
 
  

 
Mälardalens Bilkår            2019-05-22 
 
 
Kårmeddelande 4/2019   
 
                                                   
Hej Bilkårister!         
 
 
Krisberedskapsveckan 
6 – 12 maj var det krisberedsskapsvecka.  
Den 9 maj befann vi oss ute på Edströmska skolan där ungdomar fick prova på att åka 
bandvagn och det var full fart under hela kvällen och det var riktigt lyckat. 
På lördagen var vi på ICA Kvantum och informerade om Bilkåren och om  
krisberedskap tillsammans med Västerås Stad och Lottakåren. 
Stort Tack till er som var med och jobbade dessa dagar.  
 
 
 
Körningar 
Den 6 – 9 juni på Strömsholmsdagarna kör vi 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. 
Se även bilaga. 
 
 
 
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. 
Anmälan till Barbro Karlsson 021-526 44 eller på bilkaren.mm@gmail.com 
Så vi kan beräkna hur mycket go’fika vi ska fixa till. 
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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. 
 
 
 
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. 
 
Infoträff onsdag 12 juni klockan 18.00 i Gula Villan Hässlögatan 4, Västerås. 
 
 
Hässlögatan 18 
Onsdag den 19 juni kl. 18.30 är det gemensam grillning med FRO, Lottakåren, HV 
veteranerna, HV, Försvarsutbildarna, Bilkåren m.fl. 
Var och en tar med sig det de vill äta och dricka. FRO står för grillen. 
Ingen anmälan krävs utan bara att komma dit.  
Ett trevligt initiativ.  
 
 
 
3 – 4 augusti 
En påminnelse om sommarträffen i Marma. Ett infoblad var med i förra 
kårmeddelandet. Det var flera som var där förra året och det var trevligt. 
Är ni nyfikna på detta eller vill veta om det är flera som ska dit lägg gärna ett mail till  
bilkaren.mm@gmail.com så går det kanske att samordna resor mm. 
 
Bindande anmälan senast 15 juni, via länk på 
https://bilkaren.se/verksamhet/foreningsverksamhet/sommartraff/ Efter sista anmälningsdag 
får du en bekräftelse med mer detaljerad information.  

Frågor? Maila kansliet@bilkaren.se eller ring kansliet 08-579 388 90. 
 
 
Höstupptakt 
Boka redan nu in 5/9 i kalendern för då kör vi en höstupptakt kl. 18.00 i Gula Villan på 
Hässlögatan 4. Alla är välkomna! Fokus på nya medlemmar som vill ut på utbildning 
under hösten samt för dem som har varit ute på utbildning under sommaren och 
vill ”prata” av sig om hur dem har haft det.  
Det kommer även köras en info under kvällen för dem som vill veta mer om Bilkåren. 
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Anmälan till Barbro Karlsson 021-526 44 eller till Carina Eklund 070-33 582 33 
alternativt till bilkaren.mm@gmail.com eller på Facebooksidan. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nina Rounikko   Birgitta Karlberg 
rounikko@gmail.com   b_karlberg@hotmail.com  
    070-418 85 64 
 
Ingrid Broberg   Fredrik Berglund 
Ingridbroberg.43@gmail.com   fredrik2116@hotmail.com  
070-532 24 26   070-887 78 10 
     
Andreas Stridsberg   Thomas Gidlund 
stridis666@hotmail.com                    thomas@gidlund.net   
076-569 44 80   070-777 89 08 
   
Johnny Söllvander   Maja Boskovic 
johnny@solweb.se    maja.boskovic@pysslingen.se   
070-755 78 09   070-33 19 029 
 
Carina Eklund   Sara Landgren 
carina.e.bilkaren@gmail.com   sara@solweb.se 
070-335 82 33   076-235 48 58 
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