
 

  

 
 
Mälardalens Bilkår    2020-05-30 

 
Kårmeddelande 3, 2020  

  
 

        

Hej Bilkårister! 
 
Så kom då äntligen sommarvärmen. 
Hoppas ni alla har möjlighet att njuta av den. 
 
På kåraftonen den 7 april var vi fyra stycken som nosade på det nya 
studiematerialet med fokus ny teknik på våra fordon.  
 
Kårafton den 18 maj var vi totalt 7 st som gick en skön tipspromenad med 
Trafik- och totalförsvarsfrågor på Ekbacken, grillade korv och hade trevlig samvaro. 
 
Mer trafik – när alla svar på årets TrafikQuiz har rättats, har vår kår hamnat på 10:e 
plats med 52 poäng av 60 möjliga. Enköpings Bilkår stod som segrare i årets 
Trafikquiz efter sluträttningen med 56 poäng. Det blev tätt i toppen där 
segermarginalen bara blev en poäng ner till de fyra lag som delade andraplatsen. 
Hela 37 lag deltog i årets Quiz och många kårer hade ordnat det så det gick att 
delta via telefon och/eller digitalt. 
Tack alla som deltog! 
 
 
 

  Strömsholmsdagarna den 4-7 juni 
  Är tyvärr inställda i år pga coronan.  
  Vi återkommer nästa år.  
 
 
 

Nationaldagen 6 juni 
Inget tradionellt firande i Harakers kyrka eller på Djäkneberget pga coronan. 
   
  
 
 
Sommaravslutning 10 juni kl 18.00 Gula Villan 
Välkomna till Gula Villan på vår årliga sommaravslutning med 
jordgubbstårta! 
Sista anmälningsdag söndagen den 7 juni till Mälardalens Bilkårs mail: 
bilkaren.mm@gmail.com , Nina Rounikko tel 070-495 04 10 eller 
Barbro tel 076-761 15 00. 

   
 

mailto:bilkaren.mm@gmail.com


Höstens första kårafton tisdagen den 1 september kl 18.00 Gula Villan 
I oktober 2019 lyssnade vi på Christian som utbildar räddningshundar till olika 
uppdrag. Han kommer tillbaka med sin hund Bruse och visar hundsök. 
Anmälan görs till Mälardalens Bilkårs mail: bilkaren.mm@gmail.com ,  
Nina Rounikko tel 070-495 04 10 eller Barbro tel 076-761 15 00 senast söndag 30 
augusti.  
Välkomna! 
 
Riksstämman 
Kommer 2020 att genomföras digitalt lördagen den 12 september. Bakgrunden är 
förstås den rådande Coronasituationen och osäkerten om det går att resa och 
samla så mycket folk som vi brukar vara.  
 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till oss: 
Maria Jonsson och Hampus Nyström. 
 
Ur kåren: 
Michael Alexandersson tack för din tid hos oss! 
 
Ändring: 

  Ragnar Dyrssen har flyttat över till Östergötlands bilkår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 

  Nina Rounikko                Birgitta Karlberg                Ingrid Broberg                           Fredrik Berglund             

rounikko@gmail.com      b_karlberg@hotmail.com  Ingridbroberg.43@gmail.com  fredrik2116@hotmail.com   

070-495 04 10                  070-418 85 64                    070-532 24 26                           070-887 78 10    

  

 Andreas Stridsberg          Thomas Gidlund                Johnny Söllvander                     Maja Boskovic            

stridis666@hotmail.com thomas@gidlund.net           johnny@solweb.se             maja.boskovic@pysslingen.se   

076-569 44 80                  070-777 89 08                    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 

 

Mälardalens Bilkår:  bilkaren.mm@gmail.com   
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