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Äntligen en sommar med normala temperaturer och  
 

snart en höst med härliga nya utmaningar 
 

Varm Bilkårshälsning Charlotte 

 

HJULETNr 19:5 
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Styrelselista 2019 

 

 

Anna Pettersson  Kårchef 

Sätunavägen 14A  Kassör 

195 41 Märsta  070-870 41 67 

panna@bredband.net 

 

Susanne Henning  ABU-ansvarig 

Baldergatan 9  Ordinarie Utbildning 

195 51 Märsta  070-876 77 24 

susanne.henning@wsp.com 

 

Niklas Brodin   Ordinarie info- och 

Tallrisgatan 1  rekrytering 

741 96 Knivsta  070-109 83 44 

niklas.brodin@hotmail.se 

 

Helena Karlsson  Sekreterare 

Vänortsringen 56  070-217 86 46 

195 30 Märsta   

gerdan1@live.com 

 

Lena Karlsson   Ordinarie Trafik 

Ekorrvägen 13  070-309 79 19 

195 44 Märsta     

lena1107@hotmail.com 

 

Charlotte Hellberg  Totalförsvarsansvarig 

Siriusgatan 74  Postmottagare 

195 55 Märsta  072-701 05 33 

charlieh68@hotmail.com 

 

Karin Bergsten  Vice Kårchef, vice Trafik, 

Ramhäll 108   vice info- och rekrytering, 

747 91 Alunda  ungdomsansvarig. 

karinbergsten50@hotmail.com 073-530 25 78 

 

Ansvarig utgivare Hjulet: Anna Pettersson 

mailto:karinbergsten50@hotmail.com
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Kräftskiva 

Varmt välkommen 

 

Fredagen den 30/8 kl.19.00 

Lokalen Brobyvägen 1, Märsta 

 

Kostnad 75 kr 

Anmäla dig på 

marsta-sigtuna@bilkaren.se 

senast tisdag 27/8 

 

 

 

 

 

mailto:marsta-sigtuna@bilkaren.se
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Checklista för krisberedskapslåda 
Exempelvis vid avbrott i elsystem, i vattenförsörjning eller i IT- och betalsystem. 
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Din säkerhet rekommenderar att 
du har tillgång till: 

✓ Radio, batteridriven gärna med med vev och solceller 
✓ Fotogenlampa och bränsle 
✓ Tändstickor 
✓ Stearin- och värmeljus 
✓ Ficklampa och extra batterier 
✓ Dunkar att hämta vatten i 
✓ Husapotek med det viktigaste 
✓ Vevladdare till mobilen 
✓ Extra element eller värmare, som t ex drivs med fotogen 
✓ Sovsäck, filtar och varma kläder 
✓ Hygienartiklar som fungerar utan vatten, t ex tvättlappar 
✓ Campingkök och bränsle, t ex T-röd för spritkök 
✓ Mat som klarar rumstemperatur 
✓ Kontanter 
✓ Telefonlista på papper, se även viktigaste kommunikationskanaler och telefonnummer vid 

kris 

 

 

 

Kallelse till Infokväll 

 

Till alla nya som vill veta mera om Bilkåren och våra uppdrag. 

 

När:  Tisdag 18 september  

Tid:  kl 19.00 

Plats:  Hv-lokalen Brobyvägen 1, Märsta 

Anmälan: Senast söndag 15 september till  

marsta-sigtuna@bilkaren.se 

Bjuda med era vänner som visar intresse för  Bilkåren 

BBilkåreninformation! 
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Kom ihåg att boka 

Onsdagen 11/12 

för vår årliga julfest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orgakvarn.se/aktuellt/108-god-jul-gott-nytt-ar-2
https://veronica-blom.webnode.se/news/god-jul-och-gott-nytt-%C3%A5r!/
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Bilkårens sommarträff i Marma 3-4 augusti 

Märsta-Sigtuna bilkår representerades av Anna, Susanne, Niklas och Birgitta. 

