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Kör säkert under den mörka årstiden med en LED ramp från Vision X. Med ett enormt ljus, små mått, stryktåligt 
utförande och 5.5 års funktionsgaranti får man mängder med ljus år efter år. Med dagens bilar, fulla med sensorer 
passar det väldigt bra att fälla in en LED-ramp i spoilern vilket även minskar bränsleförbrukningen jämfört med 
traditionell belysning. Beställ din Vision X led ramp hos närmaste bil återförsäljare.

XPR-M harn en relativt lång ljusbild där de yttersta linserna 
är vinklade vilket även ger bredd på ljuset.
Längd 15-130 cm, Lumen 3 237-29 133  

PX är den effektivaste rampen på marknaden med mest lu-
men i förhållande till sin storlek och levererar ljus i överflöd. 
Längd 10-127 cm, Lumen 3 168-47 520  

XPR-S Halo, en nyhet som skjuter ljuset längre än vad som 
tidigare var möjligt med LED. Har även “Halo” funktion.
Längd 15-130 cm, Lumen 3 285-29 565  

LPX med slimmad design passar perfekt på mindre fordon 
eller där utrymmet för montage är begränsat. 
Längd 10-127 cm, Lumen  1 584-20 592

THE NEW GENERATION OF LIGHT!

NYHET!
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Hur funkar de nya 
miljözonerna?

Två förslag är framlagda gällande 
miljözoner för fordonstrafik i städer. 
Motorföraren reder ut vad det inne-
bär. Sidan 13

MHF vill göra alla 
reflexmässiga

En finurlig mörkerbana visar med 
all önskvärd tydlighet nyttan av att 

bära reflex. MHF Ljungby jobbar 
hårt för att sprida upplysningens ljus 
inför en mörk årstid.  Sidan 24

Med snöskoter 
genom Svalbard
Vissa semestermål kan tyckas lång-

sökta, men några dagar i trakterna 
kring norska Longyerbyen på Spets-
bergen kan väcka reslust. Förutsatt 
att man står ut med det arktiska kli-
matet förstås. Sidan 35

Arvid, 90, med rätt 
att fylla garaget
MHF:aren Arvid Eriksson är en inbi-
ten bilsamlare. I hans samling finns 

hela sex veteranbilar. För Motorföra-
rens läsare visar han sina rariteter. 
          Sidan 66
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Milslukare
Opels nya Insignia får be-
känna färg när Motorföraren 
testar den turbomatade 1,6-li-
tersmotorn under en veckas 
långkörning. Det blir både ris 
och ros.   FOTO: MIKAEL LINDBERG
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Vad tror du kommer 
att vara framtidens bil?
Många sådana spekulationer har gjorts ge-

nom åren. Själv minns jag väl 1987, då jag 
sålde bilar och det precis börjat introduce-
ras bilar med katalysatorrening i Sverige. 

Från årsmodell 1989 skulle alla bilar vara utrustade 
med katalysator och då trodde jag, och många med 
mig, att vi äntligen löst frågan om bilens miljöskadliga 
utsläpp. Nu var det inte så enkelt och slutligen gick det 
upp även för mig att katalysatorn inte löste allt.

Jag minns också 1993, då jag fick frågan: ”Men Gö-
ran, kan du förklara för mig varför vi i Sverige bara kör 
på bensin eller diesel?”

Ställd, var nog bara förnamnet på vad jag kände då. 
Men vid en utblick kunde jag konstatera att Sverige 
inte alls var först i arbetet med förnyelsebara bränslen.

SÅ TOG DET FART med etanolbilsförsäljningen i början 
av 2000-talet. Ett inköpsbidrag infördes på några tusen 
som gjorde det attraktivt. Men i sanningens namn var 
det många som köpte Flexifuelbil och fick förmånerna, 
men ändå tankade vanlig bensin. 

I ett sådant läge har ingen egentlig nytta uppnåtts. 
Sett i backspegeln kanske man i stället skulle ha lagt 
subventioner på själva bränslet i stället för på bilen?

Miljöbilspremien togs sedan bort och försäljningen 
av Flexifuelbilar sjönk. För något år sedan lades extra 
skatt på bränslet, och även om skatten senare mins-
kades, kan man nu konstatera att E85-marknaden är 
närmast död.

Nu pÅgÅR ETT INTENSIVT aRbETE på många håll i lan-
det för att ta fram alternativ till fossil diesel.

RME och HVO är några begrepp som används. 
Men det svenska systemet är ännu inte anpassat för 
utvecklingen. Idag får till exempel en bonde tillbaka 

skattepengar om han eller hon använder fossil diesel, 
men inte för HVO-bränsle. 

Hur ska Sverige se på beskattning av fossilt respek-
tive miljövänligare bränsle, respektive klimatsmartare 
bränsle?

Det är frågor som jag har ställt till gruppledarna för riks-
dagens partier i ett brev på Bilens Dag den 28 oktober. Där 
har jag också framfört åsikten att det nu är dags att enas om 
långsiktiga spelregler för både fordon och bränslen.

”Vi måste säkerställa långsiktighet kring förmåns-
värden för tjänstebilar och för rabatter/bonusar för de 
som överväger att köpa sig en så kallad miljöbil. Låt oss 
inte göra om samma misstag gång på gång med alltför 
korta puckar som skapar osäkerhet hos konsumenterna. 
Låt oss lära av omvärlden och framförallt av historien.” 

dET äR LägE FöR paRTIöVERLäggNINgaR i frågan om 
långsiktiga spelregler för miljöbilar och miljöbränslen. 
Det borde gå att komma överens. Det är olyckligt om 
bränsle och bilar blir till en valfråga. Allra sämst är det 
om dessa spelregler ändras från val till val.

Långsiktighet är nödvändigt i frågan, tycker vi i 
MHF. 

”Det är dags för samtal över partigränserna och vi 
hoppas att du blir en del av en långsiktig lösning.” skrev 
jag till Anders Ygeman (S), Tobias Billström (M), Mat-
tias Karlsson (SD), Anders W Jonsson (C), Jonas Eriks-
son (MP) Mia Sydow (V), Christer Nylander (L) och 
Andreas Carlsson (KD). Nu får vi se vad som händer 
politiskt. Som konsumentorganisation har MHF dragit 
sitt strå till stacken.

JAG öNSKAR ALLA LäSARE en fin adventstid och glöm 
aldrig ta på reflex då du rör dig utomhus under den 
mörka höst- och vintertiden.

”Det är läge 
för parti-
ledaröver-
läggningar 
i frågan om 
långsiktiga 
spelregler 
för miljöbilar 
och miljö-
bränslen. Det 
borde gå att 
komma över-
ens.”



230 V

A  W O R L D  O F  C O M F O R T

Med parkeringsvärmaren Plugtronic, kan du ta av dig jackan, hoppa in i bilen och köra iväg säkert. 
Bilen är varm och du har fri sikt då rutorna redan är avfrostade. Batteriladdaren gör bilen redo för 
start även under de kallaste vinterdagarna. Med vår ergonomiska anslutningskontakt kan du sköta 
inkopplingen med endast en hand, och dessutom behålla vantarna på.

NYHET! Plugtronic – eldriven parkeringsvärmare för 230 V: www.eberspaecher-bilvarme.se

VARM BIL, FRI SIKT OCH 
FULLADDAT BATTERI
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I oCH MEd vinterhalvåret börjar det bli rik-
tigt mörkt ute, vilket för de flesta inte torde 
vara någon nyhet. Det ställer även högre 
krav på bilförarnas uppmärksamhet, men 
också deras tålamod.

Alltför ofta hamnar nämligen hjärtat i 
halsgropen när en mörkklädd, reflexlös 
gångtrafikant vinglar ut mellan ett par par-
kerade bilar. Eller plötsligt kliver ut vid nå-
got obevakat övergångsställe. Att ett samspel 
saknas blir mer uppenbart i mörkret.

Som ett mörkt experiment, ställer jag bi-
len och ikläder mig rollen som gångtrafikant 
en kväll i november. Hur kommer förarna att 
reagera på mig – med och utan reflex?

Ett obevakat övergångsställe i ett dåligt 
upplyst område får utgöra platsen för expe-
rimentet. Självbevarelsedriften får råda – jag 
kliver inte rakt ut i vägen, utan stannar på trot-
toaren för att markera min önskan att passera.

Jodå, nog stannar bilarna, dock inte alla. 
De flesta hamnar också obehagligt nära 
övergångsstället innan fordonet står still.

I höger jackficka ligger mitt reflexarm-
band. Hela momentet att plocka fram det 
och knäppa fast reflexen kring handleden 
tar nog inte mer än fem sekunder.

SKiLLNADEN i SAMSPELET vid samma över-
gångställe är som natt och dag. Bilisterna 
ser den glimmande tingesten på jackan och 
stannar i god tid för att släppa över mig. Att 
som tack, räcka upp handen en aning, be-
svaras av som gott alla bilister. Detta kallar 
jag samspel!

Vad säger då trafikreglerna vid ett obe-
vakat övergångsställe? De flesta – hoppas 
jag – vet att fordonsförare har väjningsplikt 
mot gående.

Just det är också något som alltför många 
gångtrafikanter utnyttjar. Vad många där-
emot inte verkar känna till är ytterligare ett 
stycke i samma regeltext – Gående får inte 
gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn 
till fordon som närmar sig.

Själv föreslår jag ytterligare en mening i 
samma text – Vid mörker ska gångtrafikan-
ter bära reflex.

SLuTLIgEN NoTERaR VI att den 22 novem-
ber 1967, alltså för ganska precis 50 år sedan, 
presenterades Saabs helt nya modell 99.

Ett mörkt experiment

”Vad många 
däremot 
inte brukar 
känna till är 
ytterligare 
ett stycke 
i samma 
regeltext – 
Gående får 
inte gå ut på 
övergångs-
stället utan 
att ta hänsyn 
till fordon 
som närmar 
sig”

Dags att kröka rygg igen

KRöNiKA: FRÅN FöRARSäTET

MiKAEL LiNDBERG

CHEFREDAKTöR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

Jag menar att det är dags att böja 
sig ner och kolla bilens däckut-
rustning. Det är bara att acceptera 
att sommaren är över. Sommaren 

skulle kunna vara de mönsterlösa slicksens 
årstid men hösten och vintern ställer krav 
på mönster, mönsterdjup och gummi-
blandning. Det är nu det personliga ansva-
ret för dina och andras säkerhet måste tas 
och det tar du genom att kolla dina däck 
och köra därefter.

Höstens risker med vattenplaning och 
slitna däck är lika allvarliga som vinterns 
risker med allt för dåliga vinterdäck.

Kort sagt: Böj på knäna, kolla dina däck 
och kör därefter.

Lagliga däck betyder inte att man i alla 
situationer kan hålla högsta tillåtna has-
tighet. Det är kännedomen om de egna 
däckens standard i relation till väglaget 
som skiljer agnarna från vetet. Inte hur 
fort man kan köra.

TYVäRR äR dET EXTREMT sällsynt att våra 
vänner polisen kollar bilarnas däckutrust-
ning. Senast jag var med om det var på väg 
till Tylösandsdagarna för fem år sedan och 
då var det frivilligt. Detta är enda gången 
under 30 års bilkörning med i snitt mer 
än 5 000 mil om året som jag fått däcken 
kollade av polisen.

En självkörande bil, eller en tränad 
schimpans*, fixar att köra fort, men det 
ställs större krav på datorkapacitet, intelli-
gens och inhämtad informationsmängd för 
att de ska klara av att anpassa hastigheten 
efter väglaget.

Fördelen med en självkörande bil är att 
den inte känner av några mindervärdes-
komplex som tvingar den att tävla med 

andra bilar. Det är bara förare av kött och 
blod som resonerar i termer typ: ”Om en 
Mercedes kan köra så fort så kan jag köra 
ännu fortare med min BMW”.

En självkörande bil blir inte provocerad 
att öka hastigheten, men det finns gott om 
medtrafikanter som inte har kunskap, erfa-
renhet eller förstånd att ta egna beslut om 
hur fort de vill köra.

Man kan tala om erfarenhetsbrister, täv-
lingsinstinkt eller ren dumhet. Jag kallar 
det ett riskbeteende som sätter andras liv 
på spel.

SANNiNGEN äR ATT DET så här års i vissa 
lägen är större skillnad mellan olika däcks 
vägegenskaper än mellan olika bilars väg-
egenskaper. En Porsche med blankslitna 
däck har ingen möjlighet att hänga med 
en Dacia Duster med nya däck när regnet 
vräker ner. För att inte tala om när det är 
snön som vräker ner.

Hösten och vintern är en utmaning 
med allt sämre sikt i dimma och mörker, 
allt mer regn, snö och halka, och allt fler 
älgar på vägarna så det gäller att ta till lite 
extra tid för resan. Viktigast är dock att ha 
koll på vad man har för utrustning på bi-
len och köra därefter. 

stefan nilsson

* Walter Röhrl fick kämpa hårt med sin 
Opel Ascona när han mötte Audi Quattro 
i världsmästerskapet i rally 1982. Han tog 
VM-titeln mot alla odds men blev frånåkt 
några gånger både 1982 och året efter då 
han körde Lancia. I ett sådant ögonblick 
gav han den numera legendariska kom-
mentaren: ”En tränad schimpans kan köra 
fort med en sådan bil”.

TäNK EFTER FöRE. Visst kan det vara bra att ha dubbdäck, men det gäller att känna sina däcks 
begränsningar och anpassa körningen därefter. FOTO: STEFAN NILSSON



*

Bränsleförbrukning blandad körning: Crossland X 4,8-5,3, Grandland X 4,3-5,5,  Insignia 4,0-8,9 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning: 
Crossland X 109-121, Grandland X 111-127, Insignia 110-203 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. *Erbjudandet gäller tillsvidare och 
vid köp av nya personbilar sålda till privatpersoner, utom Opel KARL. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. 
Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att 
kombinera med andra erbjudanden eller avtal.

Nu lanserar vi nya Insignia Country Tourer och Grandland X, de 
senaste av våra fem premiärer. För att få plats med årets alla 
nyheter har vi just nu fyndpriser på lagerbilar av modellår 17. 
Välkommen till nya Opel – där framtiden är allas.

INSIGNIA COUNTRY TOURER
Från 307 900 kr

INSIGNIA GRAND SPORT
Från 229 900 kr
Tillägg Sports Tourer 8 000 krGRANDLAND X

Från 209 900 kr

CROSSLAND X 
Från 171 900 kr

opel.se

Opel0129__Range_Motorfor_218x280.indd   1 2017-11-09   15:25
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bil- och trafikfrågor

1. Vad gäller vid vägmärke 1, som oftast står där 
en väg eller gata blir smalare, till exempel vid en 
smal bro eller viadukt?
A. Du har förkörsrätt.
B. Mötande fordon ska väja för dig.
C. Störst kör först.

2. Vad gäller vid vägmärke 2, som står där två 
körfält blir ett?
A. Störst kör först.
B. Regler för körfältsbyte gäller för fordon i 
det vänstra körfältet när det upphör.
C. Högerregeln gäller, det vill säga fordon som 
kommer i det vänstra körfältet ska väja för for-
don som kommer i det högra körfältet.

3. och vad gäller vid vägmärke 3, som står också 
där två körfält går ihop till ett, till exempel på en 
motorvägspåfart?
A. Högerregeln gäller.
B. Störst kör först.
C. ömsesidigt hänsynstagande, till exempel 
att så kallad blixtlås- eller kugghjulskörning 
tillämpas.

MOBiLFöRBuD 

I HoNoLuLu

Ska du resa till Ha-
waiis huvudstad Ho-
nolulu? Tänk då på att 
inte plocka fram mo-
bilen vid övergångs-
ställen. En ny lag gör 
det nämligen förbju-
det för fotgängare att 
använda telefonen 
vid övergångsställen. 
Den fotgängare som 
tittar på sin mobil 
samtidigt som den 
korsar en gata, kan 
nu få böta upp till 35 
dollar skriver SVT.

Förbudet omfattar 
inte larmsamtal till 
polisen eller rädd-
ningstjänsten. Hono-
lulu är först i världen 
med att införa ett 
sådant här förbud.  

äNdRadE aVgIFTER 

FöR KöRKORT

Från den 1 januari 
2018 inför Transport-
styrelsen nya avgif-
ter. En av de största 
förändringarna sker 
på körkortsområdet, 
där tolv avgifter er-
sätts med en enda, 
på 250 kronor. Den 
nya avgiften ska be-
talas i samband med 
att Transportstyrelsen 
ska utfärda eller för-
nya ett körkort. 

Gilla bilen
Orange: 
CMYK: 6/46/84/0
PMS: 145C

Ljusblå:
CMYK: 66/20/0/0
PMS: 292C

Mörkblå:
CMYK: 100/50/12/30
PMS: 302C

WWW.G I L LAB I L EN . S E gilla oss på

Det finns 286 000 registrerade snöskotrar i 
Sverige enligt statistik från Transportstyrelsen. 
I Norrbottens län finns det flest, där är snö-
skotrarna 71 400 till antalet, därefter kommer 
Västerbottens län med 52 400 stycken och på 
tredje plats ligger Jämtlands län med 36 200 
snöskotrar. 

2016 infördes hjälmkrav vid skoterkörning. 
Från den 1 december förtydligar Transportsty-
relsen reglerna kring hjälmanvändning, inklu-
sive en definition av vilka hjälmar som anses 
godkända vid skoterföring. För skoterföring 
gäller nu att hjälmen ska vara E-märkt eller 
att den är CE-märkt och avsedd att användas 
med det aktuella fordonet. 

Varje år omkommer mellan fem och tio per-
soner i olyckor med snöskoter i Sverige. 

– Förare överskattar sin förmåga och tar 

onödiga risker. Undersökningar visar att 
många olyckor skett i höga hastigheter, att 
de mest motorstarka skotrarna är överrepre-
senterade och att en stor del av de omkomna 
varit alkoholpåverkade, säger Per-Olof Jons-
son, tillsynsinspektör på Transportstyrelsen i 
en kommentar.

Glädjande nog pekar trenden åt rätt håll, 
med en minskning av antalet dödsolyckor. Det 
finns flera orsaker till den minskade trenden, 
men en viktig orsak tror Per-Olof Jonsson är 
kravet på utbildning för att få förarbevis för sko-
ter som skärptes 2009. Dessutom visar under-
sökningar att attityden bland förare till alkohol 
och skoterkörning blivit mindre tillåtande. 

– Använd hjälm, var nykter och utrusta dig 
med en skopa sunt förnuft så kommer du 
långt, säger Per-Olof Jonsson.

Förtydligade hjälmkrav för snöskoter
FOTO: ARVIDSJAURS KOMMUN

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF har 
tagit fram färdiga lektionsförslag som 
lärare i grundskolan kan använda sig av 
för att få in trafikämnet i den övriga 
undervisningen. Enligt läroplanen 
är rektorn ansvarig för att se till 
att trafik integreras i undervis-
ningen. På NTF:s webbplats 
Trafiken i skolan kan lärare 
ladda ned lektionsförslag 
och annat trafikmaterial. 

– Lärarna har otroligt 
mycket att göra och det är mycket som ingår 
i skolans uppdrag, konstaterar Katarina Bok-
ström, projektansvarig på NTF. 

– Vi har tagit fram de här lektionsför-
slagen för att hjälpa lärarna att komma 

i gång. Materialet ska vara lätt att ta 
till sig. 

Tanken är att lägga en grund för 
barnens trafikintresse och göra 

det på deras nivå. 
– Vi försöker att koppla det 

direkt till barnens vardag, 
som exempelvis deras 
skolväg eller trafikmiljön 

runt barnens skola, förkla-
rar Katarina Bokström. 

NTF kommer att ta fram fler lektionsförslag 
om trafik. Du hittar dem på trafikeniskolan.ntf.se 

NTF hjälper lärare att få in trafiken i skolan
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Begagnade bilar helt enkelt

Ska du sälja din bil?
Vi tar hand om hela affären från första samtal tills att pengarna 
finns på ditt konto. Vi testar, värderar och säljer din bil på kvd.se. 
Gör din intresseanmälan idag på kvd.se/saljdinbil

Transportstyrelsen har tagit fram nya väg-
märken. De börjar gälla den 1 december. 
Regeringen har beslutat om flera ändringar 
i vägmärkesförordningen och därför har nya 
vägmärken tagits fram. 

Vägmärket varning för olycka är helt nytt. 
– Varningsmärket visar en vält bil. Det ger 

en snabbare förståelse än text. Generellt är 
symboler lättare att avläsa även för den som 
inte kan svenska, säger Niclas Nilsson, utre-
dare på Transportstyrelsen i en kommentar.

Varning för olycka är ett tillfälligt vägmärke. 
Det är tänkt att användas när en olycka har 
skett, exempelvis av räddningstjänsten eller 

i omställbara informationsmärken (som finns 
bland annat vid infarter till större orter).

Transportstyrelsen har även tagit fram ett 
nytt upplysningsmärke för uppställningsplats 
för husbilar. Idag finns det endast en allmän 
skylt för camping- eller husvagnsplatser. Det 
nya märket gör det möjligt att utmärka att 
en campingplats bara erbjuder platser för 
husbilar. 

Transportstyrelsen har också tagit fram en 
tilläggstavla som visar att en restaurang eller 
en servering har öppet dygnet runt.

På transportstyrelen.se hittar du alla nya 
bestämmelser och vägmärken. 

I Sverige är det förbjudet att 
smita från en trafikolycka, så 
kallat obehörigt avvikande från 
olycksplats. I Europakonventio-
nen finns samtidigt skyddet mot 
självinkriminering, det vill säga att 
man inte ska behöva medverka 
till att man själv döms för brott. 

Riksåklagaren vill nu att Högsta 
domstolen ska pröva hur straffbe-
stämmelsen om smitning förhåller 
sig till rätten att dölja sitt eget brott. 

I det nu aktuella fallet har en 
man åtalats för grovt rattfylleri, 
grov olovlig körning och smit-
ning. Enligt åtalet för smitning 
hade mannen under den aktuella 
färden kört på ett vägmärke så att 
skador uppkommit. Trots att han 
lagt märke till olyckan hade han 

avvikit från olycksplatsen utan att 
identifiera sig. Ting- och hovrätten 
dömde mannen för grovt rattfylle-
ri och grov olovlig körning. Åtalet 
för smitning ogillades då det en-
ligt domstolarna skulle strida mot 
skyddet mot självinkriminering att 
döma mannen till ansvar. 

Riksåklagaren har nu överkla-
gat hovrättens dom till Högsta 
domstolen. Riksåklagaren skriver 
i överklagandet att rättsläget är 
oklart när det gäller hur straff-
bestämmelsen om smitning 
förhåller sig till skyddet mot 
självinkriminering enligt Europa-
konventionen. 

