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HJULETNr 21:4 

Hej Alla! 

Nu ser vi fram emot helgerna och några extra dagars 

ledighet. 

Mycket har hänt under året även om det på 

utbildningssidan varit lite lugnare på grund av att vi 

fortfarande är i en pandemi. Kåren har deltagit i 

trafikquizet, krisberedskapsveckan och Bilkårens 

trafikdag. Förutom årsmötet så har vi haft våravslutning, 

kräftskiva och julfest samt infokvällar och några 

rekryteringsinsatser. Det vi inte lyckats med var att få 

igång en ungdomsverksamhet. Med den kortfattade 

sammanfattningen av året vill styrelsen i Märsta-Sigtuna 

Bilkår önska all sina medlemmar med familjer 

En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 

Bästa Bilkårshälsningar 

Susanne 
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Styrelselista 2021 

 

 

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 

susannehenning61@hotmail.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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Välkommen på infokväll! 

Där både gamla och nya eller blivande medlemmar som har funderingar om 
Bilkåren har möjlighet att ställa frågor till oss. 

 

När;  Onsdag 2 februari 

Tid;  Kl. 19.00 

Plats;  Hv-lokalen Brobyvägen 1, Märsta 

Anmälan;  Senast måndag 31 jan till marsta-sigtuna@bilkaren.se 

 

 

Hej medlem! 

Har du tips, idèr, önskemål 

eller egna reportage som du/ni 

vill skriva om i vår tidning Hjulet? 

 

Skriv då till oss på 

marsta-sigtuna@bilkaren.se 

mailto:marsta-sigtuna@bilkaren.se
mailto:marsta-sigtuna@bilkaren.se
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Julfest 

 
Onsdag 1 december kl 19.00 samlades ett gäng 

bilkårister i Hemvärnets lokaler på Brobyvägen 1 i 

Märsta för kårens julfest. Det bjöds på det mesta 

som brukar finnas på ett julbord och ingen gick 

hem hungrig. 

Som en kul avslutning dök ”tomten” upp och 

delade ut julklappar till alla som varit snälla. Och 

som av en händelse så fick alla närvarande varsin 

klapp. 

         

En av julklapparna efter 

ihopmontering. 
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   En reflex kan tyckas vara en liten detalj, men den gör otroligt stor skillnad. 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
 

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

LOGGA IN PÅ ”MINA SIDOR” OCH UPPDATERA DINA KONTAKTUPPGIFTER 

KOMMANDE PROGRAM 

 

15 jan Styrelsemöte och Planeringsdag för 2022 

22 jan Samarbetsmöte kårerna i Stockholm/Gotlands-kårråd 

2 feb Infokväll 

15 feb Styrelsemöte 

16 mar Årsmöte 
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Anna Porser fick Hemvärnets bronsmedalj       

                                                                                                                                                                                  

 Susanne Henning fick Hvs 20års medalj 

Den 14 december så höll Arlanda Hemvärnskompanis Kamratförening sin 

julavslutning med gröt och skinkmacka. Som avslutning delades det ut medaljer och 

förtjänsttecken. Då var det två Bilkårister som uppmärksammades. Vilket är 

mycket roligt och hedrande. Anna Porser fick Hemvärnets bronsmedalj för väl 

utförda uppgifter och Susanne Henning fick Hemvärnets 20 år-medalj för 20 

aktiva år. 
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Vinterväglag 

Definitionen av vinterväglag 

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det 

råder vinterväglag på platsen där du befinner dig. 

Krav för fordon med en totalvikt upp till 3500kg 

Vinterdäck som används på bilar och på släpvagnar till bilar med en totalvikt av högst 3500 kilo ska: 

• vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga eller 
• vara dubbade 

 

Däck som är märkta med M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller "Mud and Snow" och är särskilt framtagna för 
vinterkörning anses som vinterdäck på bilar med en totalvikt av högst 3 500 kg fram till och med 30 

november 2024. På släpvagnar med en totalvikt av högst 3500 kg anses däck med ovanstående märkning 
som vinterdäck om de är särskilt framtagna för vinterkörning fram till och med 30 november 2029.  

Om bilen har dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck vid vinterväglag. 

Mönsterdjupet för vinterdäck på dessa fordon ska vara minst 3 millimeter. 

Undantag från krav på vinterdäck 

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:  

• Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål. 

• Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag. 

• Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen 

från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan 

sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller 

försäljning. 

• Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret. 

• För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil 

• Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller 

Försvarets radioanstalt. 

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell 

som är trettio år eller äldre. 

Saxat från Transportstyrelsen.se 
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