Andreas, Fredrik, Nina eller Thomas, se kontaktuppgifter nedan.
Infoträffar onsdag 22 maj och 12 juni klockan 18.00 i Gula Villan Hässlögatan 4,
Västerås.

Körningar
Den 6 – 9 juni Strömsholmsdagarna då vi kör tävlande, funktionärer och besökare
till hästtävlingarna. Du behöver bara ha B-körkort och ett glatt humör!
Du får mat på plats och reseersättning till och från Strömsholm.
Ni som kan och vill hjälpa till hör av er till Ingrid 070-532 24 26 eller anmäl er på mail,
ingrid.broberg.43@gmail.com eller bilkaren.mm@gmail.com
Även om ni bara kan en av dagarna eller några timmar så är ni välkomna.

6 juni
Den 6 juni så kan man åka ut till Harakers kyrka till kl. 18.00
Efter det så serveras det kyrkkaffe i bygdegården.
Alla är välkomna och ingen anmälan behövs.

Sommaravslutning
Den 12 juni från kl. 19.00 är ni välkomna till Gula Villan på vår årliga
sommaravslutning. Ett bra tillfälle att passa på att umgås och prata bilkår.

3 – 4 augusti
Är det dags för sommarträff i Marma för mer info se bilaga.
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