Därför är det viktigt att Högsta 
domstolen klargör hur rättstill-
lämpningen ska se ut i frågan. 

Varje år omkommer ungefär 900 personer av 
narkotika. För att hedra offren och sätta ljus 
på problematiken genomförde Folkrörelser 
mot droger en manifestation på Sergels torg 
den 1 november. MHF stod bakom manifes-
tationen som en av 36 organisationer. För att 
hedra de 900 dödsoffren hade gravljus tänts 
på Sergels torg. 

Landstingsrådet Marit Normasdotter ta-
lade. 

– Det finns sedan länge en nollvision inom 
trafiken, nu vill vi se en nollvision för narkoti-
kans dödsoffer, sa hon. 

Norge kan få 
alkolåslag 
I Norge kan det bli lag på 
att det ska finnas alkolås 
i alla bussar och taxi som 
utför persontransporter 
mot betalning, exempelvis 
i skolskjutsar. Tanken med 
förslaget är att minska 
risken för att yrkesförare 
kör onyktra och orsakar 
trafikolyckor. Lagförslaget 
hoppas man också ska ha 
en förebyggande effekt. 

I Sverige finns det ingen 
lag på att det måste finnas 
alkolås i exempelvis alla 
skolskjutsfordon, utan det 
är upp till varje kommun 
att ställa krav på det i upp-
handlingen. 

EU-parlamentet överväger att införa 
en promillegräns på 0,0 för rattfyl-
leri i trafiken. Lagen ska gälla två år 
efter att du har tagit körkort skriver 
Jyllands-Posten. Förhoppningen 
är att det nya förslaget ska minska 

dödsolyckorna i trafiken. Varje år dör 
26 000 människor på de europeiska 
vägarna. En fjärdedel av dödsolyckor-
na kan kopplas till rattfylleri. I Sverige 
omkom 270 personer i trafiken 2016.

EU-parlamentet föreslår också att 

det ska bli obligatoriskt med alkolås 
för förare som dömts för rattfylleri.

Tjeckien, Ungern, Slovakien, 
Rumänien, Italien och Litauen är de 
europeiska länder som idag har en 
nollgräns. 

Ljusmanifestation för 
narkotikans dödsoffer

Gatans kör (känd från SVT:s dokumentär) 
sjöng under ledning av Magnus Helmner och 
Marcus Berglund. 

I år var det fler organisationer än någonsin 
som medverkade i manifestationen. 

Se upp för nya vägmärken

Nollgräns föreslås för nya förare i Eu

dom om smitning ska prövas i Hd

Rättelse 
Tryckfelsnisse var på besök 
i förra utgåvan av Motorfö-
raren. I vinterdäckstestet, 
bland de dubbfria däcken, fick 
Hankook-däcket tio poäng för 
mycket. Rätt totalpoäng ska 
vara 85,5. Redaktionen ber 
om ursäkt för misstaget. 
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I tuff konkurrens med ytterligare två 
finalister blev det slutligen Skoda Ka-
roq som kan titulera sig Årets Famil-
jebil 2017. I år firar utmärkelsen 21 år.

VINSTEN VaR LÅNgT IFRÅN en promenadse-
ger. Endast en röst från Motorförarens jury 
avgjorde om utmärkelsen istället skulle gå till 
Kia Optima Sportswagon PHEV, eller om 
alla finalister skulle få priset. Tredjeplatsen in-
togs i år av ännu en Skoda-modell – Kodiaq. 

Skoda Karoq klarade med någorlunda 
marginal ett av kriterierna för att få delta i 
Årets Familjebil 2017, den att modellen ska 
börja säljas under 2017. De första beställ-
ningarna på Karoq kunde göras i vecka 37 
och de allra första leveranserna sker i slutet 
av december.

Det är fjärde gången som en Skoda vin-
ner utmärkelsen, och det var också en Sko-
da som vann den allra första utnämningen 
1996. Modellen hette då Octavia.

I ÅRETS juRY SITTER ToLV av Sveriges mest 
lästa och kunniga motorjournalister och 
omröstningen till Årets Familjebil 2017 
sker i två steg. Först får varje medlem i ju-
ryn lämna tre till fem förslag på bilmodel-
ler som kandidater. De tre bilmodeller som 
fått flest röster, går till en final där juryn ska 
välja sin personliga favorit, samt lämna en 
motivering. Inte någon gång under omröst-
ningarna har juryns deltagare haft någon 
kontakt med varandra.

I år blev det totalt 17 kandidater. Ganska 
snart började exempelvis modeller som Vol-
vo XC60, Peugeot 5008, VW Golf Sports-
combi och BMW 520d Touring, hamna allt 
längre ner på listan. Kia Optima Sportswa-
gon och Skodas Karoq och Kodiaq drog 
däremot ifrån.

i DEN ANDRA OMGÅNGEN fanns bara dessa tre 
att välja mellan, och juryns röster började 
trilla in, tillsammans med motiveringarna.

I väntan på den sista jurymedlemmens röst, 
stod det helt jämnt mellan Karoq och Optima 
Sportswagon PHEV – med vardera fyra rös-
ter. Den som nogsamt kontrollerar hur juryn 
har röstat, kan se att om den sista rösten hade 
landat på Skoda Kodiaq, då hade alla tre fina-
listerna fått dela på utmärkelsen …

För att undvika en jävsituation, valde 
Motorföraren att först välja ut sina fyra 
kandidater innan övriga jurysvar började 
komma in. 

När sedan de tre finalisterna hade röstats 
fram, valde Motorföraren återigen ut sitt bi-
drag före några andra svar kom in. Så här i 
efterhand var det ett klokt tillika självklart 
tillvägagångssätt för att undvika någon som 
helst diskussion kring jäv.

Skoda Karoq mäter knappt 4,4 meter i 
längd och erbjuder ett uttagbart baksäte 
som då ger en total lastvolym om 1 810 
liter. Självklart levereras alla varianter med 
autobroms som standard.

mikael lindberg

 

mikael stjerna, teknikens Värld:

kIa opTIMa SpoRTSWagoN pHEV

– Jag röstar på Kia Optima Sportswa-
gon PHEV dels för att Kia har visat att 
de vill pressa priserna på laddhybrider 
och göra de mer tillgängliga, dels för 
energieffektiviteten i Hyundai/Kia hy-
bridmodeller. I förlängningen räcker det 
inte med att bilarna går på el, de måste 
vara el-snåla också.

Johannes gardelöf, bilnyhetsbyrån cnP 

– car news & Pictures:

SKODA KAROq

– Tre värdiga finalister, men bara en kan 
vinna. Skoda Karoq är säker, modern, 
välutrustad och ett väldigt klokt bilval 

för alla familjer som ska få ekonomin 
att gå ihop utan jobbiga kompromisser. 
Tjecken har allt som krävs för att leva 
upp till epitetet ”Årets Familjebil”.

mikael Johnsson, auto motor&sport:

SKODA KAROq

– Karoq är en ovanligt välpaketerad suv 
som faktiskt inte är längre 4,38 meter. 
Bagagevolymen räcker också till för att 
Karoq ska fungera som familjebil. Den 
har finesser som cylinderavstängning 
och gör att man kan köra bränslesnålt 
utan att välja dieselmotor. Säkerhets-
mässigt har Karoq den säkerhetsutrust-
ning man kan begära som standard och 
torde också klara sig bra i en framtida 
bedömning av Euro NCAP. (Fem stjärnor 
i Euro NCAP, reds anm.)

lasse swärd, dn motor:

kIa opTIMa SpoRTSWagoN pHEV

– Vilken trio att välja bland! Jag har till 
sist fastnat för Kia Optima laddhybrid. 
Genom att satsa på ett litet större bat-
teri har Kia ökat räckvidden på el till 
drygt sex mil. Optima är i övrigt en 
praktisk kombi, som fyller barnfamiljens 
behov. Den är krock- och körsäker och 
har generösa garantier.

ola thelberg, mittmedia:

SKODA KODiAq

– Skodas björn skakar om konkurren-
terna. Rymlig som Volvo XC90, smarta 
och praktiska lösningar i interiören, 
utprövad teknik och en attraktiv prislapp 
som lockar den större familjen.

mikael schultz, Vi bilägare:

SKODA KAROq

– Det blir Karoq för mig! En lagom stor 
suv/crossover som finns i många olika 
varianter – två- och fyrhjulsdrivna – till 
många olika priser. Det gör att den kan 
passa för många olika familjer, såväl 
ekonomiskt som när det gäller bilbehov.

stefan nilsson, frilans, bland annat för 

gota media:

kIa opTIMa SpoRTSWagoN pHEV

– Mitt val är Kia Optima Sportswagon 
PHEV. En genomtänkt och rymlig ladd-
hybrid med hög säkerhetsnivå. Just 
valet av en laddhybrid känns helt rätt när 
det gäller en familjebil som förmodligen 
kommer att användas till många korta 
körningar till och från skola/dagis, träning 

Skoda Karoq tar hem utmärkelsen Årets Familjebil 2017

SÅ TYCkTE juRYN:

Skoda om 
utmärkelsen

– Det är med stor ära och glädje som vi 
tar emot denna utmärkelse från MHF och 
Motorföraren, säger Erik Gustafsson, PR 
och Sponsoring Manager på Skoda Sverige. 
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och det vardagliga handlandet. Högt 
inköpspris som till viss del kompenseras 
av lägre driftskostnader och stöd i form 
av miljöbilspremie samt lägre skatt.

mikael lindberg, motorföraren:

SKODA KAROq

– Skoda har gång efter annan visat att 
de kan tillverka bra och säkra bilar. När 
nu Karoq gör entré, är den inget undan-
tag, och samtidigt något mindre i stor-
lek jämfört med syskonet Kodiaq. Ändå 
kan den lasta rejält och har ett brett mo-
tor- och utrustningsutbud. Att den även 
finns med fram- eller fyrhjulsdrivning, 
ser jag som ett plus i sammanhanget. 
Det i kombination med en rad smarta 
lösningar som underlättar billivet, gör 
den till mitt val.

robert collin, aftonbladet:

SKODA KODiAq

– Skoda Kodiaq är 24 centimeter lättare 
att hitta en parkeringsplats åt än Volvo 
V90. Dessutom betydligt rymligare 
med bättre takhöjd och sju säten om 
man vill. Lugn på vägen, bra sikt. DSG-
lådan är numera perfekt. Fyrhjulsdriften 
(Haldex) är ju en smaksak.

anders Helgesson, tidningen motor:

SKODA KAROq

– Karoq har trevliga och trygga köreg-
enskaper. Den redan fina rullkomforten 
kan förbättras ytterligare med de för 
klassen ovanliga, elektroniskt kontrol-
lerade stötdämparna. Skoda har gång 
efter annan visat på en utmärkt känsla 
för smarta detaljer. Med sin isskrapa i 

tankluckan, paraplyhållare under förar-
stolen och den ständigt laddade ficklam-
pan i bagageutrymmet, är Karoq inget 
undantag. Den kompletta helheten gör 
Karoq väl värd titeln Årets Familjebil.

Håkan nilsson, alla tjänstebilar:

SKODA KODiAq

– Med Kodiaq har den tjeckiska tillver-
karen återigen visat att jordnära och 
smarta lösningar många gånger är mer 
värdefulla än designtekniska innovatio-
ner. Den är rymlig i kupén samt har ett 
stort och lättpackat bagageutrymme. 
Tekniskt är bilen utrustad med beprövad 
och effektiv motorteknik från Volkswa-
gen Group, som bidrar till ett tryggt 
ägande och låga servicekostnader. Att 
den dessutom kostar mindre i inköp än 

sina konkurrenter, gör den till ett mycket 
prisvärt alternativ för den som söker en 
trygg och effektiv familjebil.

Jan-erik berggren, expressen/gt/kvp 

allt om bilar:

kIa opTIMa SpoRTSWagoN pHEV

– Redan när Kia presenterade sin fina 
Optima som kombi fick svenska familjer 
ett riktigt bra alternativ till Volvo och 
Volkswagen. När samma kombi även 
finns som laddhybrid är det en svårsla-
gen kombination för den som letar efter 
en rymlig, bränsleeffektiv familjebil med 
bra köregenskaper. Med en Kia Optima 
PHEV kan svenska familjer känna lite 
på framtiden i form av laddning och 
elbilskörning.

Skoda Karoq tar hem utmärkelsen Årets Familjebil 2017

Erik Gustafsson, Skoda Sverige, tog emot diplomet Årets Familjebil 2017.

ÅRETS FaMILjEbIL – HELa LISTaN 

1996: Skoda Octavia 
1997: Renault Kangoo 
1998: Ford Focus 
1999: Opel Zafira 
2000: Opel Agila/Suzuki Wagon R+ 
2001: Peugeot 307 
2002: Mazda6 
2003: Opel Meriva 
2004: Toyota Corolla Verso

 

2005: Renault Modus 
2006: Skoda Roomster 
2007: Kia Cee’d 
2008: Peugeot 308 SW 
2009: Toyota Verso 
2010: Opel Meriva 
2011: Ford Focus 
2012: Ford B-Max och Opel Zafira Tourer 
2013: Skoda Octavia Combi 
2014: Volkswagen Passat 
2015: Volkswagen Touran 
2016: Volvo V90

2017: Skoda Karoq

KORTFAKTA

Att nya Karoq – i tuff konkurrens med stora-
syskonet Kodiaq – väljs till Årets Familjebil 
är det yttersta beviset på att vi tillsammans 
med våra kolleger i Tjeckien utvecklar rätt 

sorts bilar med hög säkerhet, maximal 
användarvänlighet och ny teknik, dessutom 
i en prisnivå som är tillgänglig för vanliga 
människor.



LÅT FLER  
UPPTÄCKA MER 

MITSUBISHI OUTLANDER 7-SITS

Mitsubishi Outlander med kraftfull, dynamisk design och en rad innovativa 
förbättringar. Stora utrymmen, hög komfort och bättre ljudisolering gör även 
långresorna bekväma. Mitsubishi Outlander finns med elektroniskt kontrollerad 
fyrhjulsdrift, en tredje sätesrad för totalt sju sittplatser och många andra praktiska 
funktioner. Mitsubishi Outlander är perfekt för en modern familj med ett aktivt liv.

/ 7 SITTPLATSER / LED-STRÅLKASTARE / 18” ALUFÄLGAR / 7” PEKSKÄRM / SMARTPHONE LINK DISPLAY  
/ ELUPPVÄRMD RATT / BACKKAMERA / AUTOBROMS / ADAPTIV FARTHÅLLARE OCH MER SMARTA FUNKTIONER 

MITSUBISHI OUTLANDER 2,0 CVT BENSIN 2WD   
PRIS NU FRÅN 269 900 KR ORD. PRIS 296 900 KR

Bränsleförbrukning blandad körning 5,3–6,7 l/100 km, CO2 139–155 g/km. Bilen på bild är extrautrustad. Alla priser är av generalagent rek. ca priser. 
*Erbjudandet gäller Outlander MY17 till 2017-12-31 eller så långt lagret räcker.Kan ej kombineras med övriga erbjudanden och kampanjer.
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MiLJÖZoneR
– kampen om vem som ska ges tillträde till stadens gator

enligt det ena förslaget ska bensinbilar från 
årsmodell 2011 och dieselbilar från årsmo-
dell 2015 få köra i miljözonen, enligt det 
andra förslaget ska endast utsläppsfria for-

don som elbilar och vätgasbilar vara tillåtna. Flera 
europeiska städer har miljözoner för personbilar, 
såsom Palermo och Rotterdam, snart även Prag 
och Antwerpen. I Tyskland finns miljözoner för 
personbilar i cirka 70 tätorter.  

I Sveriges biltätaste stad, Stockholm, överskreds 
de nationella gränsvärdena för kväveoxider under 
48 dygn förra året, vilket främst berodde på ut-
släpp från dieselbilar.

– dE REgLER SVERIgE Nu HaR för miljözoner 
omfattar tunga fordon, men skulle även kunna 
gälla lätta bussar och lastbilar, samt personbilar. 
I praktiken kan det bli så att endast elbilar eller 
nya bensin- och dieselbilar får köra i stadskärnan. 
Kommunerna får möjlighet att besluta om de vill 

ha sådana områden. Sextio procent av dagens die-
selbilar saknar rening enligt Euro 6 och kan i så 
fall inte framföras i Stockholms stad år 2020, säger 
Transportstyrelsens utredare Kristofer Elo.

uTREdNINgEN HaR TITTaT pÅ konsekvenserna 
av nya miljözoner i Stockholm och konstaterar 
att kostnaderna för enskilda och företag kan bli 
mycket omfattande – beroende på hur zonerna 
utformas och genomförs.

Miljöinstitutet IVL har analyserat om de mil-
jözoner Sverige har idag kan omfatta fler for-
donskategorier, eller om kraven bör göras om i 
grunden. Slutsatsen är att miljözoner med krav på 
låga utsläpp av partiklar från bensin- och dieselbi-
lar, eller bara elfordon, är de bästa alternativen.

– Om städer överallt i världen har ett förbud 
mot dieselbilar kan det påverka marknaden väl-
digt negativt. Ett exempel på det är Norge där det 
numera är förbjudet att köra dieselbil i Oslo när 

dålig stadsluft och buller ger 
stora kostnader och hälsoeffek-
ter. enligt svenska miljöinstitu-
tet iVl kan samhällsnotan ligga 
på 42 miljarder kronor per år. för 
att sänka utsläppen av kväveoxi-
der och partiklar från bilar har 
transportstyrelsen lämnat två 
förslag på nya miljözoner.

FOTO: YLVA BERLIN
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luftkvaliteten är för dålig. Försäljningen av nya 
dieselbilar har minskat kraftigt, uppger Mats-Ola 
Larsson, mobilitetsexpert på IVL.

MäTNINgaR SoM IVL gör i svenska städer varje år 
visar att halterna av kvävedioxider inte minskat 
trots att antalet nya dieselbilar ökat kraftigt.

– Det beror på att nya dieselbilar släpper ut 
betydligt mer kväveoxider än vad tester i labora-
torium visar. Halterna av kvävedioxider överstiger 
miljökvalitetsnormen, vilket innebär att många 
städer måste göra betydligt mer för att få ner ut-
släppen, förklarar Mats-Ola Larsson.

Ett annat motiv för att införa nya miljözoner är 
att få bort bensinbilar med höga partikelutsläpp. 
Nytillverkade bilar med direktinsprutande bensin-
motorer släpper ut extremt små partiklar, ämnen 

som till och med kan vara farligare än kväveoxider. 
Ett tecken i tiden är att en stor bilproducent i 

vårt land, Volvo Cars, som ägs av kinesiska Geely, 
nyligen gick ut med att alla nytillverkade bilar ska 
ha en elmotor. 

– Vi vill sluta tillverka bilar med enbart för-
bränningsmotorer. Planen är att sälja nuvarande 
bensin- och dieselmodeller under en övergångs-
period, från 2019 och fem år framåt, berättar Hå-
kan Samuelsson, verkställande direktör Volvo Cars. 

IVL FöRoRdaR EN MILjözoNgRäNS på Euro 6 
D-temp, som införs i EU under perioden 2017-
2019, en teknisk term för att ange kommande 
utsläppskrav inom EU. 

– Utsläppsmätningar kommer att göras under 
bilkörning och inte bara i laboratorium, vilket är 

ett nytt krav. Först då kommer utsläppen att gå 
ner markant även i verkligheten, enligt Mats-Ola 
Larsson.

Miljözoner med krav på låga utsläpp från for-
don som drivs med el eller bränsleceller tycker 
han är ett utmärkt förslag.

– SMÅ EMISSIoNSFRIa zoNER för enstaka gator 
kan driva på teknikutvecklingen och försälj-
ningen av fordon med nollutsläpp. Utsläpp och 
buller kan därmed minska lokalt, vilket blir be-
tydligt mer effektivt än att bara ha ett förbud mot 
dieselbilar.

Enligt Mats-Ola Larsson bör kommuner som 
inför miljözoner få statligt stöd för att utveckla 
kollektivtrafik och cykelbanor.

En studie av IVL och Koucky and Partners 

Anders Norén, Bil Sweden. Anders Roth, IVL. Kristofer Elo, Transportstyrelsen.
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visar att miljözoner kan vara samhällsekonomiskt 
lönsamma och skynda på minskningen av utsläpp 
i städer – om kraven är tillräckligt hårda i be-
gränsade områden och det finns en möjlighet till 
anpassning.

– zoNEN FÅR INTE VaRa för stor och folk måste 
få möjlighet att rätta sig till de nya reglerna. Vi 
föredrar miljözoner för lätta fordon som har 
lägre krav än Euro 6/6c, samt att dagens system 
för tunga fordon bibehålls. Förslaget till nollut-
släppszoner ger kommunerna möjlighet att pre-
miera el- och laddhybridfordon för personbilar, 
lastbilar och bussar. En miljözonklass för diesel-
bilar betyder att EU:s nya körcykel för utsläpp i 
verklig körning ska användas, 6d temp. Det ger 
städer med luftkvalitetsproblem ett behövligt 

verktyg för att åtgärda höga halter av kvävediox-
id, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL.

Motormännens riksförbund är väldigt kritiska 
till Transportstyrelsens förslag på nya miljözoner. 

– Utredaren har beställt en fallstudie av IVL, 
för att se konsekvenserna av nya miljözoner. Slut-
satsen är att drygt 100 000 hushåll i Stockholm 
inte kan köra dieselfordon eller bensinbilar inom 
tullarna, om bilarna inte uppfyller miljöklass Euro 
6 respektive miljöklass Euro 5. Dieselbilar från 
årsmodell 2015, samt bensinbilar från årsmodell 
2011 får inte framföras inom tullarna. Euro 5 
är regel för bensinbilar från årsmodell 2011 och 
Euro 6 för dieselbilar från årsmodell 2015. 

– äLDRE BiLAR KAN TAPPA värde på grund av de 
nya reglerna, tror trafiksäkerhetsansvarig Carl 

Zeidlitz. De svenskar som kör dieselbil för att 
minska koldioxidutsläppen kan nog känna sig 
besvikna.

Bil Sweden hade gärna sett att Sverige infört 
det system som finns i flera europeiska städer, 
där dieselbilar är förbjudna vissa tider på dygnet. 
Norge har satsat på lägre skatter för dem som kö-
per elbilar. Försäljningen av nya laddbara bilar låg 
förra året på 30 procent. 

– TRANSPORTSTyRELSENS FöRSLAG är att äldre 
dieselbilar förbjuds dygnet runt. Kostnaden för 
privatbilister i Stockholm kan enligt IVL bli 9,4 
miljarder kronor för alla dem som måste byta till 
en bil som går att köra inom tullarna. Siffran bör 
jämföras med hälsovinsten, som beräknas till 33 
miljoner kronor per år, menar Carl Zeidlitz.

