
 

  

 
 
Mälardalens Bilkår    2021-03-03 
 

 
Kårmeddelande 1, 2021    
 

 

 

Hej Bilkårister! 
 
 
Vi började det nya året den 13 januari med julgransplundring i Gula Villan 
på Hässlö där fem bilkårister träffades för en trevlig stund med varm korv, kaffe och 
tårta följt av fiskdamm med godispåse. 
 
 
Vi påminner om vårt årsmöte tisdagen den 16 mars 2021 kl 19.00 
 
Man kan delta digitalt via Teams eller fysiskt i Gula Villan. 
Föredragningslista och en förteckning över dem som kommer att tilldelas rattar vid 
årsmötet bifogas. 
Anmälan görs senast den 7 mars till kårens mail: bilkaren.mm@gmail.com  
Barbro Karlsson tel 076-761 15 00 eller Nina Rounikko 070-495 04 10. 
Ange om du vill delta digitalt eller fysiskt. Ni som väljer att delta digitalt kommer 
efter anmälan att få ett mail med en länk för uppkoppling ett par dagar innan. 

 
 
Kårafton torsdagen den 25 mars deltar vi i Bilkårens Trafik Quiz 
 
Man kan delta digitalt eller fysiskt för att tävla mot övriga kårer i Sverige 
mellan  kl 19 och 20. Vi som var med förra året vet hur roligt det är! 
Vi samlas fysiskt i Gula Villan kl 18.30. 

  ”Vinnarskallen” vaknar till liv och alla hjälps åt. Alla hjälpmedel är tillåtna,  så 
mobiltelefoner, datorer, liksom duktiga bekanta är till stor hjälp. 
Anmälan görs till bilkaren.mm@gmail.com Barbro Karlsson tel 076-761 15 00 eller 
Nina Rounikko 070-495 04 10 senast den 21 mars. Meddela om ni vill delta digitalt 
eller fysiskt. 
 
 
Webbinarium tisdag 13 april kl 19.00-20.00 
Vilka är knepen för att locka kvinnor till Försvarsmakten? 
 
Brigadgeneral Mats Ström är Försvarsmaktens kommunikationsdirektör. 
De senaste åren har Försvarsmakten drivit många både lyckade och spektakulära 
informationskampanjer. Hur tänker kommunikatörerna när de formar budskap och 
hittar anslag i dessa kampanjer för att locka kvinnor till uppdragen i Försvarsmakten? 
Webbinarierna är öppna för alla, men du som är aktiv i Hemvärnet är särskilt 
välkommen. Mer info på bilkaren.se/live 
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Kårafton onsdag 21 april kl 18.00 trafiktema 
 
Denna kårafton har vi trafiktema i Gula Villan. 
Anmälan görs till bilkaren.mm@gmail.com , Barbro Karlsson tel 076-761 15 00 eller 
Nina Rounikko 070-495 04 10 senast den 18 april. 
 
 
Webbinarium: En sexists bekännelser torsdag 6 maj kl 19.00-20.00  
 
Lars Einar Engström hade tillbringat 25 år i näringslivet när han skrev boken En 
sexists bekännelser. I boken erkänner han hur han under en lång karriär som 
personalrekryterare konsekvent har hjälpt till att välja bort kvinnor till förmån för 
mindre kompetenta män. Nu har han fått nog och delar med sig av tankar om vad 
enskilda människor kan göra för att bidra till ökad jämställdhet. 
Webbinarierna är öppna för alla, men du som är aktiv i Hemvärnet är särskilt 
välkommen. Mer info på bilkaren.se/live 
 
 
Nya medlemmar: 
 
Bozica Mäkitalo har bytt Bilkår från Sydöstra Skåne till Mälardalens Bilkår. 
Välkommen till oss! 
 
 
Ur kåren: 
 
Ann-Charlott Pettersson  – Tack för din tid hos oss! 
 
 
 

 
Du är väl försiktig i trafiken, både när du 
kör bil eller är ute och promenerar. 
Nu är väglaget så förrädiskt, vårvärme på dagen 
och is på morgonen. Få se om vi kommer att få 
mera snö. 
Var rädd om dig! 
  

 

 
 

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 
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