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Hej alla!  

Nu när vi har ställt om klockan och det har blivit mörkare på 

kvällarna, tänk på att använda reflex. ”Är du mörkklädd syns 

du inte i mörker, inte ens i gatulyktornas sken. Risken att bli 

påkörd fördubblas i mörker. Reflex räddar liv.” Det här är 

citat från delar av det material som delades ut under 

Trafikdagen som genomfördes 24 oktober. Det var en blandad 

informations- och tävlingsaktivitet där 24 bilkårer från hela 

landet deltog och där Märsta-Sigtuna placerade sig på en 

hedrande 5 plats. Mer finns att läsa på bilkaren.se. Ett stort 

tack till Plantaget, Märsta som lät oss hålla till hos dem och 

även beredde plats inomhus när det regnade som värst. 

 

Varm Bilkårshälsning  

Susanne 

 

HJULETNr 20:6 

https://www.istockphoto.com/photo/gm1178793519-329611752?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_photo_sponsored&referrer_url=&utm_term=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://www.istockphoto.com/photo/gm1178793519-329611752?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_photo_sponsored&referrer_url=&utm_term=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://www.istockphoto.com/photo/gm1178793519-329611752?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_photo_sponsored&referrer_url=&utm_term=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://www.istockphoto.com/photo/gm1178793519-329611752?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_photo_sponsored&referrer_url=&utm_term=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
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Styrelselista 2020 

 

 

Anna Pettersson  Kårchef 

Sätunavägen 14A  Kassör 

195 41 Märsta  070-870 41 67 

panna@bredband.net 

 

Karin Bergsten  Vice Kårchef, vice Trafik, 

Ramhäll 108   vice info- och rekrytering, 

747 91 Alunda  ungdomsansvarig. 

karinbergsten50@hotmail.com 073-530 25 78 

 

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 

 

Ansvarig utgivare Hjulet: Anna Pettersson 

mailto:karinbergsten50@hotmail.com
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Märsta-Sigtuna Bilkårs Julfest 

med knytis 

När:   Onsdag 12 december 

Tid:   19.00 

Plats:  Hv-lokalen Brobyvägen 1 Märsta 

Kostnad:  De medlemmar som inte bidrar med något till 

julbordet sätter in 80 kr på kåren pg 99127-3 

Anmälan:  Senast 9 december till marsta-

sigtuna@bilkaren.se. Samtidigt föreslår ni 

också vilken del av julbordet som ni vill bidra 

med. Fördelning görs efter anmälningstidens 

utgång så att vi får ett komplett julbord. 

 

Tag med en liten julklapp för max 50 kr, så har vi 

julklappsutdelning efter maten. 

Onsdag 9 december 

6 december 

http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
http://news.balzers.com/nyhetsbrev/archiv/arkiv-2009/julkort-december-2009/
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KOM IHÅG! 

4/11 Studiecirkeln del 5, då pratar vi 
hemberedskap. 

 

 

 

 
 

KOMMANDE PROGRAM 
 

• 4 nov Studiecirkel Totalförsvar del 5 

• 11 nov Info-träff 

• 24 nov Styrelsemöte 

• 9 dec Julfest 

• 15 dec Styrelsemöte 

Kallelse till Infokväll 

  

Den 11 november planerar vi att ha en info-kväll för nya och gamla 

medlemmar. Vi tar upp de olika avtalen och informerar  

om vad det innebär att vara Bilkårist och svarar på de eventuella frågor 

som ni befintliga eller blivande  

medlemmar kan tänkas ha. 
  

När:  Onsdag 11 november  

Tid:  kl 19.00 

Plats:  Hv-lokalen Brobyvägen 1, Märsta 

Anmälan: Senast söndag 8 november till  

marsta-sigtuna@bilkaren.se 

  

Bjuda ner era vänner som visat intresse för Bilkåren så får de 

mera information! 
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Lite mer från materialet från Trafikdagen: 

 

RUSTA DIG TILL TÄNDERNA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Innan du ger dig iväg, ta också med dig 

o Varma kläder 

o Ficklampa (glöm inte extra batterier) 

o Värmeljus, filt och kaffetermos 

Mysfaktorn är viktig, det gäller även när bilen fastnat i en snödriva  

och termosen korkas upp. 

Glöm inte bort att ta bort snö och is från hela bilen! 