FOTO: JACOB SJöMAN
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TRANSPORTSTyRELSENS FöRSLAG 

 • Miljözon klass 2 omfattar personbil, lätt lastbil och 
lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel 
uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med 
bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5.
• Miljözon klass 3 omfattar personbilar, motorcyklar, 
mopeder klass I, lätta och tunga lastbilar och bussar. 
Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vät-
gas och de tunga fordonen med el eller vätgas, eller 
är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.
För miljözon klass 2 kan bara de senaste årsmodel-
lerna av dieselmodeller användas, de som klarar Euro 
6. Bensin- och etanolbilar behöver uppfylla Euro 5, 
vilket flertalet personbilar från årsmodell 2012 gör.
Miljözon klass 3 förbjuder alla fordon som inte drivs 
på el. Där tillåts bara eldrivna fordon, vätgasfordon 
och hybrider för tunga fordon, som då körs på el.
• Miljözon klass 2 kan omfatta en rätt stor del av det 
centrala samhället. Enligt Transportstyrelsen skulle 
miljözon klass 2 bidra till att förbättra luftkvaliteten 
fram till år 2030. Efter år 2035 är nyttan marginell 
eftersom de fordon som då är i bruk i stort sett upp-
fyller kraven.
• Miljözon klass 3 förväntas däremot bidra med bätt-
re luft och tystare stadsmiljö under en längre tid.
Det blir även fortsättningsvis kommunerna själva 
som reglerar bestämmelserna för miljözoner. Enligt 
Transportstyrelsens förslag ska polisen övervaka att 
bestämmelserna följs.

Bil Sweden hävdar att de strängare emissions-
krav för personbilar som införs med Euro 6d kan 
ge samma miljöfördelar, som Transportstyrelsens 
förslag på miljözon 2. 

– Sverige har redan miljözoner för tunga 
fordon, lastbilar och bussar, som inte får köra i 
stadskärnor eller andra särskilt känsliga miljöom-
råden. Sådana zoner finns i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Lund, Uppsala, Mölndal, Umeå och Hel-
singborg. Om det blir nya regler för lätta fordon 
bör de vara rätt utformade och gälla områden där 
luftkvalitén är ett problem, säger Anders Norén, 
teknisk chef på Bil Sweden.

ORGANiSATiONEN FöRORDAR miljözon 3 i Trans-
portstyrelsens förslag, det vill säga mindre områ-
den med miljözoner för lätta och tunga fordon. 

– Genom att premiera de mest lågemitterande 
lätta och tunga fordonen kan miljözonerna fung-
era som ett slags introduktionsstöd för de bästa 
alternativen. Mindre miljözoner med tuffa krav på 
miljöbästa bilar kan så att säga påverka vilket for-
don folk väljer för stadstrafik. Om miljözonreg-
lerna gäller de dagar när gränserna för luftkvalitén 
överskrids, så kan luftkvalitén bli betydligt bättre, 
menar Anders Norén. 

Enligt Bil Sweden bör miljözon 3 omfatta bi-
lar som är helt utsläppsfria, rena batteribilar eller 
laddhybrider. Att laddhybriderna endast körs på el 
går att säkerställa genom geofencing, det vill säga 

att fordon som inte går på el inte kan köra i en 
miljözon.

Hälften av den svenska fordonsflottan är die-

selbilar. tror du att försäljningen av nya diesel-

bilar kommer att gå ner framöver?

– Dieselmotorer är tack vare hög verkningsgrad 
och låg bränsleförbrukning ett skäl till att koldi-
oxidutsläppen från personbilar har minskat snabbt 
i vårt land. Motorerna kan gå på drop in-bränslen 
med inblandning av biodrivmedel såsom HVO. 
Nya dieselbilar kommer att bli dyrare på grund 
av hårdare emissionskrav, det vill säga en betydligt 
mer avancerad avgasrening. Fast bonus-malus för-
slaget är det största hotet mot dieselbilar. De die-
selmodeller som idag klassas som miljöbilar med 
fem skattefria år kan få en fordonsskatt (malus) på 
5 000 till 6 000 kronor per år under de tre första 
åren, säger Anders Norén.

STEFaN aNdERSSoN, ämnesråd på Näringsdepar-
tementet, handlägger Förslaget om miljözoner. 
Beredningen kan bli klar under hösten och sedan 
fattar regeringen beslut om kommunerna kan in-
föra miljözoner för personbilar.

– Ett 60-tal remissinstanser har sagt sitt och 
reaktionerna är väldigt blandade. Kommunerna är 
positiva, medan vissa tunga remissinstanser menar 
att nyttan inte står i proportion till kostnaderna.

ylVa berlin

LiTE MER OM

FOTO: JACOB SJöMAN
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Konsekvenserna av polisens omorga-
nisation har granskats i en ny rapport 
som konstaterar att förutsättningarna 
ser mycket olika ut i landet. I polisom-
råde Södra Lappland ska en polispa-
trull täcka en yta som är nästan lika 
stor som Danmark. 

– Det får inte vara på det viset, att 
rättssystemet har vita fläckar på Sve-
rigekartan, säger Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef på MHF. 

DEN 1 JANuARi 2015 gjordes en omorgani-
sation av Polismyndigheten. Då slogs 21 
polisdistrikt samman och bildade sju polis-
regioner. I rapporten Polisens ledningscen-
traler, har polisforskaren Stefan Holgersson, 
Linköpings universitet, granskat hur arbetet 
i polisens ledningscentraler har påverkats av 
omorganisationen. 

Den lokala förankringen när det gäller person- 
och lokalkännedomen hade redan försvagats eller 
försvunnit på många orter genom tillskapandet av 
länskommunikationscentraler. Därför hade infö-
randet av regionledningscentralerna en liten bety-
delse vad gäller dessa faktorer, förutom för enstaka 
orter såsom exempelvis Östersund, konstaterar 
rapporten. 

I STudIEN HaR poLISER intervjuats om flyt-
ten av ledningscentralen från Östersund till 
Umeå. Rapporten har tittat på om det finns 
geografiska skillnader. Skiljer sig förutsätt-
ningarna för hur det är att jobba som po-
lis? Hur lätt är det för allmänheten att nå 
polisen? 

Det finns dock stora skillnader i hur arbetet 
organiseras i de olika regionledningscentralerna. 
En orsak är att regionerna har stora olikheter vad 
gäller exempelvis yta, ärendetyper och belastning, 
skriver Holgersson. Exempelvis är polisre-
gion Norr till ytan 110 mil lång, medan po-
lisregion Stockholm är 18 mil lång. 

Region Nord 
jämfört med  

region Stockholm

Ur rapporten: ”Avstånden kan vara så 
stora att det i praktiken inte är möjligt att 
göra snabba resursomfördelningar genom 
att skicka patruller från andra orter för att 
täcka upp.” 

– Jag ser en särskild risk att människor 
som bor i mindre orter och på landsbygden 
blir lidande och får sämre tillgång till snabba 
polisinsatser på grund av det här, konstaterar 

Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på 
MHF. 

ETT EXEMPEL äR lokalpolisområde Södra 
Lappland som är jämförbart med Danmark 
i storlek, där ska en polispatrull täcka hela 
den ytan. I somras blev en butiksägare i byn 
Klimpfjäll i Vilhelmina kommun utsatt för 
ett inbrott och blev bestulen på 200 000 
kronor. Det dröjde tio timmar från att bu-
tiksägaren larmade polisen till att en patrull 
dök upp. 

Stora skillnader 
i landet hur lätt 
polisen är att nå 

SToRa aVSTÅNdSSkILLNadER.
I en ny rapport konstateras 
att förutsättningarna för de 
sju polisregionerna se myck-
et olika ut. Som exempel 
är polisregion Norr 110 mil 
lång och polisregion Stock-
holm är 18 mil lång. 

”Jag ser en 
särskild risk 
att männis-
kor som bor i 
mindre orter 
och på lands-
bygden blir 
lidande och 
får sämre 
tillgång till 
snabba polis-
insatser på 
grund av det 
här.”

Lars Olov Sjöström 
är MHF:s trafiksäker-
hetschef. 
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Polisernas huvudskyddsombud tyckte att 
det var en arbetsmiljöfråga att det bara finns 
en polisbil i lokalpolisområde Södra Lapp-
land under vardagsnätterna och tog frågan 
till domstol. Kammarrätten gick på Polis-
myndighetens linje och slog fast att den låga 
bemanningen inte var ett problem. 

– dET HjäLpER INTE aTT polisen kommer 
dagen efter att ett brott har skett. Som med-
borgare bör man ha rätt att förvänta sig en 
rimlig minimibemanning, säger Lars Olov 
Sjöström. 

– Det skapar en känsla av att ”eftersom 
jag bor på fel plats, så står jag inte under 
samhällets beskydd.” 

De som intervjuats menar att det inte bara 
tar längre tid att komma fram per telefon utan 
att det kan vara omständligt att förklara saker 
när operatörer vare sig har lokal- eller personkän-
nedom, eller kunskap om lokala problembilder, 
skriver Holgersson i rapporten. Som exem-
pel: I många fall finns det orter eller hussamling-
ar som har samma namn. Bara i Jämtland finns 
det exempelvis över 200 Böle och över 100 Bye.

– Tar det för lång tid för människor att 
komma fram till polisens ledningscentral, då 
är risken stor att människor slutar att larma, 
konstaterar Lars Olov Sjöström. 

– Om lokal- och personkännedomen 
brister hos ledningscentralen, då måste det 
ställas en massa extra frågor av den person 
som tar emot tipset och då tar det längre tid, 
säger han och tillägger: 

– Då finns det en risk att polispatrullen 
dirigeras till fel plats och konsekvensen av 

det kan bli att brottet kanske inte klaras upp. 
Ur rapporten: En viktig utgångspunkt vid 

tillskapandet av regionledningscentralerna är att 
verksamheten ska bli så enhetlig som möjligt. I 
den övergripande verksamhetsbeskrivningen av 
regionledningscentralerna konstateras att likartade 
ärenden kan få olika prioriteringar beroende på 
var händelsen har inträffat (hur långt bort från 
centralorten som händelsen har inträffat).

– Det finns en särskild risk att trafikbrot-
ten blir nedprioriterade, när polisen får 
många larm. Särskilt om det handlar om 
polis i glesbygd som har ett stort geogra-
fiskt område att bevaka, säger Lars Olov 
Sjöström. 

NäR DET GäLLER MiSSTäNKT rattfylleri kan 
stora avstånd skapa problem. Om en förares 
utandningsprov ger utslag för alkohol, ska 
polisen följa upp med ett bevisprov. 

– Oftast finns det inte ett bevisprovinstru-
ment i polisbilen. Det är inte ovanligt att 
en misstänkt rattfyllerist måste transporteras 
långa sträckor, förklarar Lars Olov Sjöström. 

– Då finns risken att rattfylleristen hinner 
nyktra till under transporten. 

Rapporten ger konkreta exempel på hur 
den nya organisationen har fungerat. Hol-
gersson: Flytten av ledningscentralen från Öst-
ersund till Umeå efter ett halvår har inneburit 
fördelar vad gäller att hantera dynamiska ärenden 
och ärenden som omfattar flera län.

Studien konstaterar vidare att till största 
delen har organisationsförändringen emellertid 
inneburit en minskad förankring i lokalsamhället, 
en minskad förmåga att förebygga och klara upp 

brott, en minskad förmåga att förhindra olyckor 
och begränsa skadeutfall samt en lägre förmåga 
att hantera större krissituationer när samverkan 
ska ske med flera aktörer.

RappoRTEN VäCkER FRÅgoR om syftet med 
omorganisationen har uppnåtts. Utfallet går 
helt emot själva grundtanken med den stora po-
lisreformen. Kostnaderna på lång sikt ser dess-
utom snarare ut att bli högre genom att operatörer 
samlas på en plats i varje region, jämfört med 
när arbetet bedrevs på länskommunikationscen-
tralerna.

– Både beslutsfattare och högsta polisled-
ning måste erkänna att den nya polisorgani-
sationen har flera stora brister och att man 
behöver göra förändringar när det gäller 
strukturen, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

OM DET FiNNS grundläggande brister i po-
lisens nya organisation, då måste de snabbt 
rättas till. 

– Polisledningen och beslutsfattarna kan 
inte vänta hur länge som helst på att den 
nya organisationen ska sätta sig, den är fak-
tiskt snart tre år, säger han. 

Motorföraren har ställt frågor till Polisför-
bundet, men inte fått några svar. 

mari Haglund

Fotnot: Studien har delfinansierats med 
medel från MHF:s fond för trafiksäkerhet. 

Källor: Polisens ledningscentraler, Holgers-
son, Linköpings universitet (2017). 

SToRa oLIkHETER. Förutsättningarna för att bedriva polisarbete skiljer sig mycket åt i landet. I polisområde Södra Lappland ska en patrull täcka en yta som är nästan lika stor 
Danmark. FOTO: THOMAS MöLLER/MOSTPHOTOS

”Både be-
slutsfattare 
och högsta 
polisled-
ningen måste 
erkänna 
att den nya 
polisorgani-
sationen har 
flera stora 
brister när 
det gäller 
strukturen.”
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Om du utsätts för en misshandel el-
ler ett rån, då erbjuder samhället ofta 
krisstöd. Men om du råkar ut för en 
trafikolycka eller förlorar en närstå-
ende i en rattfylleriolycka då får du 
ofta inget stöd. 

– Vi vill se ett bättre samarbete på 
lokal nivå när det gäller samordning-
en kring krisstöd, säger Lars Olov 
Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF. 

uNDER 2016 MiSTE 83 personer livet i en 
alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka i 
Sverige, vilket motsvarar 31 procent av alla 
omkomna. Totalt dödades 270 personer i 
vägtrafiken 2016. 

Varje år skadas ungefär 5 000 personer 
i trafiken, varav cirka 1 000 personer i al-
kohol- och drogrelaterade trafikolyckor. 
Det är inte bara själva trafikbrottsoffret som 
drabbas, utan också alla närstående – fa-
miljen, vänner, arbetskamrater och grannar 
med flera. 

Mats Sjöö förlorade sin son Rickard, 17 
år, i en trafikolycka, där föraren var rattfull. 
Mats Sjöö är ordförande i MADD Sweden. 
Organisationen arbetar med syftet att stödja 
rattfylleridrabbade och deras anhöriga samt 
med att förebygga rattfylleri. 

I SoCIaLTjäNSTLagEN står det att varje 
kommun har det yttersta ansvaret för att alla 
medborgare ska få det stöd och den hjälp de 
behöver, även barn. 2001 skärptes kommu-
nernas ansvar i socialtjänstlagen när det gäl-
ler att erbjuda stöd och hjälp till brottsoffer 
och deras anhöriga. 

Trafikbrottsoffer erbjuds inte samma stöd 
av samhället som den som blir utsatt för en 
misshandel eller ett rån. MADD och MHF 
har påtalat det här problemet upprepade 
gånger. 

– En trafikolycka är inte lika priorite-
rad som en misshandel eller en skjutning. 
Krisstöd till trafikbrottsoffer är en fråga som 
måste högre upp på agendan, säger Mats 
Sjöö. 

– Jag har stångat mig blodig i den här frå-
gan i många år, nu är det dags att det händer 
något. 

Det finns ideella krafter att vända sig 
till om inte kommunen eller sjukvården 
kan erbjuda hjälp. Mats och hans familj 

fick ett stort stöd av Sjukhuskyrkan. 
– De har jour dygnet runt, i alla fall i 

Örebro. Jag tror att Sjukhuskyrkan finns i 
hela landet, berättar han. 

MHF gjorde 2011 rapporten Drabbad 
av rattfylleri – Närståendes upplevelser av 
livsomställning och stöd. Ur rapporten: 
”Studien visar att utsattheten och bristen på 
stöd för drabbade och närstående vid ratt-
fylleriolyckor är påtaglig. Hela 55 procent 
av deltagarna i vår studie ansåg att de inte 
fått något stöd efter olyckan.” 

– Problemet är att den som precis har 
drabbats av en katastrof, inte vet vart man 
ska vända sig för att få stöd och den drab-
bade har inte heller orken. Om man är sla-
gen till marken har man fullt upp med att 
försöka resa sig ur krisen, konstaterar Lars 
Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF. 

MHF oCH Madd efterlyser ett bättre samar-
bete på lokal nivå. 

– Vi vill se ett bättre samarbete lokalt, när 
en trafikolycka har skett i en kommun. Och 
då gäller det hela kedjan, förklarar Lars Olov 
Sjöström. 

– Det börjar med polisen och räddnings-
tjänsten som är först på plats när olyckan 
har skett. I nästa steg kan det handla om att 
aktivera kommunen och eventuella frivil-
ligorganisationer. 

Det kan ordnas på olika sätt menar han. 
Ett sätt kan vara att kommunens POSOM-
grupp går in och gör en insats efter att en 
allvarlig trafikolycka har skett. 

– Då kan POSOM-gruppen kontakta 
den drabbade och ge den information om 
vilket stöd den drabbade har rätt till, säger 
Lars Olov Sjöström. 

Det kan också handla om andra typer av 
hjälp som rör praktiska frågor, försäkrings-
frågor eller rättsliga spörsmål. 

– dET kaN HaNdLa oM vittnesstöd till ex-
empel i en rättegång, förklarar Lars Olov 
Sjöström. 

– Här skulle Brottsofferjouren kunna ha 
en samordnande roll och hänvisa till andra 
delar av samhället som kan ge de här olika 
typerna av stöd. 

Det är viktigt att poängtera att det finns 
kommuner där krisstödet fungerar väl fram-
håller han. 

MHF har tagit fram en manual för hur 
kedjan för lokalt stöd till rattfylleridrabbade 
och andra trafikbrottsoffer kan se ut. 

ORGANiSATiONEN POSOM (Psykiskt och so-
cialomhändertagande) arbetar med krishan-
tering och att ge akut- och långsiktigt kris-
stöd till personer som drabbats av trauma-
tiska händelser. POSOM hanterar cirka 350 
krishändelser per år och jobbar på uppdrag 
av sina medlemmar som är myndigheter, or-
ganisationer och företag. 

År 2014 förslog POSOM till regeringen 
att organisationen skulle fungera som en 
frivillig försvarsorganisation som kan kall-
las in för insatser vid katastrofer och stora 

Trafikbrottsoffer erbjuds inte 
samma stöd som andra brottsoffer

”En trafik-
olycka är 
inte lika prio-
riterad som 
en misshan-
del eller en 
skjutning.”
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VÄLJ ALLTID EN KONTROLLERAD BILVERKSTAD
Det är bra att välja en bilverkstad som är 
kvalitets kontrollerad. KBV-verkstaden har 
anslutit sig frivilligt och följer konsument-
lagstiftning samt branschens frivilliga överens-
kommelser om pris uppgift, leverans etc. I 
oanmälda stickprovskontroller granskar KBV 
kvaliteten på verkstadens arbete. 

På vår hemsida www.kbv.nu kan du se vilka 
verkstäder som är ansluta till KBV och även 
tycka till om just din verkstad.

olyckor. Den del i förslaget som är ex-
tra intressant för MHF och MADD, är att 
POSOM också föreslog att organisationen 
skulle kunna fungera som en förstärknings-
resurs för kommuner som vill förbättra sitt 
stöd till individer som drabbats av brott mot 
person, svårare olyckshändelser eller förlust 
av anhöriga. 

– VI HadE aMbITIoNER att fungera som en 
nationell resurs, berättar Mikael Johansson, 
generalsekreterare för POSOM. 

– Tyvärr fick vi inget gehör från reger-
ingen för vårt förslag. Det här var inte ett 
område som man ville prioritera. 

mari Haglund

MADD

• MADD Sweden bildades år 
2003.
• MHF och MADD arrangerar nät-
verksträffar där rattfylleridrabbade 
träffas och utbyter erfarenheter. 
• MHF har en sluten Facebook-
grupp som heter ”Vi som drabbats 
av rattfylleri”. Det är en mötesplats 
för personer som drabbats av ratt-
fylleri på ett eller annat sätt. 
• MHF tar med hjälp av Trafikver-
ket fram broschyrer som lyfter 
fram rattfylleridrabbades berättel-
ser. Den första handlar om Mats 
Sjöös son Rickard. 
• Mer information hittar du på 
maddsweden.madd.se och mhf.se

LiTE MER OM

MHF tar fram broschyrer som lyfter 
fram rattfylleridrabbades berät-
telser. Den första handlar om Mats 
Sjöös son Rickard. Mats Sjöö är 
ordförande för MADD Sweden. 
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MHF Ljungbys mörkerbana demon-
strerar tydligt varför det är viktigt 
att använda reflex under den mörka 
årstiden. 

– Tanken är att på ett pedagogiskt 
sätt upplysa människor om hur då-
ligt du syns utan reflex, säger Bengt 
Swahn, engagerad i MHF Ljungby. 

MHF:aREN bENgT SWaHN har ett hjärta som 
klappar starkt för trafikfrågor. Han har job-
bat som polis. Varje vecka skriver han en tra-
fikruta i lokaltidningen Smålänningen och 
pratar om trafik i Ljungby närradio. 

En kväll i november varje år arrangerar 
MHF Ljungby och Ljungby kommun en 
mörkerbana. Ett 20-tal människofigurer sätts 
upp, en del figurer har reflex och en del sak-
nar reflex. Djurfigurer föreställande vildsvin, 
räv, rådjur, grävling samt älg ställs också ut. 
Mörkerbanan är en slinga på tre kilometer 
på en enskild väg. 

– Den som kör mörkerbanan hoppas vi 
ska tänka till och förstå varför du ska an-
vända reflex, förklarar Bengt Swahn.  

– Ett annat syfte är också att det blir tyd-
ligt hur mycket svårare det är att upptäcka 
alla vilda djur när det är mörkt ute. 

MED REFLEXER SyNS Du på ungefär 125 me-
ters håll i mörker om du möter en bil med 
halvljuset påslaget. Om du däremot saknar 
reflexer och har mörka kläder, då syns du 
inte förrän bilen är 20–30 meter ifrån dig. 

– Mörka kläder suger åt sig ljuset, de 
ljusa kläderna reflekterar ljuset, säger Bengt 
Swahn. 

Mörkerbanan är ingen ny aktivitet i 
Ljungby. Det var kvinnliga bilkårister som 
började med verksamheten, MHF Ljungby 
kom in som medhjälpare på 1970-talet och 
tog sedan över aktiviteten.

– Vi tillverkade egna reflexfigurer och 
körde ut till MHF-avdelningar i länet. På 
den tiden kördes en mörkerbana i alla åt-
ta kommuner i länet i MHF:s regi, minns 
Bengt Swahn. 

dEN HäR NoVEMbERdagEN har Swahn och 
en annan MHF-funktionär satt upp mör-
kerbanan på morgonen, ett jobb som tog tre 
timmar. 