Anna och Susanne höll kårens fana högt och vann Bilorienteringen som gick genom 

bla Älvkarleby. 

Mer info på Bilkårens Facebook, (ni som har). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

KOMMANDE PROGRAM 

• 30 aug Kräftskiva 

• 3 sep  Styrelsemöte 

• 18 sep  Infokväll 

• 1 okt Styrelsemöte 

• 29 okt Styrelsemöte 

• 13 nov Infokväll 

• 26 nov Styrelsemöte 

• 11 dec   Julfest  
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Ätbart från Moder Jords skafferi 

Den svenska naturen bjuder på såväl huskurer som läckra 

tesorter - om du bara vågar prova! Tips på 12 växter som 

kittlar dödsskönt i kistan. 

Vass - Stjälken kan ätas rå eller kokas, men smakar sådär. Saften 

däremot är lite söt. Låt den stelna och servera som tilltugg. 

Kardborrerot - Går att äta som den är eller koka te på. Den sägs vara bra 

mot hudproblem som eksem och psoriasis. 

Granskott - Te på granskott innehåller mycket C-vitamin och sägs vara 

bra mot förkylningar. Man kan också sylta granskotten i socker, vinäger 

och kryddor och servera till kött. 

Stensötan - Stensötan är en ormbunksliknande växt som saknar 

blommor. Roten har en sötaktig, lite lakritsliknande smak och såldes förr 

på apotek mot hosta. 

Körvel - Körvelbladen kan användas som krydda i bakning, matlagning 

och brännvin. Smaken påminner om lakrits och anis. Fröna kan tuggas och 

ger en fräsch andedräkt. 

Vitplister - Vitplisterns vita blommor har en honungssötma och kan strös 

över t ex sallad. Bladen kan man använda till att koka soppa på. 

Älggräs - Användes förr som öl- och mjödkrydda. Blommorna och bladen 

kan också användas till örtte. 

Libbsticka - Bladen kan användas som selleri i sallad eller som buljong i 

soppor och grönsaksrätter. 

Mjölkört /rallarros - Skotten kan ätas som sparris eller ha i salladen. 

Även rötterna kan torkas och ätas eller kokas till te. 

Kirskål - Kirskål är ett av våra vanligaste trädgårdsogräs, men är gott i 

soppan och ett bra alternativ till spenat. 

Svinmålla - En av Sveriges vanligaste örter som ofta förekommer som 

ogräs. Bladen på svinmålla är näringsrika och kan tillagas som spenat. 

Maskros - Blommorna kan ätas direkt eller användas till saft, vin och 

sirap. Bladen går också att äta som spenat. Arabiska läkare använde tidigt 

maskrosen som naturmedel mot ögonsjukdomar. 

Från Grapevine.nu 
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MEDLEMSÄRENDEN – STRYKNINGAR UR MEDLEMSREGISTRET 

För kännedom så kommer de som inte betalt medlemsavgiften för 2019 nu strykas ur 

medlemsregistret. 

För berörda är detta alltså sista numret av Hjulet som dimper ner i brevlådan. 

 

Tack för den tid som ni lagt på Bilkåren och att sprida information om oss och totalförsvaret! 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
 

HAR DU FLYTTAT, BYTT TELEFONNUMMER ELLER E-
POSTADRESS? GLÖM INTE ATT MEDDELA STYRELSEN 

SÅ ATT VI KAN HÅLLA MEDLEMSLISTAN 
UPPDATERAD. 

 

Avsändare: 
Märsta-Sigtuna Bilkår 

Susanne Henning  Baldergatan 9  195 51 Märsta 

tel: 08-591 163 48 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXuPT-vIjTAhVDKpoKHdLnAIMQjRwIBw&url=http://www.shopfg.se/bandpapper/svarta-band/textilband-svarta.html&bvm=bv.151325232,d.bGs&psig=AFQjCNFbXN-9h-0bjr5xxp8ekG_TsC4y6w&ust=1491315339734503

