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HJULETNr 23:1 

Hej Alla! 

 

Att vintern inte kommer att bli så lång känns fantastiskt! 

Mornarna är ljusare och man vill inte gå och lägga sig 

redan klockan 1500. 

 

Det känns fantastiskt med alla nya medlemmar som vi 

gärna vill träffa snart igen. Hur ser ditt engagemang ut 

för detta år? Vad brinner just du för? 

 

Bästa Bilkårshälsningar 

Anne-Lie 
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Styrelselista 2022 

 

 

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 

 

Anne-Lie Åberg   Ordinarie Trafik 

Sjöhagenvägen 31  070-536 83 34 

197 92 Bro     

annelie.aaberg@icloud.com 

 

Charlotte Hellberg  Totalförsvarsansvarig 

Siriusgatan 74  Postmottagare 

195 55 Märsta  072-701 05 33 

charlieh68@hotmail.com 

 

Karin Westerberg  Vice Kårchef, vice Trafik, 

Nolsterby 65   vice info- och rekrytering, 

742 91 Östhammar  ungdomsansvarig. 

karinbergsten50@hotmail.com 073-530 25 78 

 

Ansvarig utgivare Hjulet: Anna Pettersson 

mailto:karinbergsten50@hotmail.com
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Välkommen på infokväll! 

 

Här nedan hittar du de tre närmaste info-tillfällen vi planerat tillsammans 
med övriga kårer i Stockholmsområdet. Har du ännu inte hunnit delta på en 
passa på. Kan man inte närvara på adressen, så kopplar man upp sig via länk. 

 

 

TILLFÄLLEN OCH HOS VILKEN KÅR  

2023-02-18, kl 12.00, Södertörn 
2023-03-16, kl 19.00, Märsta-Sigtuna 
2023-04-16, kl 13.00, Stockholm 
 
 KONTAKTUPPGIFTER TILL RESPEKTIVE BILKÅR  

Märsta-Sigtuna Bilkår 
Adress: Brobyvägen 1, Märsta 
Teams: https://bitly.com/videomarstasigtunabilkar  
marsta-sigtuna@bilkaren.se 
 
Stockholms Bilkår  
Adress: Teatergatan 3, Stockholm  
Teams: https://bitly.com/videostockholmsbilkar 
stockholm@bilkaren.se  
 
Södertörns Bilkår  
Adress: Olshammarsgatan 77, (möteslokal), Bandhagen  
Teams: https://bitly.com/videosodertornsbilkar 
info@sodertornsbilkar.se 
 

Vi använder Teams videokonferens från Microsoft. Anmäl dig till anordnande kår senast dagen innan.  
Klicka på aktuell länk i dator eller surfplatta och följ instruktionerna för att ansluta till mötet.  
Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome och att du klickar på alternativet fortsätt i den 
här webbläsaren. Då behövs ingen programvara laddas ned, installeras och inget konto behöver skapas. I 
övrigt följer du instruktionerna. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbitly.com%2Fvideomarstasigtunabilkar&data=04%7C01%7C%7C55b7cf380600477c56fc08d9f04b89e8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637805029492998962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7ts%2FdOZz4jfb%2FpR4Vl%2Ff4t9sbdZeaYT%2BXEOXuntBK3w%3D&reserved=0
mailto:marsta-sigtuna@bilkaren.se
mailto:stockholm@bilkaren.se
mailto:info@sodertornsbilkar.se
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Kallelse årsmöte 
Märsta-Sigtuna Bilkår kallar härmed till årsmöte.  

 

Efter årsmötet kommer det att serveras en lättare förtäring.  

 

Tid: Onsdag 8 mars klockan 19.00 

Plats: Brobyvägen 1, Märsta (Tegelrosa huset inne på gården rakt 

 fram innanför grindarna, ingång vänster gavel på huset) 

 

Anmälan görs senast 5 mars till  

marsta-sigtuna@bilkaren.se 

 

Förslag inför årsmötet skall vara kårstyrelsen tillhanda  

senast 2023-02-08 på marsta-sigtuna@bilkaren.se 

 

 

Valberedningen når du lättast genom att skicka e-post till Maria Neuman, 

som är sammankallande: noterius@hotmail.com  

Vi söker dig som vill engagera dig lite mer i bilkåren. Valberedningen tar 

tacksamt emot namn. 

 

Välkomna! 
 

 
 

 

                                                                             

 

mailto:noterius@hotmail.com
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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 

 

 

8 Feb  Styrelsemöte 

8 Mar Årsmöte 

16 Mar Infomöte 
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Är du som jag? Sen att 

betala medlemsavgiften? 

 

Då kan du gå in på mina 

sidor och hitta hur du gör 

för att enkelt betala med 

Swish. 
 

Funkar superbra för dig som inte har kvar inbetalningskortet som 

kom innan jul med ”Bilkåristen” 🏧💶💸 
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TRAFIK – QUIZ 
Torsdag 30 mars 

Samling kl 18:30, HV-lokalen 
 

Frågetävlingen där vi tävlar mot övriga kårer i landet. 

 

Vi träffas kl 18.30 och start med fika. Så vi är beredda när 

tävlingen starta kl 19.00 

 

Alla hjälpmedel är tillåtna, dvs slå uppslagsverk, googla, ta med 

eller ringa en vän eller andra fiffiga hjälpmedel. 

 

Anmälan senast måndag 28 mars 

 till marsta-sigtuna@bilkaren.se 

 

  

  

mailto:marsta-sigtuna@bilkaren.se
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Träff för dig som är ny 

och gammal i vår kår 
Onsdag 22 feb 

Kl 19.00 HV-lokalen Märsta 
 

Vi träffas över en fika och pratar om ditt medlemskap i bilkåren 

samt hur viktigt du och ditt engagemang är. 

 

Du som är ny är välkommen att dela med dig av dina förväntningar 

och frågor. 

 

Du som varit med ett tag är välkommen att dela med dig av dina 

erfarenheter. 

 

Andra frågor för kvällen kan exempelvis vara: 

Hur ska vi bredda samarbete med kommuner? 

Hur ska vi engagera oss i trafiksäkerhetsfrågor? 

 

Vi bjuder på fika.  

Senast anmälan 21 feb till  

marsta-sigtuna@bilkaren.se 

 
 