Nu är det snart dags och de sista förbere-
delserna ska göras. Åtta funktionärer jobbar 

MHF Ljungbys mörkerbana upplyser bilisterna

under kvällen med mörkerbanan. 
Den första ”kontrollen” består av reflex-

dockan ”Otto” som är ute med sin cykel. 
Bengt Swahn och Bengt Carlsson (ordfö-
rande i MHF Ljungby) hjälps åt med att 
knyta fast Swahns cykel i en gran. 

– Folk brukar komma redan en halv-
timme i förväg för att få köra mörkerbanan, 
berättar Bengt Carlsson. 

baNaNS ”öVERRaSkNINg” är en älg i na-
turlig storlek som fälls ut över vägen. 
MHF:arna Ingemar och Lott Margret Nils-
son sköter stationen ikväll. 

– Det är vi som har älgpasset, konstaterar 
Lott Margret. 

Mörkerbanan är tre kilometer lång och 
körs på en enskild väg, med start i Tofta utan-
för Ljungby. Bilarna startar med två minuters 

mellanrum. Banan ska köras med halvljus.   
Motorföraren tar en tur på mörkerbanan. 

Vid ett ställe på banan tror man att allt är 
lugnt, när du precis har upptäckt två män-
niskofigurer med reflex. Och då helt plöts-
ligt – hoppar det ut en älg! 

– Här kom ”överraskningen”, säger 
Bengt Swahn. 

– Precis som det är i verkligheten med 
vilda djur, dyker älgen bara upp från ing-
enstans.  

VI ÅkER VIdaRE. Två barnfigurer dyker upp 
på vägen och eftersom de har reflex, upp-
täcker vi dem i tid. Men vänta är det verk-
ligen bara två barn på vägen… Nej, när vi 
kommer nära visar det sig att det också finns 
två vuxna i sällskapet, men vi såg dem inte, 
för de saknade reflex. 

CYkELkoNTRoLL. MHF:arna Bengt Carlsson och 
Bengt Swahn gör i ordning första stationen på 
banan. De fäster Swahns cykel i en gran. 

öVERRaSkNINg. Bengt Swahn demonstrerar hur mörkerbanans 
stora överraskning – en älg som fälls fram – fungerar. 

KONTRASTER. Skillnaden mellan hur fort du som förare upptäcker en fotgängare som bär reflex i mörker och en fotgängare 
som saknar reflex blir påtaglig när du kör mörkerbanan. Så här ser mörkerbanan ut i dagsljus. FOTO: MARI HAGLUND

”Den som 
kör mörker- 
banan 
hoppas vi 
ska tänka till 
och förstå 
varför du 
ska använda 
reflex.”
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MHF Ljungbys mörkerbana upplyser bilisterna
KORTFAKTA

REFLEXER

katarina bokström, projektan-

svarig på trafiksäkerhetsorgani-

sationen ntf tipsar:

• Reflexvästen är den reflex 
som syns bäst, för där har du 
mycket reflex på ett stort om-
råde, säger hon. 
• Om du ska ha en hängande 
reflex är det bra att ha den i 
höjd där bilens halvljuslyktor 
lyser. 
• I de trafikolyckor där gående 
är inblandande, sker 40 procent 
av olyckorna i mörker.
• På vintern och vid vått väglag 
syns du sämre. Dessutom blir 
bilens bromssträcka längre, ofta 
två till fyra gånger längre än vid 
normalt väglag. 
• Den klassiska reflexbrickan 
räknas som en svensk uppfin-
ning. Alvar Thorson uppfann 
den 1954, han blev senare 
direktör på NTF. 
• Några exakta siffror på hur 
många av svenskarna som 
använder reflex finns inte. Tra-
fikverket gör sedan 1981 varje 
år enkäten – Trafiksäkerhetsen-
käten. I enkäten ställdes frågan 
”Hur ofta använder du reflexer/
reflexväst när du är ute och går 
i mörker där biltrafik förekom-
mer på ej belyst väg, gata eller 
trottoar?” 
• År 2016 svarade 43 procent av 
kvinnorna att de då använder re-
flex och motsvarande siffra för 
männen var 27 procent. I enkä-
ten deltog 6 300 personer.  
 Källor: NTF, Trafikverket. 

Bengt Swahn tror inte att människor är 
medvetna om hur dåligt de syns i mörkret 
utan reflex. 

– Du behöver reflex både ute på lands-
bygden där det är helt mörkt. Men inte 
minst också där det är gatubelysning, säger 
han. 

NäR BiLARNA i MöRKERBANAN går i mål får 
deltagarna en kasse med MHF-material och 
en reflex. Deltagarna får också vara med i en 
utlottning, genom att gissa hur många djur-
figurer som fanns på banan (nio stycken). 

Årets mörkerbana lockade drygt 100 per-
soner i 66 bilar. 

– Deltagarna tycker att vår mörkerbana är 
fantastisk och att det är bra att den får dem 
att tänka till, summerar Swahn. 

mari Haglund

ELDSJäL. MHF:aren Bengt Swahn har varit med 
och arrangerat mörkerbanan i Ljungby sedan 
1970-talet. 

äLGPASSET. MHF:arna Ingemar och Lott Mar-
gret Nilsson skötte älgen under mörkerbanan. 
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Opel Insignia Sports Tourer i sin 
andra generation har gjort entré. 
Jämfört med exempelvis Volvo V90, 
är Opel-kombin både billigare och 
en riktig laståsna när baksätena fälls. 
Räcker det för att kunna bli en tjäns-
tebilsfavorit?

SEDAN ENTRéN 2008 har inte mycket mer 
hänt än en facelift av Opel Insignia, och det 
var 2013. Efter en förhandstitt på den nya 
generationen före sommaren, är det nu dags 
att ta pulsen på vad Opel kallar sitt flagg-
skepp.

Sverige har sedan länge varit ett kombi-

insignia – opels V90-utmanare
land och trenden lär hålla i sig. Möjligheten 
att slänga in hockeytrunkar, golfbagar eller 
”allt” som ska med till sommarstugan eller 
på semesterresan är för många bilägare nå-
got av en livsnödvändighet.

Motorföraren har lagt vantarna på Opel 
Insignia i kombiversion – Sports Tourer. 
Testbilen är utrustad med en turbomatad 
bensinmotor på 1,5 liter som levererar 165 
hästkrafter genom en sexväxlad, manuell 
låda.

Opels Insignia Sports Tourer börjar på 
237 900 kronor för den enklaste versionen 
– Enjoy – med 1,5-liters bensinmotor och 
sexväxlad manuell låda. Motsvarande mo-

dell med diesel på 1,6 liter och 110 häst-
krafter kostar lika mycket.

SOM JäMFöRELSE BöRJAR Skoda Superb 
Combi på 283 700 och har visserligen tre 
års nybilsgaranti, jämfört med Opels två år. 
Volvo V90, som helt klart andas mer pre-
mium, börjar på 324 000 kronor och har 
även den två års nybilsgaranti.

Precis som de nämnda exemplen, erbjuds 
också Sport Tourer med automat (sex alter-
nativt åtta steg), starkare motorer, (upp till 
260 hk bensin eller 210 hk diesel), samt fyr-
hjulsdrivning och aktivt chassi. 

Prislapparna drar förstås iväg och landar 

FLAGGSKEPP. Opels Insignia Sports Tourer kan bli en riktig utmanare bland kombibilarna på marknaden. Den lastar mer än en Volvo V90 och kostar mindre än Skoda Superb Combi.

Motorförarens test-
förbrukning var 7,2 
l/100 km jämfört med 
angivna 6,1 l/100 km.
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insignia – opels V90-utmanare
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då kring 320 000 kronor för en Business-
variant. Det är en bit under 7,5 basbelopp 
(341 250 kr för 2018) som kan användas för 
extra utrustning för de som funderar på en 
tjänstebil.

Testbilen är en Business som med en hel 
del extrautrustning landar på runt 310 000 
kronor. 18-tumshjul ingår redan, och med 
45-profil på däcken är det inte mitt favorit-
val för svenska, bullriga asfaltvägar. Insignian 
är ändå tämligen väl dämpad från vägbuller 
och inte ens långa körsträckor blir direkt 
tröttande.

Styrningen är direkt och följsam med ett 
tydligt rakt-fram-läge. Chassit kan beskrivas 

närmast som spänstigt på kurvig väg och 
beror nog till en del på att hela bilen ban-
tats med omkring 200 kilo jämfört med sin 
föregångare. I alla utrustningsnivåer ingår 
eluppvärmd ratt, vilket är uppskattat, särskilt 
vintertid.

BäGGE FRAMSTOLARNA har extrautrustning 
som ventilation, samt ett förarsäte med mas-
sagefunktion. Med åttavägs, elektrisk jus-
tering, är det enkelt att ställa in en vilsam 
körställning. Ratten är förstås justerbar både 
i längd- och höjdled.

1,5 liter stor motor till drygt 1,5 ton bil 
kan låta undermotoriserat, men tack vare 

turbo levererar maskinen 165 hästkrafter 
och 250 Newtonmeter. Det senare mellan 
2 000–4 500 rpm.

TiLL DAGLiGDAGS KöRNiNG räcker det och 
motorn drar fint och jämnt även upp till 
rödmarkeringen vid 6 500 rpm. I motor-
vägshastighet – 110 km/h – landar varvräk-
narnålen på 2 500 rpm med sexans växel 
ilagd. I 70 och 90 km/h behöver man jobba 
med växellådan för att få till något som ska 
likna omkörningsprestanda. 

Att kraften inte riktigt räcker till alla 
gånger märks också på den angivna släp-
vagnsvikten – 1 450 kg, jämfört med de 

FLAGGSKEPP. Opels Insignia Sports Tourer kan bli en riktig utmanare bland kombibilarna på marknaden. Den lastar mer än en Volvo V90 och kostar mindre än Skoda Superb Combi.
bEkVäMa. Stolarna fram är tillval och bjuder riktigt god komfort och 
gott stöd med många inställningsmöjligheter. Förarstolen är utrustad 
med massagefunktion.

ANALOGT. Digital display dröjer på Insignia. 
De analoga fungerar i alla fall riktigt bra och 
bjuder även information om systemspänning 
samt motoroljans temperatur. Från ratten 
styrs bland annat den adaptiva farthållaren, 
samt styrning av menyerna till färddatorn 
mellan huvudinstrumenten.

TRaFIkSäkERT TILLVaL. Head Up-displayen visar olika information, som 
föraren väljer. Här hastigheten, hastighetsbegränsningen, samt avstånd 
till framförvarande bil med adaptiv farthållare och filvarning.

FiNESS. En bild på bilen med öppen baga-
gelucka projiceras på marken i mörker. Viftar 
man med foten över den, öppnas bakluckan 
med elmotor (tillval).

LASTÅSNA. Låg lasttröskel utan kant gör Sports 
Tourer lättlastad. Fälls baksätena ryms 1 650 
liter bagage.

5
Så många motoralter-
nativ erbjuds nya Opel 
Insignia Sports Tourer 
med. Mest kraftfull är 
en 2-liters turbomatad 
diesel på 210 hk.
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OPEL iNSiGNiA SPORTS 

TouRER 1,5 TuRbo, 

MaN 6-VXL.

Pris: 267 900 kr.
motor: Bensin, 4 cyl, 
turbo, 1 490 cm3, 
Euro6.
effekt: 165 
hk/121 
kW vid 
5 600 
varv/min.
Prestanda: Toppfart 
250 km/h, 0–100 
km/h: 5,6 s.
max vridmoment: 

Toppfart 218 km/h, 
0–100 km/h: 9,2 s. 
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
498,6/209,3/150,0/
282,9 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 522 /2040/1 405 
kg.
garantier: Nybil 2 år. 
Vagnskada 3 år. Lack 
2 år. Rostskydd 12 år. 
Assistans 12 mån.
förbrukning blandad 

körning: 

6,1 l/100 km. 
testförbrukning: 

7,2 l/100 km.
co2-utsläpp: 139 g 
CO2/km.
___________________
• Alkolås
• Autobroms
______________

Rymlig 
Modern 
Prisvärd

Klen motor 
för tunga 
släp
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motorstarkare varianterna som får dra upp 
till 2 200 kilo med rätt körkortsbehörighet.

Testbilen är utrustad med adaptiv farthål-
lare, något som vi inte kommer helt överens 
med. Trots olika val av avstånd, slutar det 
med automatisk inbromsning med färd-
bromsarna, till bilarna framför. Det känns 
inte helt bekvämt, jämfört med manuell 
körning där god framförhållning istället lö-
ser det hela med hjälp av motorbromsen – 
när omkörningsfilen är upptagen.

Vi noterar även en lättanvänd navigation, 
som dock tappar positionen i en av Stock-
holms längre tunnlar. Det är tämligen ovan-
ligt med fordonsmonterad utrustning, som 

har alternativa sätt att navigera i just tunnlar 
när gps-signalen förloras.

TEST-INSIgNIaN äR utrustad med Head Up-
display, något vi verkligen uppskattar. Has-
tighet, varvtal och navigering visas i fram-
rutan, strax under siktfältet. Det går att välja 
vad som ska visas ur en meny, samt i vilken 
ljusstyrka. Bra – men den kostar 5 900 kro-
nor i tillvalslistan

Baksätet rymmer två som åker bekvämt, 
och tre om det behövs. Fällning av baksätet 
(40/20/40-delning) är en enkel manöver 
från bakluckan. Då frigörs 1 665 liter, vilket 
är nästan 140 liter mer än Volvo V90.

Business-varianten kommer med full led-
belysning, samt helljusassistent som standard. 
Under mörkerkörning räcker ljuset till bra, 
både vad gäller hel- och halvljus. Även på 
mörk, regnvåt asfalt, fungerar belysningen 
tillfredsställande.

På det hela taget är Insignia Sports Tourer 
en trevlig bekantskap, med få fläckar att an-
märka på. Alla varianter kommer med auto-
broms och de som funderar på en Insignia, 
bör då kika närmare på Business-varianten 
med sin moderna belysning. Ägare som vet 
med sig att de drar husvagn, eller tunga släp, 
bör inte välja 1,5-liters bensinmotorn.

 mikael lindberg

KNäuTRyMME. Bäst sitter 
man på ytterplatserna och 
här är det gott om benut-
rymme för passagerarna. 
Med uppfällt baksäte, 
ryms 560 liter bagage.

öVERLaddad. Med hjälp av turbo, ger den lilla 1,5-litersmotorn 
165 hk och 250 Nm. Det räcker för vardagskörning, men de 
som drar tunga släp, bör se sig om efter en starkare maskin. 
Deklarationen säger 6,2 l/100 km, något vi inte nådde ner till 
(7,2 l/100 km).

SLANK. Sports Tourer har mjuka linjer som ger ett 
slankt utseende i profil. Business levereras med 
18-tumshjul och däck i 45-profil, vilket kan bli lite 
bullrigt på svenska vägar.



bring on the rain.

TRICO i Sverige  •  Ferdfelt Trading AB   •  Tel 08-749 35 50  •  www.ferdfelt.se

Säker sikt med TRICO®

TRICO torkarblad låter dig fokusera på det som är viktigast – dig 
och dina passagerares säkerhet. TRICO® är konstruerade för att 
prestera under de mest extrema väderförhållanden.

TRICO har tillverkat torkarblad av högsta kvalitet sedan 1917 
och är idag världens ledande tillverkare. 

seeing you through
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Kompakta suvar blir allt populärare 
bland bilköparna och nu vill även 
Volkswagen hänga med på det tåget. 
Minstingen som visas upp heter kort 
och gott T-Roc och lär bli en tuff utma-
nare i segmentet av kompaktsuvar.

T-RoC. Ska NaMNET på Volkswagens nya, 
kompakta suv möjligen flirta med dinosau-
rien T. Rex? 
Nej, svaret är enklare än så. T:et står för 
samhörigheten med första bokstaven i 
Volkswagens övriga suvar: Touareg och Ti-
guan. Och Roc är helt enkelt Rock, och 
faktiskt inte engelskans sten. Snarare betyder 
det att bilen ska ”rocka runt” i segmentet 
av kompaktsuvar (där bland annat kusinen 
Audi Q2 finns med).

Förväntningarna på behändiga T-Roc har 
varit höga. Bilder och information lockade 
med en kompaktsuv som utstrålade en hel 
del vill-ha-begär med sin fräcka design och 
tämligen attraktiva pris. 

Provkörningen infriar också en hel del 
av löftena, men ett par saker förvånar, varav 
den ena kan komma att ställa till det under 
vinterhalvåret.

Fem olika motoralternativ står till buds i 

T-Rock. Instegsmaskinen är en 1-liters, trecy-
lindrig bensinare på 115 hästkrafter. I kombi-
nation med framhjulsdrivning och sexväxlad 
manuell låda är priset satt till 214 900 kronor. 
Tvålitersmaskinen lämnar 190 hästkrafter och 
har sjustegad DSG-låda samt fyrhjulsdrivning.

I första vändan kommer en dieselvariant 
till Sverige. Här handlar det om två liter och 
150 hästkrafter, antingen med manuell el-
ler DSG-låda och bägge med allhjulsdriften 
4Motion. I början av nästa år kommer ännu 
en diesel och då på 190 hästkrafter. 

Vid halvårsskiftet finns ännu en bensinare 
på paletten, 1,5 liter, 150 hästkrafter samt 
utrustad med aktiv cylinderavstängning.

VoLkSWagEN HaR FöRENkLaT utbudet ge-
nom att ta in två varianter: T-Roc och T-
Roc GT. Till detta finns, som vanligt, olika 
paket att köpa till, liksom ett antal tillval där 
ett av de mer intressanta är den digitala in-
strumenteringen (som är standard i GT).

Digital instrumentering sitter i testbilarna 
och det är bara att gratulera till en lyckad 
lösning. Att som förare kunna ändra tema, 
alltså vad som ska visas, är en klar fördel. 
Särskilt eftersom det också går att få fram 
en riktigt stor navigationsskärm.

Dieseln på 150 hästkrafter och 340 New-
tonmeter i kombination med sjustegad 
DSG-låda är ett vettigt val – för de som vill 
ha en oljebrännare under huven. Motorn 
går tyst och kraft finns det tillräckligt av.

dEN 190 HäSTkRaFTER starka bensinvarian-
ten skänker en hel del körglädje med rapp 
gasrespons i kombination med ett tight 
chassi. T-Roc upplevs inte som en karak-
täristisk suv, utan snarare som en ”vanlig” 
personbil.

Stolar och körkomfort håller hög klass, 
tillsammans med en inredning där köparen 
kan välja ett antal olika färgteman. Även 
karossen kan, mot tillägg, få kontrasterande 
kulör på tak och stolpar – ett grepp som är 
nytt för Volkswagen.

Egentligen finns bara två saker att anmär-
ka på. Det första är genvägen att använda en 
hård bagagerumshylla istället för en smidig 
gardin. Det andra, vilket är särskilt aktuellt 
för Sveriges del, är att T-Roc saknar strål-
kastarrengöring. 

För övrigt är T-Roc en trevlig bekantskap 
som mycket väl kan slå sig in och rocka i 
getingboet av kompakta suvar. 

 mikael lindberg

VW:s lillsuv vill rocka i klassen

OMBONAT. Den digitala 
instrumenteringen 
ger föraren möjlighet 
att välja information. 
Stolar, åkkomfort och 
inredning håller bra 
klass och det är lätt att 
trivas bakom ratten. 

LYCkadE LINjER. Volkswagens kompaktsuv T-Roc bygger på deras MQB-plattform, som hittills fungerat väl. Moderna och lockande linjer där det 
även går att få ett tak i kontrasterande färg. 190 bensinhästar under huven, sjustegad DSG-låda och 4Motion ger en trevlig körmaskin.

VoLkSWagEN T-RoC gT 

2,0 TSI 190 Hk 4MoTIoN

Pris: 289 900 kr.
motor: Bensin, 4 cyl, 
turbo, 1 984  cm3.
effekt: 190 hk/140 
kW vid 4 180–6 000  
varv/min.
Prestanda: Toppfart 
216 km/h, 0–100 
km/h: 7,2 
sek.
max vrid-

moment: 

320 Nm vid 1 500–
4 180 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
423,4/199,2/157,3/
259,0 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 495/421–570/ 
1 700 kg.
garantier: Nybil 2 år. 
Vagnskada 3 år. Lack 
3 år. Rostskydd 12 år. 
förbrukning blandad 

körning: 

6,7 l/100 km.
co2-utsläpp: 153 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Köregen-
skaper
Utseende

         Instrumen-
         tering

Saknar strål-
kastar- 

             rengöring
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Retrotips!
Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!

Med reservation för ev. tryckfel.

 0512-299 50

BESTÄLL VÅR STORA KATALOG - Vi skickar den GRATIS!
Över 300.000 CD, DVD, SPEL, BÖCKER, ELEKTRONIK, RETRO-PRYLAR m m i sortimentet!

Ginza AB • Fåglum • 465 81  Nossebro • kundservice@ginza.se

Du kan även ringa
och beställa!
0512-299 50

Kolla in alla retroartiklar vi har på vår hemsida! • Följ oss på Facebook - facebook.com/ginzaretro

Jukebox Retro BT/CD/USB/AUX
Ny modell av den populära Jukebox Wurlitzer 1015 
style. Skiftande ljus i ljusramperna. 5 högtalare ger ett 
ruskigt bra ljud på 80W. Jukeboxen spelar: CD, CD-RW, 
MP3, RADIO-FM, USB, Micro SD-kort, och produkter 
som kopplas in via AUX. Detta är absolut den bästa, 
driftsäkraste och mest prisvärda boxen på marknaden. 
Fjärrkontroll. Kan kopplas till annan stereo/PA-anlägg-
ning via RCA-anslutningar. Mått: 125x60x30cm.
Nr 70879.............................................................8.490 kr

Kassettbandspelare Bärbar GPO162
Bärbar kassettbandspelare för att spela in och lyssna på 
kassetter. Mikrofon. Högtalare. Handtag. Hörlursuttag. Nät-/
batteridrift (Batterier ingår ej). Mått: 24x14,5x4cm. 
Nr 73118.....................................................................499 kr

Ricatech RTT20 Skivspelarväska
Snygg resväska fullproppad med vinylnostalgi, innehål-
lande dagens teknik. Skivspelaren spelar 33/45/78 varv. 
AUX-ingång 3,5mm för anslutning av t ex Smartphone. 2 in-
byggda högtalare. Drift: 230V. RCA Line-out. Strömadapter.
3,5mm-kabel. 45rpm-adapter. Engelsk manual. 
Mått: 35x25,5x11,8cm. Vikt: 2,4kg.
Nr 73305.....................................................................699 kr

Retro Line Skivspelare Med Dubbel-Kassett/Dubbel-CD RL80
Retrostereo med bra ljud, dubbelkassettdäck och digi-
talradio. Moderna funktioner för att förflytta din musik 
från vinyl och kassett till USB. Här med dubbel-CD! 
Skivspelaren spelar 33/45/78 varv. Radio med auto-scan-
ning och förinställda stationer. MP3-uppspelning från 
CD/USB/SD. Hörlursuttag. Fjärrkontroll. Bluetooth. 
Mått: Basenhet: 31,5x30x33cm. Högtalare: 16x13x20cm.
Nr 71566.....................................................................3.290 kr

Retro Line Skivspelare Med Dubbel-Kassett/Enkel-CD RL80S
Samma funktioner och specifi kationer som 71566 ovan 

men utrustad med enkel-CD utan CD-brännare! 
Nr 71557..................................................................2.390 kr

Med CD och 
CD-brännare!

