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Ordförande har ordet

Utvecklingen framskrider
Nu har ett första kvartal avverkats med vår nya 
organisation, och det är glädjande att kunna 
konstatera att utvecklingen går framåt i mycket 
hög fart. 

Det är nu klart med att föreningen kommer 
att kunna bedriva NIT utbildning under detta 
verksamhetsår och att vi disponerar cirka 100 000 
kr för detta. Medlen kommer från Trafikverket.

Medlemsutvecklingen har varit gynnsam och 
antalet medlemmar har inte minskat efter 
ombildandet till egen förening - snarare kan vi 
skönja en viss ökning. 

Söndag den 5 maj kommer den första stora 
medlemsaktiviteten: en bilorientering genom 
vårt vackra landskap. Vi hoppas förstås på stor 
uppslutning av både gamla och nya medlemmar, 
och medlemmarnas familjer! Läs mer om detta i 
separat artikel.

Styrelsen arbetar också ständigt för att öka antalet 
avtal om förmåner för våra medlemmar. I detta 
arbete är det mycket viktigt att ni medlemmar 
är aktiva och talar om för styrelsen vilka avtal ni 
vill ha. Läs om vilka avtal vi har idag under fliken 
Lokala avtal på vår hemsida.

Nu tycks våren äntligen vara i antågande och snart 
sommaren - vilket ger mig anledning att önska Er 
alla en riktigt skön sommar!

Gunnar Swahn
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Bilorientering - 5 maj
Ni missar väl inte bilutflykten som vi anordnar i 
vårt vackra Södermanland, när våren börjar över-
gå i sommar?! Ca 6 mils bilorientering med frågor 
längs vägen, en 1½ timmars färd på mestadels 
grusvägar genom ett försommarfagert kuperat 
landskap med vitsippsängar, betande kor och skir 
grönska.

Vid starten får varje ekipage en tipskupong och en 
körorder om vägvalet till målet, och efter vägen 
finns kontroller med tipsfrågor som varje ekipage 
löser gemensamt.

Målet har ett par intressanta sevärdheter, och där 
finns också den sista frågan att lösa, varefter det  
blir kaffe och rundvandring på den ena av attrak-
tionerna. 

I samband med lunchen sker prisutdelning, och 
därefter frivilligt besök på nästa sevärdhet.

Datum:     Söndag 5 maj
Start:          Vid Arsenalen mellan kl. 0800 - 0900
Kostnad:   Ingen startavgift (icke-medlem 110 kr). 
                   Självkostnad för lunch och entré.
                   Vi bjuder på fika vid framkomsten.
Anmälan:  Till Lennart Hållén senast 2 maj:
                    lennart_hallen@hotmail.com eller
                    0152-703 82 eller 070-6870382.
                    Både nya och gamla medlemmar och      
                    medlemmarnas familjer är välkomna!  
l                    

Sekreteraren vill ha din mejl-adress!
Digital post (mejl) spar både tid, pengar och skog. 
Därför vill vi be dig, medlem, att skicka din mejl-
adress till sekreteraren: jan-erik@enberga.com 
Och om du  byter mejladress, kom då ihåg att 
meddela den nya!



Kassören har ordet

Positivt
Inom kort hämtar vi voltbilen från Livgardet, Kungsängen och tar därmed över huvudmannaskapet för 
bilen. Från och med tisdag 16/4 är vår förening dessutom ägare av en krocksläde.

Allt detta kommer att underlätta vår fortsatta planering av SFI utbildningar som vi avser att genomföra i 
Strängnäs, Södertälje och Katrineholm. Förutom att det är roligt att förmedla trafikinformation kommer 
denna insats medföra ett bra kassaflöde till vår förening.

Hjulbytesdagen för föreningens medlemmar är nu genomförd. Tillsammans med styrelsens bilar fick ett 
30-tal medlemmar hjälp med att byta till sommardäck.

Lennart Lagestrand    

  
    

   
8 juni 2013, 10.00 - 15.00    

i Tuna Park, Eskilstuna  
 

Preliminärt program   
Hålltider: 
 

10.00 Utställningen öppnar 
 

10.15    Musikunderhållning av Bleck out (Musikskolans brassensemble) 
 

10.45 Gymnastikuppvisning 
 

11.15 Bilsläpp från 10 m. Demonstration av frontalkrock i 50 km/h 
 

11.45 Musikunderhållning av Bleck out 
 

12.15 Gymnastikuppvisning  
 

13.00 Bilsläpp från 20 m. Demonstration av frontalkrock i 70 km/h 
 Räddningstjänsten m fl visar insats efter olycka 
 

14.00 Godisregn från utomhusscenen 
 

Konferencier: Johan Bokström 
 

Dessutom medverkar Polisen, Ambulansen, Räddningstjänsten,  
Assistancekåren m fl 

 
Ansiktsmålning      Minibilar      Springcyklar 