 

 

Checklista för att vinterrusta bilen 

o Byt till vinterdäck innan det blir halt och senast den 1 december 
o Mönsterdjup minst 3 mm – helst 5 mm 

o Kontrollera frysskyddet – vanligaste blandningen är 50% glykol och 50% 

vatten, då fryser vätskan vid 36 minusgrader 

o Torkarblad – byt så fort de börjar bli dåliga 
o Fyll på spolarvätska 
o Kontrollera glödlampor 

o Kontrollera kapaciteten på batteriet och ladda om det behövs 
o Bogserlina / startkablar 

o Spade 
o Isskrapa / borste 

o Låsspray (men förvara den inte i bilen) 
o Varselväst / reflex 
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Ost 
Ost är idag ett av våra allra äldsta livsmedel – tillverkningstekniken, att ysta med löpe, var känt redan för 

5000 år sedan i både Mesopotamien och Egypten. I Sverige äts det årligen ca 18 kilo ost per person. Detta 

förvånar inte, med tanke på vilket mångsidigt livsmedel osten egentligen är. 

Olika osttyper 

Ostar klassifieras efter konsistensen. Beroende på mjölkråvarans fetthalt, lagringslängd och slutproduktens 

vattenhalt blir konsistensen antingen hård eller mjuk. Hårdostarna har en vattenhalt på mellan 30- 50 %. 

Hårdostarna är antingen rundpipiga, grynpipiga eller har tät textur. Rundpipiga ostar har stora, runda hål - 

som t.ex. Herrgård och Grevé. Grynpipig osta har många, små grynformade hål. Svecia och Präst är exempel 

på detta. En tät ost har enbart få platta hål. Cheddarosten är ett exempel på en ost med tät textur. Mjuka 

ostar kallas ofta för dessertostar. Mjukostar karaktäriseras ofta av deras tillsatser - speciella 

bakteriekulturer eller vit- och blåmögelsvampar. Mjukostar har en kortare mognadstid och hållbarhet än 

hårdostar. Smältostar tillverkas av mald ost som blandas tillsammans med sk smätsalter och eventuellt 

tillbehör, såsom räkor eller skinka. Färskostar kan konsumeras direkt efter tillverkningen, men har även kort 

hållbarhet. 

Tillverkning 
Ost är i princip koncentrerad mjölk: till ett kilo hårdost går det åt ca 10 kilo mjölk. Även om våra inhemska 

ostar vanligtvis tillverkas av komjölk, lämpar sig även t.ex. get-, får- och buffelmjölk till ostproduktion. Ost 

är ett proteinrikt livsmedel som har ett högt näringsvärde. Dessutom är ost rik på mineraler och vitaminer: 

tre skivor hårdost innehåller t.ex. lika mycket kalcium som ett helt glas mjölk. En ost med låg fetthalt 

innehåller mer protein, kalcium och vattenlösliga vitaminer än en fetare ost - välj därför gärna en mindre fet 

ostsort från det numera omfattande utbudet! 

Ostens ingredienser är alltid desamma: mjölk, syrningskultur, löpe och salt. Genom att variera typen av 

syrningskultur, tillverkningstider och -temperaturer samt omrörning under tillverkningen och lagringen får 

man fram olika slags ostar. Innan mjölken blir till ost får den genomgå flera olika tillverkningsfaser. Enkelt 

uttryckt framställs osten genom att koagulera mjölkproteinet kasein med hjälp av enzymer, t.ex. löpe, eller 

mjölksyra varefter vassle avskiljs. Ost kan ätas färsk eller efter lagring. 

Lagringen är en viktig del av framställningsprocessen: lagringen är ett komplext mognadsprocess som tar 

olika lång tid för olika ostsorter. Under lagringen blir ostens gula färg djupare och dess smak blir starkare 

och konsistensen mjukare. Lagringstiden varierar från ett par månader till flera år. Likt ett vin når även osten 

sin höjdpunkt efter en viss tids lagring, varefter smaken först avstannar innan den börjar försämras. Väl 

hemma bör den färdiga osten förvaras svalt, vissa sorter kräver kylskåpstemperatur. Förvara osten i 

plastburk med lock eller plastpåse eller -folie. Starka ostar bör förvaras i aluminiumfolie. 

 

Visste du att... 

...En”internationell” ostsort som tillverkas och konsumeras i flera olika länder finns beskriven i ett regelverk, s.k. 

Codex Alimentarius som beskriver bl a ostsortens utseende, lukt och smak. Detta för att fastställa kraven på de olika 

ostsorterna vid internationell handel. Exempel på sådana ostsorter är Emmentaler, Edam och Cheddar. 

...Prästosten har anor från 1500-talet. Då användes osten av bönderna för att betala sitt ”tionde” till sockenprästen. 

Prästosten fortsatte att vara ett fungerade betalningsmedel ända fram till 1800-talet. 

...Hårdost innehåller mycket låga halter laktos och kan därmed utan problem konsumeras även av personer med 

laktosintolerans. 

...Tillsammans med mjölk är ost vårt kalciumrikaste livsmedel. Mest kalcium finns i hårdost.  
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Avsändare: 

Märsta-Sigtuna Bilkår 

Susanne Henning, Baldergatan 9, 195 51 Märsta 

tel: 08-591 163 48 