Högtalare AC/DC Vintage Bluetooth
Offi  ciell AC/DC-högtalare i snygg vintagedesign, med 
Bluetooth-teknik så du kan spela upp ljud från din smart-
phone eller MP3-spelare! Uppladdningsbara batterier 
(2h/3x2000mAh Lion) och adapter medföljer. Kan också 
användas som extrahögtalare till din CD, eller skivspelare 
då den har vanliga kontaktingångar. (RCA, 3,5mm). Ana-
log XXL-volymkontroll. Bluetooth. 3,5mm kabel medföljer. 
Mått: 15x15,3x26,3cm. Vikt: 2,1kg. 
Nr 73494...........................................................1.299 krRicatech PR1980 Retro Ghettoblaster USB+SD

Riktig 70-/80-talsretro! AM/FM/SW 3-bands radio. Auto-
stop. USB och SD-plats. Inbyggd mikrofon. 2-bands Equali-
zer. 3,5mm hörlursuttag. 220V eller batterier (medföljer ej).
Mått: 35,5x11x14cm.
Nr 73278...............................................................999 kr

Retro Line Vintage Skivspelare/CD/Kassett/Radio/
USB/Bluetooth

Succéspelaren, med alla funktioner du behöver! 
Avkodning från vinyl, CD och kassett till MP3. Equ-
alizer och kraftig förstärkare. Ingång för att koppla 
in telefon och utgång till förstärkare och högtalare. 
Skivspelaren spelar 33/45/78 varv. Stift och tonarm från 
Audio-Technica. AM/FM-radio. MP3. CD-spelare. Kas-
settbandspelare. Fjärrkontroll. Line-out till externa aktiva 
högtalare med förstärkning. AUX-in. Högtalareff ekt: 40W.
Mått: 51x22x35cm. Vikt: 7,75kg.
Nr 71594..........................................................2.690 kr 

Retro Line Vintage Skivspelare DeLuxe DAB
Kraftigare modell av vår succespelare, 71594 ovan. 
Kraftig bas genom Subwoofer, dubbelt så kraftig förstär-
kardel samt DAB-radio. Avkodning från vinyl, CD och 
kassett till MP3. Ingång för att koppla in telefon och ut-
gång för ytterligare förstärkare och högtalare. Bluetooth. 
Skivspelaren spelar 33/45/78 varv. AM/FM-radio. MP3. 
CD-spelare. Kassettbandspelare. Fjärrkontroll. Line-out 
(RCA). (Kabel medföljer.)  AUX-in. Högtalare: Fullrange, 
tweeter, subwoofer och passiv subwoofer. Högtalareff ekt 
fullrange: 2x50W. Mått: 51x22x35cm. Vikt: 7,75 kg.
Nr 71597............................................................3.990 kr 

SUBWOOFER

Retro Line Skivspelare+FM-Radio Inbyggd Högtalare
Härlig nostalgispelare i helt rätt design. Skivspelaren 
spelar 33/45/78 varv. FM-radio. Singel-/LP-adapter. Hör-
lursuttag. Inbyggda högtalare. Line-out, RCA för att an-
sluta till förstärkare. 3,5mm AUX-in. Mått: 32x29x14cm. 
Nr 73524...............................................................799 kr

Skivspelare Retro/ION Ford Mustang
Elegant och kul skivspelare tillverkad med 1965 Ford Mustang 
som förlaga. (Offi  ciellt licensierad). Bältdriven skivspelare som 
spelar 33/45/78 varv. För över vinylskivor till USB-minne. AM/
FM-radio. Hörlursuttag.  Inbyggda högtalare. AUX-in. RCA. 
Mått: 40x40x20cm. 
Nr 73645 Svart............................................................2.499 kr 
Nr 73644 Röd..............................................................2.499 kr

0512-299 50



PROVKÖRNINGMOTORFÖRAREN NuMMER 8 201732

Det har gått fem år sedan Subaru 
presenterade sin kompakta suv XV. 
Pressen gav både ris och ros, men 
ägarna verkade nöjda. En uppdate-
ring har gjorts, men det krävs mer för 
att vara konkurrenskraftig på dagens 
tuffa marknad. Subarus svar – en helt 
ny XV, där endast hjulmuttrarna är 
likadana som tidigare.

EN SuBARu äR ALLTiD fyrhjulsdriven. Det 
är ett av företagets ledord. Nu visas en helt 
ny, alltid fyrhjulsdriven XV, byggd på en li-
kaledes ny plattform kallad SGP – Subaru 
Global Platform.

Plattformen innebär bland annat att Sub-
aru förbereder sig för en hybriddrivlina, lik-
som ren eldrift. När något av det sker, är 
dock höljt i dunkel. Och för Sveriges del är 
det än så länge endast bensinmotorer som 
står till buds, närmare bestämt två stycken.

Förra XV fick utstå en hel del kritik för 
stötig fjädring och bullrig kupé. Det säger 
Subaru sig ha löst genom en styvare kaross 
i den nya generationen. Generellt kan man 
säga att ju mjukare chassi, desto styvare fjäd-
ring – och tvärtom.

Och visst går nya XV både mjukare och 
tystare än tidigare. Samtidigt rinner den 

tämligen lätt genom en slalombana med 
uppställda koner. Nyheten active torque vec-
toring, alltså att de inre hjulen bromsas för 
snävare kurvtagning, hjälper förstås också till.

Något längre, lite bredare och samma höjd 
som innan. Det är den nya karossens måttför-
ändring. XV-ägarna trivs med designen och 
då ska man i peta för mycket i den. Vad man 
däremot har gjort är att öka innerutrymmena 
något, liksom bagagevolymen. Den senare 
med blygsamma fem liter med alla säten på 
plats, och med 24 liter då ryggstödet fälls.

bLaNd SäkERHETSdETaLjERNa i standard-
utrustningen ingår nu EyeSight, Subarus 
svar på autobroms, adaptiv farthållare och 
filhållningsassistent i en och samma lösning.

Motoralternativen till XV är antingen 
på 1,6 eller 2,0 liter. Boxer-maskinerna är 
till större delen nya och nu utrustade med 
direktinsprutning. 1,6-litersvarianten levere-
rar 114 hästkrafter och 150 Newtonmeter, 
medan tvålitersmotorn ger 156 hästkrafter 
och 196 Newtonmeter.

Lineartronic-lådan, alltså en steglös växel-
låda, har inprogrammerade växlingspunkter 
när gaspedalen trycks ner längre för hårdare 
acceleration. Vid lugnare körning, känns 
inte växlingarna.

Efter några mils varierande körning, är det 
ändå motorn som kommer till korta i XV. 

Vi sitter i tvålitersvarianten, och trots de 
156 hästkrafterna, upplevs bilen nästan som 
undermotoriserad. I alla fall för mer aktiv 
körning. Även omkörningsprestanda blir li-
dande. En titt i faktabladet ger vid handen 
en 0–100-tid på 10,4 sekunder. 

Det är mycket, särskilt för en bil som vä-
ger under 1,5 ton. 1,6-litersmotorn behöver 
å andra sidan nästan 14 sekunder för samma 
resa – och det är rent utav slött. Varför inte 
plocka in en motor med överladdning på 
programmet?

VId TERRäNgaVSNITTET blir däremot mun-
giporna gladare igen. Underlaget består av 
riktigt hal, smetig lera som snabbt sätter 
igen däckmönstret. Subarus allhjulsdrivning 
gör resan till en tämligen smal sak. Vi behö-
ver inte ens koppla in XMode, som skärper 
till allhjulsdrivningen ytterligare.

Subaru-ägarna är en trogen skara, och de 
med en XV är inget undantag. Men räcker 
det med en ny plattform, mjukare fjädring, 
tystare kupé samt den extra säkerhetstekni-
ken som stoppats in, för att ägarna ska byta 
upp sig?  

 mikael lindberg

Subaru XV ännu trogen sitt arv

LäDERKLäTT. Det är först 
i högsta nivån – Sum-
mit – som läderklädsel 
blir aktuellt. Instegsmo-
dellen, Base, börjar på 
244 900 kronor.

GENERATiONSSKiFTE. Efter fem år är det dags för en helt ny Subaru XV. Den har högre säkerhetsutrustning, bättre fjädring och komfort, samt bibe-
håller sina goda egenskaper utanför vägen. Någon dieselvariant är inte aktuell för Sveriges del.

SuBARu 2.0i SuMMiT

Pris: 329 900 kr.
motor: Bensin, 4 cyl 
Boxer, 1 995 cm3.
effekt: 156 hk/115 
kW vid 6 000 varv/
min.
Prestanda: Toppfart 
216 km/h, 0–100 
km/h: 7,2 sek.
max vrid-

moment: 

196 Nm 
vid 4 000 
varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
446,5/180/161,5//
266,5 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 497/443/1 400 kg.
garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 3 år. 
Rostskydd 12 år mot 
genomrostning.
förbrukning blandad 

körning: 

7,0 l/100 km.
co2-utsläpp: 159 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Komfort
Chassi 
Allhjuls- 

             drivning

Motor-
karaktär 

Högre medelförbruk-
ning (+0,5 l/100km).
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X-Trail tillhörde de allra första mo-
derna crossover-bilarna när den 
lanserades på tidigt 2000-tal. Den 
blev också något av en framgångs-
saga för Nissan och modellen hänger 
fortfarande med. Nu får X-Trail en 
uppdatering samt självklar standard-
utrustning.

NISSaNS CRoSSoVER X-TRaIL har hängt 
med i runt 17 år. Nu, tre generationer se-
nare, är det dags för en facelift. Mycket av 
design och linjespel går att känna igen från 
lillsyskonet Qashqai. Det gäller även den 
numera D-formade ratten.

X-Trail väljer de som behöver lastutrym-
me. Fälls baksätet går det in nära två kubik-
meter bagage. De som väljer till sjusits, har 
fortfarande 135 liter lastutrymme bakom 
den tredje sätesraden.

Testbilarna är framhjulsdrivna och den vi 
provkör är utrustad med 1,6-litersdieseln. 
Motorn levererar 130 hästkrafter och 320 
Newtonmeter genom en sexväxlad manu-
ell låda. Kombinationen levererar tillräckligt 
med kraft utan att föra mycket ljudligt väsen 

av sig. Precis som i syskonet Qashqai, note-
ras att växelspaken har onödigt långa slag.

För Sveriges del finns även en 177-häs-
tarsdiesel samt en bensinmotor på 163 häst-
krafter att tillgå.

Lejonparten av X-Trail-försäljningen be-
står av framhjulsdrivna modeller. Det går att 
köpa dem med Nissans allhjulsdrivning All 
Mode 4x4i, men det kostar i runda slängar 
22 000 kronor extra. 

En förhållandevis lätt grusslinga i kuperad 
terräng räcker inte för att nämnvärt prova 
drivsystemet, men historiskt vet vi att det 
fungerar väl.

X-TRaIL HaR VuXIT med fem centimeter på 
längden och mäter nu nära 470 centimeter. 
Övriga mått är likadana som tidigare, vilket 
även stämmer för den goda markfrigången 
om 21 centimeter.

Det senare påverkar inte stabiliteten vid 
landsvägskörning, utan X-Trail beter sig 
som förväntat av en modern suv. Bromsar 
och styrning ger inget att anmärka på, utan 
får också godkänt. I den här utrustningsni-
vån är det också gott sörjt vad gäller inställ-

ningsmöjligheter av främre stolarna. Baksä-
tet är rymligt för två och eluppvärmt.

Instegsmodellen, Visia börjar på 239 900 
kronor och är numera standardutrustad med 
autobroms – vilket saknades tidigare. Det 
innebär att alla modeller av X-Trail nu har 
den utrustningen.

DEN SOM öNSKAR DE NyA led-strålkastarna 
med adaptivt helljus och dynamiska kurv-
ljus, får söka sig till Tekna-varianten, som 
börjar på 307 900 kronor. Då ingår även 
19-tumshjul, vilket kan bli lite väl bullrigt 
på svensk asfalt.

Tidigare låg Accenta under Tekna i pris 
och utrustning. Nu introduceras en ny va-
riant av X-Trail döpt till N-Connecta som 
landar mellan dem. Här finns utrustning 
som runt-om-kamera för att se vad som be-
finner sig runt bilens närhet via en skärm. 
Främre och bakre parkeringssensorer samt 
fjärrstyrd, elektrisk baklucka är ytterligare 
några av finesserna. Den är också utrustad 
med 18-tumshjul, vilket är ett vettigare val 
än 19 tum. 

 mikael lindberg

Favorit-suv får mer flärd

LäTTARE iNSTEG. Precis 
som syskonet Qashqai, 
har även X-Trail fått en 
D-formad ratt, som ska 
underlätta i- och ursteg. 
Manuella växellådan är 
lätt att komma överens 
med, trots långa slag.

LäNGRE. Uppdaterade X-Trail har blivit fem centimeter längre än tidigare och i samma veva har fronten gjorts om en aning. Bättre disposition av 
bagagerummet har ökat lastvolymen till maximalt 1 996 liter.

NISSaN X-TRaIL 130 dCi 

TEKNA

Pris: 325 900 kr.
motor: Diesel, 4 cyl, 
1 598 cm3.
effekt: 130 hk/96 kW 
vid 4 000 varv/min.
Prestanda: Toppfart 
188 km/h, 0–100 
km/h: 10,4 sek.
max vrid-

moment: 

320 Nm 
vid 1 750 
varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
469/183/174/270,5 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 620/639/2 000 kg.
garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 3 
år. Rostskydd 12 år. 
Vägassistans 3 år.
förbrukning blandad 

körning: 

4,9 l/100 km.
co2-utsläpp: 129 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Robust last-
åsna

Saknar än 
så länge 
Nissans

             självkörande 
             funktion 
             ProPilot.
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Med snöskoter 
på Svalbard

Häng med till norska longyearbyen 
på spetsbergen för några dagar av 
fartfyllda vinteraktiviteter. skoter-
äventyren i arktisk miljö listas högt 
av besökarna. i synnerhet turen 
till ryska barentsburg.
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3 000
Drygt så många is-
björnar finns det 
i Svalbardregionen.

Det är i mitten av mars och begyn-
nande vårvinter på Spetsbergen, 
den största ön på Svalbard i Arktis. 
Ögruppen har starka svenska anor 

med gruvbrytning samt Nordenskjölds och 
Andrées uppmärksammade expeditioner 
i slutet av 1800-talet. Här samsas spetsiga 
bergsformationer, med vidsträckta glaciärer.

Från november till mitten av februari 
orkar inte solen ens snudda horisonten vid 
den norska enklaven nära Nordpolen. Men 
nu har den återvänt med råge, och redan 
i slutet av april är det dags för midnatts-
solen, som håller sig uppe ända till slutet 
av augusti.

Jag har tagit flyget till Longyearbyen 
under en förlängd weekend för att ta del av 
den arktiska vintern.

För turismen på Svalbard har på senare 

tid växt till en året runt-verksamhet med 
idel äventyr, som hundspann, toppturer 
på skidor, norrskenssafari och snöskoter-
expeditioner. Det gamla gruvsamhället 
Longyearbyen lockar dessutom med rustika 
hotell, gourmetrestauranger, taxfree-butiker 
och museer.

DET äR EN BiTANDE KALL marsmorgon, 
även för att vara Svalbard. Minus 20 grader 
och en nordanvind som biter ordentligt i 
ansiktet.

Vi är en handfull turister som samlats 
nedanför Radisson Blu Polar Hotel för en 
heldagstur med skoter till ryska Barents-
burg.

Snöskoterturismen har växt rejält under 
de senaste tio åren, och ortsborna själva 
vårdar ömt sina fordon. Longyerbyen har 

drygt 2 200 invånare från hela världen, och 
över 2 500 snöskotrar. Det säger något om 
intresset. Så det är kanske inte så konstigt 
att Svalbard blivit norrmännens skoterpara-
dis, med tanke på alla regleringar som finns 
på fastlandet.

Men först en rejäl introduktion i kon-
sten att köra, med betoning på säkerhet, 
körvett och klädsel. Charlotte Sandmo är 
vår auktoriserade skoterguide, som bott i 
Longyerbyen sedan tio års ålder. Hon är 
aktiv i fjällräddningen och har utforskat det 
mesta av Spetsbergens natur.

– Tänk på att alltid köra på led, och hålla 
säkerhetsavstånd, manar Charlotte där vi 
står rejält påpälsade bredvid hennes skoter.

Och självklart är det nolltolerans när det 
gäller alkohol.

Turisterna sköter sig. De kan vara värre 

HuNdSpaNN. Gillar du äventyr är hundspann ett måste. KyLA. Vi kör skoter i mer än 20-gradig kyla, vilket kräver en paus med jämna mellanrum.

STORSLAGET. Longyerbyen är ett livfullt samhälle i arktisk miljö.
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med bofasta, i synnerhet om helgerna. Men 
då är sysselmannen – den lokala polisen – 
ofta ute för att kontrollera både förarbevis 
och nykterhet.

CHaRLoTTE gÅR IgENoM start- och stopp-
momenten en sista gång och sedan bär det 
i väg. Vi får alla köra varsin Yamaha RS 
Venture. En kraftfull maskin med trecylin-
drig vätskekyld motor som tål kylan bra.

Först in i mäktiga Adventdalen, med 
flera tusenmeterstoppar i blickfång, vidare 
mot Bødalen och över den vida platån vid 
Coles Bay.

Det är ett mäktigt landskap vi färdas 
genom, och vi gör flera korta pauser längs 
vägen för att njuta av vyerna och kolla att 
ingen fryser.

– Jag älskar att köra skoter och gå på 

tur. Är jag ute på egen hand finns skidorna 
alltid med, så att jag kan vandra upp på 
en bergstopp och få ett fint åk utför, säger 
Charlotte under ett av stoppen och pekar 
samtidigt ut flera berg hon bestigit.

Vi fortsätter in i vildmarken och håller 
en jämn takt, sällan över 60 km/tim. Över 
små vattendrag med metertjock is, förbi 
skimrande glaciärer och uppför branta och 
steniga partier med våra fyrtaktare. Något 
som kräver en hel del fokus och balans.

Efter några timmar märks det att vi när-
mar oss kolbrytarorten Barentsburg inne i 
Grønfjorden, för mobilnätet har skiftat från 
Telenor till en rysk variant.

Gruvsamhället är ett levande minne från 
den gamla Sovjettiden. Åldrig trähusbebyg-
gelse från 1930-talet samsas med höghus-
kolosser och gammal arbetarpropaganda i 

form av Leninstatyer, monument och flag-
nande konstverk på husväggarna.

NäR JAG FöR 30 ÅR SEDAN besökte Barents-
burg blomstrade byn. Man hade till och 
med egen valuta i form av Barentsburg-
rubler. Driften och lönsamheten är be-
tydligt mer blygsam nuförtiden. Idag bor 
det cirka 400 människor här, samtliga från 
länder som var en del av det gamla Sov-
jetunionen.

Men nu börjar turismen få allt större 
betydelse, berättar Charlotte.

Allt fler skotergrupper hittar hit under 
vinterhalvåret, som gjort att efterfrågan på 
logi ökat.

Så nu finns ett nyrenoverat hotell och 
restaurang som lockar med genuina ryska 
mattraditioner.

”Sysselman-
nen – den lo-
kala polisen 
– är ofta ute 
för att kon-
trollera både 
förarbevis 
och nykter-
het.”

KyLA. Vi kör skoter i mer än 20-gradig kyla, vilket kräver en paus med jämna mellanrum. VILdREN. På Svalbard är det lätt att få närkontakt med renarna.

TOPPTuR. Att gå på tur uppför är väl värt mödan.
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Vi hjälper dig hitta rätt bildel till rätt pris!

0612-124 20 eller www.ådalens.se

BEGAGNAT ÄR 
DET NYA SMARTA
Kontakta oss

Vi bjuds på ”bortsj” – ångande het 
rödbetssoppa, tillsammans med saltgurka, 
surdegsbröd och ”smetana” – den ryska 
syrlig gräddfilen. Det blir också en mustig 
köttgryta och söt kaka till dessert. 

Timmen senare är det dags för en kor-
tare rundvandring med guide innan sko-
terfärden tillbaka mot Longyerbyen.

VISST äR dET HäFTIgT att sedan glida ut 
över vidderna igen, klädd i tjock polaro-

verall och rejäla fodrade skoterkängor? 
Turen går vidare genom en djup dalgång 
där skoteråkare bara för ett par dagar sedan 
såg flera isbjörnar, vilket innebär att Char-
lotte självklart har geväret i beredskap. Det 
norska polarinstitutet har beräknat att det 
finns över 3 000 isbjörnar i hela Svalbard-
regionen.

Ska man ge sig ut på egen hand gäller 
det alltså att vara väl utrustad. Ett gevär är 
obligatoriskt – något man som besökare 

måste söka tillstånd för om man inte har 
jaktlicens.

DET äR SEN AFTON när vi väl är tillbaka i 
Longyerbyen, rejält trötta efter att ha kört 
mer än 15 mil. Daniele Carnesella och De-
bora Rossetti från Italien är helnöjda. De är 
på bröllopsresa och började redan för två år 
sedan att planera Svalbardsäventyret.

– Jag åker mycket motorcykel, men har 
aldrig testat snöskoter. Så nu är jag rejält 

”Jag åker 
mycket 
motorcykel, 
men jag har 
aldrig testat 
snöskoter.”

GROTTKRyPNiNG. Häng med på ett äventyr i isgrottan.

ENTuSiASTER. Svenska Signe Dahlberg och Stein Henningsson tar turis-
ter ut på grottutflykt.

SLädHuNdaR. Det är lätt att bli charmad av de yngre förmågorna.
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I trygga händer
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Lämna din bil i  
noggranna händer

Hos verkstäder som använder MRF:s symbol har vi rätt utrustning för att gå 
igenom din bil in i minsta detalj. Det är en av många orsaker till att vi kan 
säkra kvaliteten och ge dig garanti på service och våra reparationer.

MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad

Snabbt, enkelt och effektivt slirskydd!

... tar dig hem!

Med AutoSock i bilen minimerar du risken att bli 
stående vid akuta situationer och plötslig halka.

Finns till personbilar, husbilar, SUV, lätta och tunga lastbilar.

För info om närmaste återförsäljare,
gå in på www.autosock.nu

eller ring oss på 031-86 35 35

trött, säger Daniele och pustar ut.
Debora som varit passagerare är klart 

mör i kroppen.
Det var rätt skumpigt, och nära att vi 

välte vid ett tillfälle. Nästa gång så kör jag 
hellre själv, säger hon leende med en blink-
ning åt sin make.

i MORGON SKA DE uT på hundspannstur, för 
att sedan ge sig ner i underjorden, till en av 
isgrottorna utanför Longyerbyen.

För egen del har jag bokat in en skidut-
flykt till Nordenskjöldfjellet, döpt efter den 
svenske upptäckaren.

Och enligt Charlotte är det goda chan-
ser att skåda norrsken framåt midnatt.

Så håll er vakna om ni orkar …
cennetH sParby

iSKALLT. Vi kryper allt 
längre in i ismassorna.
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Sätt dig i en varm bil med frostfria rutor varje morgon! 
DEFA WarmUp förvärmer motorn och kupén och ser till 
att batteriet alltid är fulladdat. Du styr bilvärmen direkt 
från din mobil, så enklare blir det inte.

Beställ DEFA WarmUp hos din bilförsäljare eller på 
närmaste verkstad. Läs mer om miljöfördelarna* 
med WarmUp på defa.com.

Biltjuvarna härjar i Sverige.  
WarmUp GPS Link har  
stöldlarm & spårning!

Få en varmare och säkrare start  
på dagen med DEFA WarmUp!

Varm bil och frostfria rutor varje morgon

Alltid fulladdat batteri och säker start

Upp till 24 % lägre bränsleförbrukning

Enkel styrning via app

Upp till 71 % lägre hälsoskadliga utsläpp

Med DEFA WarmUp får du:

Trött på frostiga rutor och en kall bil? 

ATT KöRA SNöSKOTER

• Allt fler arrangörer satsar på även-
tyrsaktiviteter. Spitsbergen Travel är en 
av de större aktörerna, som erbjuder 
skoter, hundspann, norrskensturer och 
skidexpeditioner.
• Du kan hyra egen skoter hos Spits-
bergen Travel och Svalbard Snøscoo-
terutleie. Prisexempel: en Touring Lynx 
Adventure kostar från 1 200 NOK för 
en heldag. Yamaha Venture RS/GT från 

1 450 NOK. Försäkring tillkommer, från 
175 NOK/dag. Tänk på att ta med kör-
kort/förarbevis.
• Är du minst 18 år och inte har vapen-
licens så går det att söka tillstånd från 
Sysselmannen. Vapen går att hyra på 
plats.
• En dags skotersafari till Barentsburg 
med guide, utrustning, skoter och lunch 
och fika kostar från 3 000 NOK.
• www.sysselmannen.no

LiTE MER OM

VapENaRSENaL. Jakt är en populär sysselsättning här.

MäKTiGT. Skoterutflykterna ger mersmak.
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BOCKARA/OSKARSHAMN:
MaskinCentrum, 0491-522 10

BORÅS: 
Mobilen AB, 033-104 880

BÅLSTA: 
Skoklosters Husbilar, 0171-59 499 

Se mer på www.pilote-husbil.se Agent: Lars Jarlerud, Euro Caravan, pilote@telia.com, M ichael Danielsson, mdanielsson@pilote.fr
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Nu kan du få höga eller låga långbäddar, med stort eller mindre garage på alla Pilote.

Alde vatten-
buren värme som 

tillval på alla 
modeller över 

6,5 meter

Vi ökar mest i  år igen. Pacific,  Galaxy och Van 2018. 

HAMMARÖ/KARLSTAD: 
Husvagnspoolen, 054-52 46 66

JÖNKÖPING: 
Din Husbil, 036-44 000 43

KRISTIANSTAD:
Husvagnsreserven, 044-24 56 90

LINKÖPING: 
Bossings Fritidscenter, 013-36 20 90

STENUNGSUND/SPEKERÖD:
Fin Bil, 0303-196 00

UMEÅ: 
Fritidsmetropolen, 090-10 99 50

Namnlöst-7   1 2014-05-20   10.14
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kala.se - info@kala.se - 031-725 77 44

Perfekt hjälp vid snö och isiga vägar

Enkel och snabb att montera

Inga skador på aluminiumfälgar

Lätt och liten att förvara

Nu pris från 195:- inkl moms

Namnlöst-1   1 2017-10-02   09.01

RESA DiT

• SAS och Norwegian flyger till 
Longyearbyen via Oslo och Tromsø. 
Räkna med t/r-priser från ca 2 700 
kr. Du kan även boka resepaket 
med boende och aktiviteter genom 
Hurtigruten och Spitsbergen Travel. 
Varför inte flyga vidare från Longy-
earbyen till Tromsø, för att fortsätta 
med något av Hurtigrutens fartyg till 
Lofoten för än mer äventyr?
www.hurtigruten.no
www.spitsbergentravel.no

MER oM SVaLbaRd

• Svalbard ligger i Norra ishavet, 
halvvägs mellan Norge och Nord-
polen. Här hittar du orörd arktisk 
vildmark och ett unikt djurliv. Två 
tredjedelar är skyddade områden 
med flera naturreservat och na-
tionalparker. ögruppen är nästan 
dubbelt så stor som Danmark, med 
närmare 3 000 bofasta.
• Norge fick 1920 bestämmande-
rätt över ögruppen. All verksamhet 
regleras av en internationell traktat, 
som även ger andra länder rätt att 
bedriva forskning och prospektering 
på Svalbard.
• Även Sverige har under åren både 
brutit kol i gruvorna Svea och Pyra-
miden.

MaT oCH MuSIk

• Gourmetrestauranger, prisbelönt 
museum och mysiga affärer. Det är 
något av det som väntar i Longyer-
byen efter en dags aktivitet. I början 
av februari hålls den fyra dagar långa 
festivalen Polarjazz, ett av Longyear-
byens många kulturarrangemang.
• När det gäller restauranger, hör 
Funktionaermessen, restaurant 
Nansen, Coal Miner´s Bar&Grill och 
Huset till några av höjdarna.
www.visitsvalbard.no
www.polarjazz.no

BOENDE

• Tre goda alternativ är Spitsbergen 
Hotel, Radisson Blu Polar Hotel och 
Basecamp Hotel – alla med centralt 
läge. Ett mer udda alternativ är Mary 
Ann´s Polarrigg i rustik miljö. Se vi-
dare www.visitsvalbard.no

MiSSA iNTE!

• Ett besök i gruva nummer tre, där 
det statsägda norska gruvbolaget 
bröt upp till 300 000 ton kol årli-
gen under decennier.  Med hjälm, 
skyddsoverall och rejäla stövlar får 
man både gå och krypa i de kilo-
meterlånga gruvgångarna, för att ta 
del av det en gång så mödosamma 
arbetet.

LiTE MER OM

NyByGGARLAND. Longyearbyen är en mötesplats för människor från hela världen.

MERSMAK. Lunchen i Barentsburg mättar gott. MONuMENT. Lenin pryder fortfarande  det 
ryska gruvsamhälle. FOTO: CENNETH SPARBY



www.kabe.se

Immer einen Schritt voraus…

KABE har alltid legat steget före. Fångat upp drömmar och utvecklat teknik, 
design och lösningar för att uppfylla dem. I 60 år har vi på KABE tillverkat 
husvagnar och husbilar efter människors drömmar och önskemål. Och på 

något sätt – vilket är vårt absoluta mål – har vi alltid lyckats ligga steget före. 
Att känna av behov innan de dyker upp. Att utveckla nya, smartare lösningar 

för ett bekvämare liv på fyra hjul och mer komfortabel körning, innan våra 
kunder ens efterfrågat det.

2018 lanserar vi hela 18 nya husvagns- och husbilsmodeller. Alla med 
branschens högsta standard i sina segment, och en mängd tillval. 

Allt för att kunna bygga det perfekta mobila hemmet till varje kund. 

Välkommen att uppleva KABE hos din närmaste återförsäljare.

1957-2017

KABE MADE IN 
SWEDEN

SINCE 1957KABE 60 ÅR 
PÅ VÄG.

Kabe_220x280 mm_MHF november.indd   1 2017-10-31   16:35:02



SKI-IN, SKI-OUT I ÅRE, SÄLEN,
HEMSEDAL, IDRE, VEMDALEN
OCH TRYSIL FRÅN 359 000 :–
Varför välja, när du kan ha din fjällstuga överallt. Med Polar kan du utforma din husvagn eller husbil efter din 
familj och era intressen, både vad gäller planlösning och inredning. Våra vagnar byggs efter beställning och 
tillverkas där klimatet är som tuffast och vägarna inte alltid är de mest gynnsamma. Det betyder att du får en 
vagn som är byggd för året-runt-bruk och som har oslagbara vägegenskaper. Varenda vagn som lämnar oss 
testar vi i vår klimatkammare, för att säkerställa att just din Polar klarar alla de utmaningar som kommer  
i dess väg. Det är vi ensamma om. Skapa din fjällstuga på polarvagnen.com.
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VINTERVILaN STuNdaR
Nu ställs den in, nu är säsongen slut.
Men snart är det vår och då tas den ut.
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Mellan regnskurar 
och vägterrorister
koMMER NI IHÅg när ni i våras dammade av vagnarna efter att sista snön smält bort? Nog 
känns det som att tiden sedan dess gått mycket fort. Vad har vi då hunnit med under den 
korta tiden?

För min del hann jag med hälften av de planerade fiskedagarna, men campandet blev 
tillfredställande tack vare några extra besök i Vingåker inför planerandet av riksträffen. 
Höstens svampplockning blev också bra tack vare god nederbörd efter sommarens torka. 

uNdER ÅRET HaR TERRoRISMEN med massmedias hjälp fått stor uppmärksamhet och 
många människor undviker stadskärnor för risken att skadas av en attack. Samtidigt ger 
vi oss utan betänklighet ut på vägarna, trots att risken att skadas av en rattfyllerist är 
mångdubbelt större än av en terrorist. Myndigheterna lägger ner mycket resurser på att 
lokalisera och stoppa terrorister, vilket naturligtvis är bra. Men tänk om man lade ner en 
bråkdel av resurserna på att stoppa redan lokaliserade rattfyllerister. Då skulle vi rädda 
många fler offer – varje månad! 

pÅ Väg HEM FRÅN bLEkINgE i september hade jag planerat att fotografera en september-
bild av Tuna kyrka i Småland för svenska kyrkoalmanackan – om vädret var gynnsamt. 
Men det var inte vädret denna dag. Himlen var kompakt mulen och det småregnade hela 
tiden. Norr om Oskarshamn beslutade jag dock att svänga av från E22:an för att åtmins-
tone se hur den utvalda kyrkan såg ut. 

En halv timme senare närmade jag mig kyrkan. Några kilometer före upphörde regnet 
och några blå fläckar uppenbarade sig i molntäcket. Väl framme vid kyrkan lyste solen 
fram genom en glugg och lyste upp den vackra kyrkan. 

Över och bakom kyrkan hade det också spruckit upp och det var plötsligt idealiskt fo-
toväder. Jag fick några fina bilder innan solen efter några minuter försvann och molntäcket 
åter korkade igen himlen. Duggregnet återkom och under de återstående 40 milen hem 
syntes inte ett uns av solen. 

Under den nio timmar långa resan hade solen visat sig under fem minuter – just de 
fem minuter jag behövde för att slippa göra en extra resa till Småland vid senare tillfälle. 
Jag känner djupt religiösa människor som säkert skulle ha bestämda åsikter om min upp-
levelse. Själv är jag övertygad om att någon intelligentia ligger bakom livets uppbyggnad, 
men jag tror inte på under av detta slag, utan det måste ha varit en tillfällighet. Eller...?

SNaRT FIRaR VI juL och jag önskar er alla en god sådan.  ulf Hellgren

HäLSNINg FRÅN kuLTRYCkETS REdakTöR

Redaktören alltid redo för nya uppdrag.

Himlen sprack upp under fem minuter 
just när Tuna kyrka skulle fotograferas.

Tipsa och lämna material till 
redaktören. Sista manusdag 
för Kultrycket 1–2018 är den 29 
januari 2018. Hör av dig till Ulf 
Hellgren på 0174–361 75, eller e-
posta på ulf@bahnhof.se
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nu har vi snart avverkat 2017-års kalender. Det är inte 
klokt vad tiden går. Men så har vi också hunnit med att 
besöka en massa träffar på en massa olika platser i vårt 
avlånga land. Vår träffverksamhet har varit omfattande 

med många träffar över hela landet. Dessa har varit underhål-
lande på många vis. I Skåne besökte vi Johannamuseet, vilket var 
en intressant och givande guidning. Helt otroligt vad mycket där 
fanns att studera. 

Nu är myndigheterna på gång att ändra reglerna för nya hus-
bilar och ändringarna sker efter halvårsskiftet 2018. Det talas om 
att nya husbilar då kommer att bli dubbelt så dyra i fordonsskatt 
(se nyhetsartikel sid 52–52).

Vi får väl hoppas att det sunda förnuftet får råda och att detta 
inte blir till verklighet. Denna prishöjning kommer att helt slå ut 
campinglivet och kan också slå hårt mot campingbranschen över 
hela dess verksamhet. Jag hoppas att myndigheterna tänker till 
och inte tar in detta i sitt regelverk.

Nästa års Riksträff kommer att bli i Jättendal och arrangeras av 
sektion Klöver. 

 Jan-Åke Hansson

CLubCHEFEN HaR oRdET

Hej, MHF Camping Clubs kamrater!

Clubchefen 
Jan-Åke Hansson
Drottningvägen 15
245 33 Staffanstorp
Mobil: 0709–92 62 29
E-post: 
jan-ake.hansson@mhf.se

MED HOBBY BLIR 
VINTERN ROLIGARE

Hitta din närmsta återförsäljare:  
www.hobbycaravan.se

I en Hobby bor du bekvämt 365 dagar om året. 
Luftig och sval på sommaren, varm och skön på 
vintern. Välj om du vill ha el-, luft- eller vatten-
buren golvvärme. Och med telefonen ser du till 
att vagnen är varm när du kommer fram.  
Perfekt för oss vintercampare!

JUBILEUMSVAGN

ERBJUDANDE!
Hobby fyller 50 år och det  
firar vi med tre jubileums- 

vagnar som fått ”extra allt”.  
På köpet får du vattenburen 

golvvärme, takmarkis,  
mover, Hobby Connect,  

tv och mycket mer. 
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Årets Husvagns- och Husbils-mäs-
sa i Jönköping drog några hundra 
färre besökare än förra året. men 
vad gör det för en mässa som 
med en publiksiffra på drygt 
36 000 besökare ändå är klart 
störst i sverige. 

Vi skribenter uppskattade Elmias vd Stefan 
Karlssons initiativ, att före den obligatoris-
ka informationstimmen, gå runt bland oss 
och hälsa oss välkomna. Under infotim-

men berättade lyriska företrädare för campingsve-
rige om framgångarna för mobilt boende. 

Husvagnsförsäljningen ligger kvar på en hög 
nivå och husbilsförsäljningen går brant uppåt. 
Redan 2012 gick husbilarna om husvagnarna i 
försäljning och ökningen i år är över 17 
procent. Och det ser i stort sett lika ut i 
hela världen. 

Många av oss såg lite frågande ut till 
uppgiften att lagret av begagnade vagnar 
är nästan slut hos återförsäljarna. Vi tyck-
te inte att det stämde med de hundratals 
saluvagnar som vi brukar se på säljföreta-
gens gårdar. 

EN JOuRNALiST FuNDERADE över hus-
bilarnas möjligheter att ta sig fram i 
vissa städer i framtiden då förslaget om 
dieselförbud går igenom. Presidiet hade 
inget bra svar på detta, annat än att ”det 
måste lösas på något sätt”. Att styra om 
till eldrift är inte realistiskt med dagens 
teknik, eftersom batterier till en eldriven 
husbil skulle väga uppemot 400 kilo.

Efter information och presslunch var det dags 
att leta nyheter bland havet av campingfordon. 
Nytt för i år var att pressdagen även var öppen för 
övriga besökare. Nackdelen med detta var att det 
var svårt att få kontakt med säljivriga represen-
tanter, men fördelen var att man kunde lyssna på 
säljargumenten gentemot presumtiva kunder. 

MÅNGA SäLJARE PRATADE OM fördelarna med 
dubbla bottnar i sina fordon. Men en säljare av 
husbil som saknar dubbelbotten svarade en kund: 
”Nej för f-n, sådana mögelgömmor säljer vi inte”.

Van-modeller, eller så kallade ”plåtisar”, blir 
vanligare och Globecar från Pössl-gruppen har 
specialiserat sig på dessa lättparkerade, lättmanöv-

rerade och färjetransportbilliga fordon. Ofta är de 
byggda på Ford Transit- eller Volkswagenchassin.

Som vanligt dominerade Kabe och Adria och 
60-årsjubilerande Kabe upprepade sitt dragplåster 
från tidigare jubileer med en husvagn i två våning-
ar. Om de sålde någon höjdare denna gång var 
osäkert, men vagnen blev garanterat fotograferad 
av alla besökare, inklusive tv och övrig press.

Kabes husvagnar kändes igen, trots en moderna-
re baksida och större frontfönster på de vanligaste 
modellerna. Små detaljer, så som metallproppar i 
avrinningshoarna och självjusterande bromsar på 
alla vagnar nämndes som nyheter.

På bilsidan sade sig Kabe fortfarande vara ensam 
om bredden 250 centimeter. Den nya bakgaveln 
är numera gjord av glasfiber, vilket gör den tåligare 
mot nötning av exempelvis en upphängd cykel. 

Värmländska Nordic tillverkar inte bara vanliga 
husbilar utan även specialinredda bilar 
till olika myndigheter. På Elmia visa-
des en bil beställd av sjöräddningen, 
inredd för att användas vid personal-
utbildning.

EFTER 1990-TaLETS TuRbuLENS har 
husvagnstillverkaren Polar kommit 
igen och orderingången ökar nu re-
kordartat. Tre modeller – var och en i 
åtta olika storlekar – fanns att välja på 
och kunden har stort inflytande vad 
gäller inredningen. Polar testar varje 
nybyggd vagn under extrema förhål-
landen och lämnar sju års täthetsga-
ranti på alla modeller. 

Ett lågt pris var inte deras främsta 
säljargument. Den billigaste vagnen 

startar på 369 000 kronor och den dyraste – den 
invändigt 840 centimeter långa Customized – kos-
tar 995 000 kronor! Det mesta i utrustningsväg var 
då standard, men vill du även ha golvvärme blir 
prislappen sjusiffrig. Men då har du förmodligen 
också uppställningsplatsens lyxigaste vagn.

Bland ”utlänningarna” dominerade som vanligt 
Hymer-koncernens alla märken. Lite diskret skyl-
tade företaget med att Carola har en Hymer BDL 
som turnébil. 

büRSTNER HaR INgÅTT i koncernen i 20 år och 
vår framlidne medlem Jan Wilhelmsson var i 
många år svensk ordförande för Bürstner-husbilar-
nas förening.

Som ”nyhet” annonserades Bürstner Lyseo, en 

”Nyhet” och ”mässerbjudande” – modeord på Elmia

”Att styra 
om till eldrift 
är inte rea-
listisk med 
dagens tek-
nik, eftersom 
batterier till 
en eldriven 
husbil skulle 
väga upp-
emot 400 
kilo.” Concords garage rymmer allt större personbilar.

Sunlight T 58 – en av många husbilar på Elmia.

Kul grej på lilla Adria 391 PH.
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”Nyhet” och ”mässerbjudande” – modeord på Elmia
serie i tre modeller i prisklassen från strax över 
600 000 kronor upp till 835 000. Thermo-Floor 
dubbelgolv med hel planyta genom hela bilen och 
inre ståhöjd på 205 centimeter var viktiga säljar-
gument. 

Dethleffs är förmodligen Europas äldsta hus-
vagnstillverkare, med anor från 1930-talet. Det 
sydtyska företaget har ett mycket brett sortiment 
av bilar och vagnar. Nyheterna inskränkte sig till 
uppdateringar av inredningsdetaljer.

Carado är inte det vanligaste märket på svenska 
vägar, trots att företaget tillverkar ett par hundra 
fordon varje vecka. Minstingen på mässan var en 
plåtis för 489 000 kronor.

TILL HYMER-gRuppEN hör även italienska Laika. 
Bilarna sägs klara även vårt kalla klimat, med 
dubbla golv, tjocka väggar och tjockt tak. I bro-
schyren läste jag: ”Även under mer känsliga ställen 
som takfönster, alkover och kopplingar säkerställer 
Laika en tillförlitlig isolering tack vare specialfram-
tagna beläggningar och varmluftsrör”. 

Fabriken värmetestar sina fordon i kylrum, med 
temperaturer ner till minus 20 grader Celsius! För-
modligen har fabrikens tekniker inte varit längre 
upp i Sverige än till Älmhult.

Laikas lyxmodell Kreos är från och 2018 för-
längd med 0,5 meter och främsta nyheten var att 
företaget hakat på trenden med badrum längs hela 
bakändan. Lite imponerade blev man av uppgiften 
att huvudkontoret i Toscana förmedlar kundser-
vice på sju språk, däribland svenska.

LoRd MüNSTERLaNd CaRaVaN – förkortat LMC 
– tycks vara den vanligaste husbilen i min kom-
mun Östhammar, tack vare en duktig återförsäljare 
(son till en framliden, aktiv MHF:are). På Elmia 
visades flera LMC-husvagnar där främsta säljargu-
menten var en snyggare front och självstängande 
skåpluckor.

Forsbergs Fritidscenter är generalagent för 
Hobby husbilar. Märket 50-årsjubilerar i år. Bland 
alla deras bilar, vagnar och plåtisar imponerade den 
nersänkbara taksängen i en av husvagnarna. Bäd-
den sänks enkelt ner utan att man behöver plocka 
undan annan inredning. Säljaren Håkan Jägmar 
demonstrerade stolt denna detalj som unik, men 
samma lösning hittade jag även i Bürstners Plus-
vagnar.

Knaus stoltserade med en mycket lyxig husvagn, 
Tabbert Cellini 750 HTD, med utvikbar vägg. 
Den såg inbjudande ut när den stod möblerad i Håkan Jägmar sänker ner taksängen i Hobbys husvagn.

Concords garage rymmer allt större personbilar.

Sunlight T 58 – en av många husbilar på Elmia.

Kabe ordnade kö för tillträde till sin tvåvåningsvagn.

Kul grej på lilla Adria 391 PH.
Gott om förvaringsutrymme i 
Laikas husbil.
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Kunskap 
omtanke
och priset direkt på bds.se
BUTIKER OCH VERKSTÄDER
MED PERSONLIG SERVICE
Vi på BDS kan din bil, och vi bryr oss. Boka vår 
professionella service, reperationer eller beställ 
reservdelar på bds.se. Välj tid som passar dig 
och få fast pris direkt. Delbetala med BDS-kortet. 
Självklart är alla våra verkstäder är anslutna till 
SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening).

bds.se

"Gå in på bds.se idag. 
Hur smidigt som helst!"
/ Camilla, en av våra 
omtänksamma BDSare

Välkommen!

utställningsskick, men är väl inget man åker 
Europa runt med och plockar upp och ihop 
varje morgon och kväll. Priset för denna 
drygt tio meter långa och 250 centimeter 
breda vagn startade på 783 000 kronor.

Knaus visade upp flera udda vagnar, 
bland annat Deseo 430 TR, en relativt li-
ten vagn som väckte uppmärksamhet med 
sina dubbla hjulaxlar. Det förklarades av 
vagnens stora lastkapacitet, där man genom 
den stora lastluckan bak, lätt kunde plocka 
in ett par motorcyklar i bagaget. 

FöRR VaR dET SkILLNad på lyxmärken 
och ”vanliga” fabrikat, men numera 
ståtar de flesta märken med åtminstone 
någon bil i den sjusiffriga klassen. Con-
corde har dock i modern tid – sett ur 
mobilboendeperspektiv – startat i pris-
gruppen en miljon kronor och uppåt. 
Nu visade man upp sin drygt elva meter 
långa Centurion, med en totalvikt på 
upp mot 26 ton! Med utfällbar vägg och 
alla tillval kostade den 8 miljoner!

Om vi istället tittar åt andra hållet inom 

PREMiäR. Ny i Sverige är Ahorn Camp alkov-
bil i lågprisklassen. Den 660 centimeter 
långa bilen kostar i grundutförande 449 000 
kronor. Byggd på ett Renaultchassi och im-
porteras av Varbergs Husbilar AB. 
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husbilsområdet såg vi en nykomling som 
heter Ahorn Camp. Den 660 centime-
ter långa alkovbilen kostade i grundut-
förande 449 000 kronor. Byggd på ett 
Renaultchassi och importeras av Varbergs 
Husbilar AB.

Ett mer känt märke i detta prissegment 
är Sunlight, som ingår i Hymer-gruppen. 
Deras modell T 58, med grundpriset 
469 000 kronor, såg ut att ge mycket för 
pengarna. Och vill du i framtiden byta upp 
dig inom märket, finns Sunlights första hel-
integrerade, 743 centimeter långa husbuss 
som visades upp på Düsseldorfmässan i au-
gusti. I skrivande stund har den dock ännu 
inte kommit till Sverige. 

INgEN MHF-REpRESENTaTIoN i år. Det har 
blivit dyrt att hyra in sig på mässan och 
dessutom behövs många personer som 
under lång tid förbereder och senare re-
presenterar under mässan. MHF Camping 
Club valde därför redan förra året att istäl-
let satsa på mindre mässor. 

ulf Hellgren
Knaus Deseo med stor lastkapacitet.

FO
TO

: U
LF

 H
E

LL
G

R
E

N



NYHETERKuLTRYCKET NuMMER 4 201752

Så slår den nya bonus/malus-skatten mot husbilsägarna

KRiTiSK. – Det är fullkomligt vansinnigt att skattesubven-
tionera äldre husbilar som faktiskt är sämre för miljön. 
Det är ingen bra affär för statens finanser heller, säger 
Alf Ekström som är vd och koncernchef på Kabe. 

TROGEN 
bRaNSCH. 
Husbilsägarna 
älskar sina hus-
bilar. Det vet vi. 
Går förslaget 
igenom blir 
kärleken dyrare 
eller får man 
se till att den 
gamla kärleken 
inte rostar.

DRABBAD. Den Mercedes Marco Polo 
med fyrhjulsdrivning som vi provkörde 
tidigt i våras har ett CO2-utsläpp på 218 
gram/km och den får mer än fördubblad 
fordonsskatt de tre första åren.
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Så slår den nya bonus/malus-skatten mot husbilsägarna
Det där med politiska styrmedel och miljö-
arbete är inte helt lätt. Regeringens förslag 
till en ny bonus/malus-beskattning får hård 
kritik från husbils-branschen. Tanken bakom 
förslaget är att styra nybilsköparna till ett 
miljöbra bilval, men resultatet när det gäl-
ler nya husbilar blir det motsatta, samtidigt 
som det blir dyrt för samhället.

REgERINgEN VILL STYRa nybilsköparna mot ener-
gieffektivare bilar som kan drivas med förnybara 
och koldioxidneutrala drivmedel. Just nu ligger ett 
förslag om ett så kallat bonus/malus-system där bi-
lar som körs på bensin eller diesel och släpper ut 
mycket koldioxid straffbeskattas för att miljövänli-
gare bilar ska kunna subventioneras med lägre skatt, 
och premie (bonus) till bilarna som har extremt 
liten negativ miljöpåverkan.

En ny normalstor halvintegrerad husbil kommer 
att få en årlig fordonsskatt på runt 15 000 kronor 
de tre första åren efter registrering. Därefter kom-
mer skatten att sänkas till den nivå som gäller idag.

– Det är fullkomligt vansinnigt att skattesubventio-
nera äldre fordon som faktiskt är sämre för miljön, sä-
ger Alf Ekström som är vd och koncernchef på Kabe. 
Det är stor risk att detta leder till ökad direktimport 
av husbilar och då förlorar staten momsintäkter. 

dET HaNdLaR oM MILjoNbELopp då det säljs cirka 
6 000 nya husbilar per år i Sverige och varje bil 
bidrar med runt 200 000 kronor till statskassan i 
moms. 

Väljer kunderna att köpa begagnade husbilar 
från utlandet, istället för nya tillverkade här i Sve-
rige, blir det en dyr affär för staten som även tap-
par skatteintäkter från de som idag jobbar med att 
bygga bilarna. De nya bilarna har dessutom både 
renare och energieffektivare motorer.

dET NYa boNuS/MaLuS-FöRSLagET gäller för per-
sonbilar klass 1 och klass 2, samt lätta lastbilar och 
lätta bussar. I praktiken betyder det att den som 
väljer en Mercedes-AMG G63 med sex liters V12 
bensinmotor betalar i runda slängar 30 000 kronor 
mer om året i skatt än vad den som köper en Audi 
Q7 e-tron laddhybrid betalar – om det nya försla-
get träder i kraft.

Tyvärr dras även husbilarna med i jakten på suv-
åkande lyxlirare. En skattehöjning med cirka 10 
000 kronor per år de tre första åren är vad vi kan 
förvänta oss för en någorlunda snål husbil. 

Vi har räknat på en husbil som släpper ut 218 
gram CO

2
/km. Den har idag en årlig skatt på 6 

682 kronor. Med det nya systemet åker skatten upp 

till över 12 036 kronor plus 250 kronor i miljötil-
lägg för diesel, samt ett icke specificerat bränsletil-
lägg per år, de tre första åren. 

Bränsletillägget har tidigare räknats ut som en 
bränslefaktor genom att multiplicera den vikt- 
och utsläppsberäknade skatten, men nu blir det 
ett fast tillägg för alla dieselfordon. Det betyder 
att fordonsskatten på den här bilen åker upp till 
runt 15 000 kronor. Det betyder också att tyngre 
husbilar kan påverkas mindre än lättare av den nya 
fordonsskatten.

NäR dET gäLLER HuSbILaR finns inga alternativ som 
biogasbilar, elbilar eller laddhybrider, så en husbils-
köpare kan inte göra några avgörande miljöbilsval. 
Konsekvenserna kan bli att begagnade bilar stiger 
i värde och nybilsförsäljningen minskar. Det bety-
der att många kommer att köra runt i Euro4- och 
Euro5-bilar istället för att köpa nya, renare och snå-
lare husbilar. En höjd skatt betyder också att många 
ställer av sina husbilar under längre perioder, vilket 
kan betyda ökade säkerhetsrisker med exempelvis 
kärvande bromsar när de väl ska användas.

– Jag kan förstå att man vill påverka bilköpare 
att välja så miljövänligt som möjligt, fortsätter Alf 
Ekström, men när det inte finns andra val att hålla 
kostnaderna nere än att köpa begagnat så blir det 
kontraproduktivt. Husbilar körs inga längre sträck-
or. Utslaget på ett år ligger snittet på 750 mil, så det 
handlar inte om en stor miljöpåverkan. Man skulle 
kunna undanta husbilarna från bonus/malus-syste-
met på samma sätt som man undantar motorcyklar, 
fortsätter han

NäR VI äNdÅ äR INNE pÅ fritidsfordon drar vi en 
parallell till andra fritidsfordon som båtar, skotrar, 
atv:er och motorcyklar.

– Det hade definitivt varit mer rättvist att söka 
paralleller här när det gäller beskattningen än att 
jämföra med personbilar som används dagligen och 
det finns bra miljöalternativ.
Vad tror du blir konsekvenserna om det nya för-

slaget klubbas igenom för att gälla från den 1 

juli 2018, som det är tänkt?

– Husbilsköparna kommer att bli mer noga med 
att ställa av och på sina bilar efter behov, svarar Alf 
snabbt. Idag är det så enkelt att göra det över nätet.
tror du att fler kommer att välja husvagn istäl-

let?

– Jag tror inte det kommer att bli en massiv 
övergång till husvagnar. Husbilsmarknaden är idag 
så stark att det blir en marginell förskjutning mot 
husvagnar.

stefan nilsson

boNuS/MaLuS- 

FöRSLAGET

• För bensin- och die-
seldrivna fordon tas 
en förhöjd fordons-
skatt (malus) ut un-
der de tre första åren 
från det att fordonet 
blir skattepliktigt 
för första gången. 
Koldioxidbeloppet 
är då summan av 
82 kronor per gram 
koldioxid som fordo-
net släpper ut per 
kilometer utöver 95 
gram och upp till och 
med 140 gram, och 
107 kronor per gram 
koldioxid som fordo-
net släpper ut per 
kilometer utöver 140 
gram. Från år 4 och 
därefter är koldioxid-
beloppet 22 kronor 
per gram koldioxid 
utöver 111 gram.
• Bränslefaktorn för 
nya dieselfordon 
ersätts med ett 
bränsletillägg som 
görs oberoende av 
fordonsskattens 
storlek.
• Miljötillägget för 
dieselfordon på 250 
kronor behålls.

KORTFAKTA
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Så här dags, då året går mot sitt slut, vill 
jag lämna en liten rapport om vad som har 
tilldragit sig i Västsektionen.

VI böRjadE SoM SEdVaNLIgT med en träff i maj, 
närmare bestämt den 18–21 maj vid Stenshults 
idrottsplats utanför Uddevalla. Träffen startade 
redan på torsdagen med uppställning av de 24 
ekipagen. Under eftermiddagen umgicks vi och 
hade det allmänt trivsamt innan det var dags för 
knytfika och träffinfo.

Fredagen var fri för egna aktiviteter, tills det var 
dags för lite kluriga frågor, signerade Tage Sand-
sten. Efter den utmaningen smakade det gott med 
kaffe och smörgås samt att det gavs möjlighet att 
inhandla lite lotter, med chans att vinna en mängd 
goda kakor, bröd och annat. 

Det kulturella inslaget bestod av en redogörelse 

om Västgöta-Bengtssons liv och historier genom 
hans dotter. 

Lördagen var också fri för egna aktiviteter men 
det fanns även tid för tipspromenad, mångkamp, 
korvätning, lottköp och underhållning med mera.  
Söndagen bjöd på boulespel och avslutning. Väd-
ret var växlande, men övervägande soligt.

Årets andra träff var sensommarträffen i Svane-
sund den 17–20 augusti. Detta var en ny plats som 
vi prövade med gott resultat, så vi kan nog tänkas 
återvända dit igen någon gång. Vi var 26 stycken 
ekipage samlade, med ankomst på torsdagen för 
knytfika och träffinfo.

Fredag var fri för egna aktiviteter fram till ef-
termiddagen då vi gjorde ett besök på en exotisk 
djurpark, belägen på Orust. Här fanns kameler, 
alpackor, åsnor och emuer som med stort intresse 
beskådade oss tvåfotingar. De två yngsta träffdel-

tagarna, Hanna och Isak, fick möjlighet att rida en 
kort tur på en kamel.

ÅTER VId uppSTäLLNINgSpLaTSEN vidtog aktivite-
terna med de sedvanliga och kluriga frågorna. Ett 
kåseri av Gunnar Persson om sitt liv som flygare 
och testpilot var mycket intressant att lyssna till. 

Lördag, som vanligt med tipspromenad, mång-
kamp, lotteri och underhållning av Kubbarna samt 
kaffe med äggost. Söndagen innehöll boulespel och 
Västsektionens årsmöte, utan några ändringar i styrel-
sen. Därefter avslutning av en synnerligen trivsam träff.

Sektionens medlemmar har även deltagit i 
Riksträffen och andra sektioners träffar. Jag hop-
pas att fler av sektionens medlemmar vill delta i 
de kommande aktiviteter som vi arrangerar under 
2018. Håll därför uppsikt i Kultrycket!

sVen söderman

en västkustsk 
rapport

MINNESVäRT. 
Hanna Svens-
son rider på 
en kamel.
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Vi var ett trettiotal som sam-
lades på Johannamuseet 
i Skurup för höst- och års-
möte. I samarbete med mu-
seets chef och ägare Bengt 
Almqvist hade vi planerat 
träffen och allt fungerade 
perfekt. Säsongen var just 
avslutad för Johannamuse-
et och vi hade gott om plats 
för fordon och oss själva. 

pÅ FREdagEN INTog VI fikaloka-
len för eget fika och info och 
på lördagens morgon var det 
årsmöte. Vi är ju ingen stor sek-
tion så kampen om de åtråvärda 
förtroendeposterna var snabbt 
avklarad.

Efter fika i ”Johannas” regi 
var det dags för tipspromenad 
som deltagarna avverkade med 
skräckblandad förtjusning – Lis-

beth Mirveus frågor är inte all-
tid helt enkla. 

På eftermiddagen fick vi 
en fantastiskt guidad visning 
av Bengt Almqvist och tid att 
ströva runt på museet på egen 
hand. Det går inte att recensera 
detta – inte ens i en lång artikel, 
måste ses och upplevas. 

På kvällen var det mat i ”Jo-
hannas” regi, kycklingspett och 
potatisgratäng med goa såser, 
sallad och kaffe.

VädRET pÅ LöRdagEN bjöd på 
blåsig och regnig höst – men 
vi hade det varmt och skönt i 
museets trivsamma caféhörna. 
Glade Gunnar stod för under-
hållningen efter maten och alla 
föreföll att trivas. Träffvärdar var 
Lisbeth och Bernt Mirveus.

bernt mirVeus 

Efter en för oss förhållande-
vis kort framkörning till Si-
keåhamn anlände vi till det 
väntande gänget om nio 
ekipage som redan var på 
plats för en höstträff med 
palt i Sikeå.

pLaTSVäRdaRNa aNVISadE plats 
åt oss och vi parkerade raskt eki-
paget och kopplade av en stund 
innan det sedvanliga knytfikat. 
Sedan hälsades vi välkomna av 
värdparen Bengt och Gudrun 
Westman samt Ulla och Göran 
Ögren som presenterade hel-
gens digra program.

På lördagen gick vi en knivig 
tipspromenad runt i området 
med underbar havsutsikt. Efter 
promenaden avslutades dagen 
med en klurig sjukamp, där vi 
fick oss många skratt.

EFTER dESSa akTIVITETER var det 
dags för vila inför huvudnumret, 
den av alla efterlängtade paltmid-
dagen, som åts under stor glädje 
och många glada skratt.

På söndagen avslutade vi 
träffen med att tillsammans ta 
en avskedsfika. I samband med 
den fick vi information om al-
kobommen av K-A Hedström, 
som hade en bordsvariant med 
sig. Den var både enkel och 
snabb att hantera. Vi fick alla 
prova på, med godkänt resultat 
så klart.

anders sandström

Gåsasektionens 
höstträff i Skurup

Höstträff med 
palt i Sikeåhamn

uppSkaTTad akTIVITET. Guidning på Johannamuseet.

Ingabritt Johansson läng-
tar hem, beställer en buss.

Ola Gustafsson försöker 
fiska i flaskan.

LEKFuLLT SäLLSKAP. Britt Gustafsson jobbar med att få fast 
ärtor med hjälp av en klädnypa.

FOTO: BERNT MIREUS
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Hälsinglands färgstarkaste clubister, Kjellarna 
Andersson och Lindberg ordnade tillsam-
mans med sina bättre hälfter Inger Ekengren 
och Kerstin Lindberg en träff i mitten av au-
gusti i Jättendal. Vi var drygt 20 medlemmar 
som fick njuta av ett soligt och varmt Hälsing-
land under måndag till onsdag.

TRäFFEN STARTADE MÅNDAG eftermiddag med 
en timmes busstur med ortens ordinarie linjebuss, 
med start och slut intill vår träffplats. Chauffören 
berättade hela tiden om de platser vi passerade, in-
klusive historier kring de personer som bott där. 

Efter rundturen bjöds på välkomstfika i IOGT-
lokalen. Inger delade ut en välkomstgåva i form av 
ett annorlunda grytunderlägg, tillverkat av sin son 
och designer Lars Ekengren. 

Under samvaron reste sig den 205 centimeter 
långe Anders Marklund upp ”för att ordna nack-
spärr åt oss” och talade om att denna plats sanno-

likt blir vår nästa riksträffplats. Riksträffen 2005 var 
förlagd till samma plats, som geografiskt sett ligger 
nära mitten av Sverige. 

Efter dragspelsunderhållning av Per-Erik Tunberg 
intogs sängläge – utan någon anmäld nackspärr.

uNdER TISdagEN bESökTE VI Stocka och den tät-
bebyggda ön Rönnskär, som är ett gammalt fiske-
läge men numera ett populärt villaområde, med 
huspriser i storstadsformat. Några konsthantver-
kare visade upp och sålde sina alster där i några 
sjöbodar. 

I en sjöbod köpte vi rökt fisk. Affärsprincipen 
var mycket enkel – man plockade åt sig de varor 
man önskade från ett kylskåp och betalade med att 
lägga angiven summa pengar i en automat. 

Efter återkomsten gick Harald Johansson med 
en kasse ut i skogen för att leta svamp. Han åter-
kom senare med kassen fylld av öl- och läskburkar. 
Själv gjorde jag en tur någon halvmil inåt landet 

i samma ärende. Förutom svamp fann jag massor 
av sopor i form av bildäck, kläder, plåttunnor, en 
vattenpump och två sittvagnar! Den ena sittvagnen 
var i fullgott skick och skulle efter rengöring säker-
ligen inbringat en tusenlapp på Blocket. 

Under kvällen spelade fyra proffsiga killar för 
oss och anlitades på stående fot till underhållare 
vid nästa Riksträff. Värdfamiljerna hade kokat en 
mycket god räksoppa till oss och de flesta tog om 
en andra och till och med en tredje gång.

Till avslutningsdagen hade Klöver dam (Mar-
gareta Sandell) ordnat en musikfrågetävling. En 
deltagare hade tolv rätt, övriga hade elva rätt utom 
jag som hade tio.

FöRE uPPBROTTET RENSADE JAG en del upphittad 
svamp, som förvälldes och fick svalna under första 
timmen av hemfärden. Den ska så småningom bli 
en god hälsingesvamppaj.

ulf Hellgren

Klöver drog åt Hälsingland

Dessa hälsingar får vi bekanta oss med vid nästa Riksträff.

Textilkonstnären Ulla Winblad från Stocka vid vävstolen.Lars-Roland Persson och 
räksoppan.

Samvaro är som synes en viktig del av MHF Camping Club.
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En helg i mitten av september träffades 
Klöver vid Vika bygdegård i Dalarna, där 
man avslutade träffen på söndagen med 
årsmöte. Tolv vagnar hade mött upp, bland 
annat två från sektion Nord, vilket gladde 
oss mycket. 

EN SOLiG FREDAG iNLEDDES med välkomstkaffe och 
smörgåsar. Under kvällen genomfördes ett lotteri, 
varefter vi såg en videofilm från riksträffen 2008 
i Österbybruk, innan vi sade godnatt till varandra. 

Lördag samlades vi för gemensam färd till cen-
tralorten Falun och dess hoppbackar. Vi åkte med 
den nybyggda linbanan upp till toppen, varifrån 
man har en vidunderlig utsikt över nejden, staden 
och Falu koppargruva. Vi besökte också VM-mu-
seet som ligger i hopptornet, varefter det var ”fritt 
fram” till klockan 18.

Nu INLEddE VI kVäLLEN med information om nästa 
års riksträff. Nord och Klöver blir träffvärdar och 
träffen förläggs till IOGT-gården i Jättendal. 

Efter informationen stod en konsert med Linus 
Sandell på programmet. Till konserten hade även 
gäster från bygden inbjudits. Vi som var med på 
riksträffen i Österbybruk för nio år sedan kommer 
ihåg den då 16-årige Linus som spelade i brukets 
kyrka under invigningen. 

Nu har den 25-årige Linus utvecklats till en full-
fjädrad konsertpianist och i framträdandet hörde vi 
influenser från både Pettersson Berger och Robert 
Wells. Linus presenterade även några egna kompo-
sitioner, med sång och spel. 

Linus tackades med stående och långvariga ova-
tioner. Därefter var det dags för grillad korv med 
dryck, åtföljt av hjärngympa i form av kluriga frå-
gor från Lars Grahn. Kvällen avslutades med kaffe 
och tårta. Trötta efter dagens upplevelser var det 
skönt med en natts vila inför morgondagens års-
möte.

SöNDAGEN DOMiNERADES av årsmötet, med Ulf 
Hellgren vid klubban. Kassören Martin Pettersson 
hade avsagt sig uppdraget och avtackades med en 
stenkatt som ska vakta hans gård i framtiden. Ny 
kassör blir Lars-Roland Persson från Skärplinge i 
norduppland. Margareta Sandell omvaldes till ord-
förande. Omval i styrelsen blev det även för Ulla 
Dammare och nyval för Lars Grahn.

margareta sandell

Fotnot: Linus Sandell är barnbarn till Margareta 
och Carl-Einar Sandell (red:s anm).

Kassörsskifte 
i Klöver
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Söndag morgon vid Vika bygdegård.

Avgående kassören Martin Pettersson avtackas av 
ordförande Margareta Sandell med en katt i sten.

Utsikt från hopptornet i VM-backen i Falun. Man kan 
få svindel för mindre ...

Pianisten Linus Sandell underhöll clubisterna – ett mycket populärt inslag.
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En tapper skara träffades på fredagsef-
termiddagen den 13:e augusti vid det 
idylliska Ydrefors, en pärla på gränsen 
mellan Östergötland och Småland. 

SaMLINg pÅ kVäLLEN där vi tittade på film från 
Nordkap-resan 2003 som Lars-Göran och Irene 
Lindström visade. Många upplevelser fick vi ta 
del av. Många kära klubbkamrater som gått ur 
tiden deltog i den resan och det väckte minnen 
och skapade flera trevliga berättelser.

Lördagen startade med knytisfika och sedan 
begav vi oss till den tusen år gamla Kvillseken. 
Den hade drabbats av både ohyra och mjöl-
dagg och det verkar tyvärr som dess dagar är 
räknade. För att citera damen i receptionen på 
campingen; ”Det är på tiden att den stackaren 
får gå till vila”.

Några av oss tog vägen över Frödinge för att 
inhandla ostkaka. Lite regn fick vi under da-
gen, så något badväder blev det inte. På kvällen 
festade vi på räkmackor, dricka och goda kakor 

och kaffe. En film från Norsjös riksträff 2003 
visades. Lite allsång förgyllde också kvällen. 

På söndagen var det avslutning med prisut-
delning på tipspromenaden. Hedvig och Leif 
Thollander kom etta och tvåa. På tredje plats 
kom Leif Mellberg. Ulla-Britt Wolmsten hade 
gissat nästan mitt i prick på utslagsfrågan (gissa 
vikten på morteln).

Vi i Östgötasektionen tackar deltagarna för 
en trevlig helg och hoppas vi ses på samma plats 
nästa år. ulla JoHansson

Östgöta- 
sektionens 
sensommarträff

kvillseken är äldre än de elva  
deltagarna tillsammans.

Palmenco har 40 års erfarenhet  
av samarbete med polis och  
myndigheter för en säkrare trafik.

Vi stöttar nattvandrarna - ansvar 
och droger även utanför trafiken

Nu finns Foxguard Alkolås DS-25 på den svenska mark-
naden. Alkolåset är framtaget av Lion Laboratories med 
en kravspecifikation från den nordiska marknaden och är 
godkänt enligt CENELEC 50436: 2014. 

Foxguard Alkolås DS-25 säljs i Sverige av Palmenco.

Säker mätning Foxguard Alkolås använder elek-
trokemiska bränsleceller, tillverkade av Lion 
Laboratories som är världsledande tillver-
kare av mätteknik gällande alkohol-mät-
ning. Mätningen av alkoholhalten i 
utandningsluften sker automatiskt och 
provet analyseras snabbt och säkert. 
Vid godkänt prov avaktiveras start-
spärren och kan fordonet startas.

Palmenco AB, Trandaredsgatan 1B, 
507 62 Borås.    info@palmenco.se

Alkohol och trafik är en 
livsfarlig kombination.  
Foxguard Alkolås räddar  
liv och tryggar en nykter 
transport.
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Sektion Sörmland
ÅRSMöTE

Sektion Sörmland inbjuder 
till årsmöte i Sköldinge Fol-
kets Hus 
söndag den 18 februari kl. 
13:00.

Program: Årsmötesförhandlingar samt lättare 
förtäring.

anmälan: Till Bernt på telefon 070–588 27 64 
senast den 15 februari.
Välkomna!

Sektion Knallarna
VÅRTRäFF

Knallarna inbjuder till vårträff med årsmöte i 
Hyringa-Längnums bygdegård den 17–20 maj 
2018. Adress: Anders Olovsgården 21, Grästorp. 
Koordinater N58, 29052 och E12, 75279.

Program: torsdag: Ankomst efter 12.00. Fria ak-
tiviteter på eftermiddagen. 19.00: Underhållning 
av Ingvar Svennerlind med spelvänner. Därefter 
information och knytfika. 
Fredag: Vi bjuder på bussutflykt till ett kungligt 
resmål, med fika- eller lunchmöjlighet. 19.00: Kå-
seri av Gillis Hellberg samt kaffe med tilltugg.
Lördag: Årsmöte kl. 10.00. Bouleturnering på 
eftermiddagen. 19.00: Underhållning av Elisabeth 
Lord och Tommy Gunnarsson i samarbete med 
NBV. Kaffe med tilltugg. 
Söndag: Avslutning och prisutdelning 10.00.

anmälan: Senast 14 maj till Bo och 
Birgitta Lexén på 0708–49 17 44, 
0510–917 44 eller till Marianne och 
Emil Johansson på 0705–45 30 15, 
0322–66 30 35. 
Träffen är ett samarbete med NBV.
Välkomna!

mHf camping club är en liv-
aktig del av den stora mHf-
rörelsen och 
dess olika sek-
tioner sträcker 
sig över hela 
landet. Här presenterar de sina 
aktiviteter för 2018.

kom med i gemenskapen du 
också!

Sektion Syd
VäLkoMNa TILL SEkTIoN SYdS pÅSkTRäFF

Den 29 mars till 2 april 2018 i Ignaberga Medbor-
garhus Hässleholm med ankomst efter kl. 15:00.

Vägbeskrivning: Riksväg 
21 Hässleholm mot Kris-
tianstad. Pilat efter avfart 
Ignaberga.
Lördag 10.00 årsmöte, 
underhållning, tipsrundor, 
femkamp.

anmälan: Senast den 25 mars till: Vera och Erling 
Thelander på 0451–213 16 eller 070–521 26 16. 
Det går också att anmäla sig till Ann-Margreth och 
Kurt Lindén på 044–24 12 92, 070–587 69 32 eller 
till Helèn och Sven Andersson på 044–23 52 99, 
070–312 50 53.

Håll koll på sektionernas aktiviteter

Namnlöst-4   1 2012-01-13   09.57

HENSONS TVÄTT & SJÖVERKSTAD
TVÄTT • IMPREGNERING • REPARATION

Vi översänder färdig
säck med betaldfrakt, för inlämningpå posten.

Var tvättar du ditt förtält?
HENSONS TVÄTT

Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-412636

www.hensons.se
info@hensons.se

ANNONS.indd   1 2010-02-12   10.35

MARKNADSTRäFF

Sektion Knallarna inbjuder till marknadsträff i 
Knalleland den 13–16 september 2018. Plats: 
Dalstorps Bygdegård, Ljungsarpsvägen 4, 51460 
Dalstorp. 

Program: torsdag, ankomst efter kl. 12:00. 
Fria aktiviteter. Kl. 20.00: knyt-fika och 
träffinformation i bygdegården. Fredag: 
Tipspromenad, start kl. 10.00. Samvaro 
kl. 19.00. Program meddelas senare. 
Medtag kopp/mugg, vi bjuder på kaffe/te 
med tilltugg.

Lördag: Fria aktiviteter till exempel shopping i 
Gällstad eller Göllingstorp marknad. Kl. 19.00 
underhållning. Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg. 
Söndag: Kl. 10.00 Avslutning

anmälan: Senast den 10 september till Emil och 
Marianne Johansson på 0322–66 30, 0705–45 30 
15 eller Bo och Birgitta Lexén på 0708–49 17 44.
I samarbete med NBV
Välkomna!
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Före detta skolan i Bjurträsk fick vi tillfälle att 
testa under surströmmingsträffen den 18–20 
augusti. Ingen dum lokal, med bra parkering 
för både husvagnar och husbilar.

FREdagSkVäLLEN STaRTadE med knytfika och prat 
med mera. Kvällen avslutades med triangelspel för 
dem som ville.

Vi hade långväga gäster, såsom Ulla och Sven Er-
ik Dammare från Vikmanshyttan, samt Inger-Britt 
och Kurt Lundberg från Ilsbo. Inger-Britt och Kurt 
tillhör numera vår sektion och det bästa av allt, Kurt 
hade dragspelet med sig!

Lördagen bjöd på tipspromenad, femkamp, eller 
stafett!? På aftonen var det dags för fest med den 
efterlängtade surströmmingen. Anders Marklund 
hade lyckats med potatisarna (mandel-). Det blev 
mycket sång och dragspel under kvällen, och his-
torier förstås. Dragning på lotteriet stod också på 
programmet.

pÅ SöNdagEN VaR dET dags att avsluta träffen, men 

Naturträffen, en tradition sedan länge, ge-
nomförde Gåsasektionen den 18–20 augusti 
på campingen i anslutning till Ekerödsrasten 
utanför Hörby. Vi kallar den naturträff för vi 
har inte någon samlingslokal, utan alla akti-
viteter sker utomhus. 

VädRET dENNa gÅNg var inte helt på vår sida, men 
skurarna satte inte ner humöret på det tjugotal per-
soner från Södermanland, Halland och Skåne som 
deltog. 

Naturträffen är en efterlängtad tradition för 
många. Alla hade varit med förut och kände igen 
sig i den avslappnade stilen och mysiga miljön. I 
år var getterna och getingarna tillbaka och köttbu-
tiken lockade med lokalt producerat nötkött och 
charkuterier. 

TiPSRuNDAN BJöD PÅ en blandning av svårt och 
lätt, utslagsfrågan krävde bra sinne för både antal, 
vikt och matematik. Femkampen visade att takterna 
sitter i även om det inte är lätt för vänsterhänta att 
golfa med en högerklubba. 

Middagen med välgrillad och specialmarinerad 
fläskytterfilé, potatissallad, tomater och desserten 
med chokladtårta och vispgrädde smakade som 
vanligt ypperligt. John-Allan Kvarnström och Mona 
Sjöö drog som vanligt det tyngsta lasset med den 

Värdfamiljerna Lisbeth och Bernt, John Allan Kvarnström och Mona Sjöö.

Gåsasektionens naturträff på ekeröds Camping

Rapport från Surströmmingsträffen i Bjurträsk

äran. Vi kunde duka långbord och klara oss utan 
skurar. Här hade vi lite tur för senare under kvällen 
och natten regnade det ordentligt. 

TRäFFEN TiLL äRA hade Gunnar Johansson skaffat ett 
stort förtält till sin husbil. Efter en del bryderier var 
detta på plats och eftersom kvällen blev kall, samla-

des vi så många som kunde och ville och lyssnade 
till Gunnars dragspel och John-Allans gitarr. Reper-
toaren gick från ekivokt till religiöst.

Efter sedvanlig söndagssamling med prisutdelning 
och kaffe samt avtackning av värdfamiljerna, skildes 
vi åt och förhoppningsvis ses vi här igen nästa år. 

bernt mirVeus

Gitarrist John Allan Kvarn-
ström och Mona Sjöö.

Sejo var enda deltagande 
hund.
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först redovisades resultatet av tipsrundan och fem-
kampen med priser till de som hade tippat och 
femkampat bäst. 

Så önskade vi varandra ett återseende på någon 

träff. Vädret pratar vi inte om. Det var växlande – om 
man säger så. Ett stort och varmt tack till träffvärdarna 
Anders Marklund samt Kjell och Margareta Lidberg.

bengt Westman

Lisbet är koncentrerad i femkampen. Inger-Britt och Kurt Lundberg underhåller.
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Motorhistoriska dagen firades som 
vanligt på nationaldagen den 6 juni 
vid Åke Karlssons bilverkstad i Bjär-
num. Utställning av veteranfordon 
arrangeras av eldsjälarna Åke Karls-
son och Östen Krantz och deras med-
hjälpare. 

DENNA DAG SAMLADE lika mycket folk som 
karnevalen senare i sommar. Det är ingen 
anmälan utan man kommer med sitt ve-
teranfordon, eller bara som publik. Det kan 

vara motorcyklar, bilar eller traktorer som 
visas upp. I år kom också några militärfor-
don från militärmuseet i Hässleholm samt 
Saab-veteraner. 

Ett par kom med sin motorcykel med 
sidvagn och en uppfällbar tältvagn som släp-
kärra. Det var ett lämpligt campingfordon 
för yngre människor. 

Motivlackade lastbilar fanns också på 
plats och kunde beskådas, liksom ”prästa-
bilarna”.

erling tHelander

Mc-ekipage för hela familjen.

Motorhistorisk 
dag i Bjärnum
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Efterlysning!
Finns det någon som vet var den här väggbonaden finns någon-
stans? Den användes sist vid Jättendals Riksträff 2005. 

Hör i så fall av er till Inger-Britt Lundberg, 070-577 34 69, 
eller till Anders Marklund på 070-674 26 24.
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TRäFFLiSTA 2017/2018
daTuM  aRRaNgEMaNgETS aRT oCH pLaTS    aRR SEkTIoN  TELEFoN

2/12   Julfest, Västanträsk      Sektion Nord  070–5334117, 070–3366606
10/12  Jullunch, Åsa folkhögskola, Sköldinge   Sektion Sörmland  070–3306016, 070–5229262
18/2  Årsmöte, Sköldinge Folkets Hus, Sköldinge  Sektion Sörmland  070–5882764
29/3–2/4  Påskträff, Ingnaberga, Hässleholm   Sektion Syd  0451–21316
27/4–1/5  Valborgsträff, Långaryds näs    Sektion Halland  070–5217030
9–13/5 2018  Vårträff Stenshults idrottsplats, Uddevalla   Västsektionen  0524–62009
10–13/5  kristi Himmelsfärdsträff, Rönnehälls bygdegård, Tågarp Gåsasektionen  046–2534426
11–13/5  Vårträff i Näs, Hedemora    Sektion Klöver  070–6009005
17–20/5 2018 Vårträff med årsmöte Hyringa – Längnums Bygdegård. 
  Grästorps kommun     Sektion Knallarna  0510–91744,  0708–491744
24–27/5 2018 Vårträff med årsmöte Byarums Hembygdsgård, Vaggeryd Sektion Norra Småland 0393–14049, 070–6007427
10–14/7  mHf camping club riksträff, Jättendal   Sektion Nord & Klöver 070–6742624, 0703931685
18/7–13/8  slöläger på Björkängsgården, Turkduvevägen 2, Tvååker Sektion Halland  0340–47771, 070–6925271
16–19/8 2018 Höstträff med årsmöte, Guddehjälm (Kungälv-Marstrand) Västsektionen  0524–62009
17–19/8  naturträff på Ekeröds Camping (preliminärt)  Gåsasektionen  040–138807, 070–2869973
13–16/9 2018  Höst & marknadsträff i Dalstorp    Sektion Knallarna  070–8491744
20–23/9  Årsmötesträff sektion Halland, årsmöte 22/9 kl 10.00, plats ? Sektion Halland  0340–47771, 070–6925271
5–7/10  Höstträff med årsmöte. Årsmöte 6/10 kl 09.30, plats ? Gåsasektionen  046–253426
26–28/10  säsongsavslutning, plats ?    Sektion Syd  0451–21316
30/5–2/6 2019 kristi Himmelsfärdsträff, Rönnehälls bygdegård, Tågarp Gåsasektionen  046–253426
4–6/10 2019 Höstträff med årsmöte. Årsmöte 6/10 kl 09.30, plats ? Gåsasektionen  046–253426
26–28/10 2019 säsongsavslutning, plats ?    Sektion Syd  0451–21316

Kedträsk – ett lugnt och tyst ställe
Med sommaren i backspegeln och två fina 
veckor med besök hos släktingar i Väster-
botten och Norrbotten, blev träffen i Ked-
träsk ett fint minne.

VI FICk EN INbjudaN av Anders Marklund att när-
vara. Att hitta dit var inte lätt för en sörlänning. Vi 
trodde några gånger att vi åkt fel, men var skulle vi 

ha vänt? Det var bara att fortsätta framåt. Mitt ute 
i skogen låg så detta Kedträsk, med storstuga, sov-
stuga och utedass. Ett härligt, lugnt och tyst ställe.

Vi var endast sex ekipage, men det hade ingen 
betydelse. Gemenskapen var både gemytlig och 
varm. Ni som inte var där; vilken solnedgång! Vi 
satt ute och grillade till denna sprakande färgpalett.

Lördagen hade femkamp på programmet och 

naturligtvis den sedvanliga tipsrundan. Söndagen – 
hemresedagen – var det först dags för redovisning 
av tipsrundan samt resultat från femkampen med 
prisutdelning. För oss väntade sedan cirka 60 mils 
körning innan nästa nattvila.

Vi, ”Fixarn” och jag, Britt Karlsson, vill än en 
gång tacka Sektion Nord för att vi fick komma och 
besöka den härliga träffen.  britt karlsson

Vi eldar och njuter av solnedgången.Sten och Eva Berglund, samt Ingabritt Johansson vilar ut. FOTO: BRITT KARLSSON



CAMPING KuLTRYCKETNuMMER 4 2017 63

Den 1–3 september firade Värmlandssektio-
nen 40 år i Hemvärnsgården i Molkom. Till 
den välbesökta träffen kom deltagare från 
Falun och Gävle i norr, från Gärds Köpinge 
i söder, från Vendelsö i öster samt från Stil-
lingsön i väster. 

Av de drygt 80 deltagarna var ett tjugotal 
värmlänningar. 

FiRANDET BöRJADE REDAN på fredagskvällen med 
välkomstfika och hälsningsanförande av ordfö-
rande Folke Engström. Folke gav en historik över 
sektionens verksamhet, där det framgick att sek-
tionen bildades på Lilleruds Lantbruksskola den 7 
maj 1977 under ledning och initiativ av dåvarande 
riksclubchef Ingemar Hellsten från Edsvalla. Inge-
mar blev också sektionens första ordförande.

Under dessa 40 år har sektionen hållit 242 sek-

tionsträffar och fyra riksträffar inom Värmland. 
Medlemsantalet var som högst 1992 med 121 
medlemsfamiljer. I nuläget är det endast ett tjugo-
tal familjer kvar och alla yngre medlemmar saknas. 

VäRMLaNdS FYRa RIkSTRäFFaR har hållits på olika 
platser. 1979 hölls den vid Ransäters Hembygds-
gård med 208 deltagande ekipage, 1987 vid Is-
hallen i Hammarö med cirka 700 personer i 300 
ekipage på tre fotbollsplaner, 1999 på samma plats 
med 210 ekipage och 2010 vid Ransbergs Kurs-
gård med 128 ekipage.

Vid 40-årsfirandet erhöll varje familj en chips-
påse med en hälsning från OLW i Filipstad, vilket 
tacksamt noterades av alla. 

Lördagens firande började för en del med resa 
till Oxhälja-marknaden, medan andra gick en tips-
runda i hembygdsgårdens omgivningar. Klockan 

18 var det dags för jubileumsbuffé, till vilken an-
lände Gunilla Nilsson och Gunnar Flink från Sun-
ne. Buffén bestod av tre sorters kött, årstidens alla 
frukter, potatissallad, vitlöksbaguetter och lingon-
dricka, vilket uppskattades av alla. 

uppVakTNINgaR FRaMFöRdES från region Bergsla-
gen samt sektionerna Klöver, Väst och Sörmland. 
För underhållningen och dansen stod Möllbergs 
orkester från Ekshärad och Hagfors. Under en paus 
i dansen bjöds det på kvällsfika med pensionärs-
bakelse, det vill säga rulltårta med vispgrädde och 
färska bär som garnering.

Lördagen avslutades med prisutdelning på tips-
rundan, där nästan alla fick något litet pris. Ordfö-
rande Folke Engström tackade slutligen alla som 
kommit och förgyllt vårt 40-årsjubileum.

allan bergström

DANSGLäDJE. Minne från riksträffen i Ransberg 2010.

Sektion Värmland firade 40 år
FOTO: ULF HELLGREN
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Knallarna går mot strömmen och ordnar 
ännu en fin och trevlig shoppingträff i Dals-
torp. Ett trettiotal husvagnar och dito bilar 
anlände under torsdagen i ett riktigt hyfsat 
väder.

käRRINgRaLLYT, ja. För dem av er som inte kän-
ner till detta fenomen kan jag berätta att handlarna 
i Gällstad med omnejd kom för några år sedan på 
den fiffiga idén att hålla kvällsöppet på torsdagarna. 
Man annonserade och tipsade bussbolagen om vil-
ken fin grej dom kunde lägga till i sitt reseprogram. 
Succé pyramidale! Syjuntor och föreningar nap-
pade snabbt och bussar och bilar gick i karavaner 
på torsdagseftermiddagarna mot just Gällstad. Där 
kunde resenärerna handla kläder till oslagbara pri-
ser. 

Varför ”Kärringrallyt”? Jo, det var mest damer 
som kände behov av att ekipera sig, gubbarna var 
inte alltid så intresserade av att köpa kläder. Det 
skötte deras kvinnor gärna om. Därför ”Kärring-
rallyt” som nu är saligen insomnat sedan bilkara-
vanerna numera går till ett samhälle kallat Ullared. 

SÅ TiLL TRäFFEN. I Dalstorp fann Knallarna under 
ovanstående tid en utmärkt plats för en träff med 
shopping som tema. När dessutom den urgamla 
Gölingstorps marknad inträffar under lördagen blir 
träffen ändå mycket av en shoppingträff.

När vi nu är inne på ämnet shopping, måste 
nämnas den lilla jeansaffären som fanns i Dalstorp 
under många år. Där kunde träffdeltagarna göra 
fina fynd i form av billiga jeans. Nu har affären 

flyttat till närbelägna Ulricehamn, men det hindrar 
inte MHF:arna att sticka dit och handla.

Jag måste nämna Martha Brink, som på uppdrag 
av väninnor hemma i byn inhandlade sexton par 
jeans för det facila priset av 160 kronor. Ni läste 
rätt, tio kronor paret! Utmärkta byxor dessutom. 

Men, fritiden under träffen dominerades nog 
ändå av svampplockning. Där var Lisa Harrén med 
sin Sven-Erik Blomgren nog ledande. Korg efter 
korg med rödgul trumpetsvamp och trattisar drogs 
hem till husvagnen. 

Smålandssektionens ordförande, gamle elitorien-
teraren Tage Severinsson, ville inte vara sämre han. 
Rensade halva skogen och lyckades sälja svampen 
till en affär i närheten. Med, som ryktet säger, god 
förtjänst. Så handlar en äkta smålänning.

aNkoMSTdagEN ToRSdag, samlades vi för infor-
mation och gemenskap vid kaffeborden. 

Fredagen tipspromenad och Boule-turnering 
med rikligt deltagande av träffdeltagarna. I den 
senare gick en överraskande seger till en lika över-
raskad Sverre Broström. Kvällen bjöd på proffsig 
underhållning av paret Eva & Ingvar som sjöng 
och spelade på dragspel, gitarr, ukulele, diverse 
flöjter samt durspel, där Eva visade sig vara riktigt 
skicklig och briljerade på de två raderna. Ingvar 
höll ihop det hela med roligt mellansnack. Efteråt 
bjöd träffvärdarna på kaffe och härliga smörgåsar.

På lördagen for många till marknaden i Gö-
lingstorp eller för shopping i Gällstad. Men svamp-
plockarna gav sig inte, utan fyllde sina korgar till 
brädden med allt vad skogen gav. Även lite lingon 

åkte med. Vädret var härligt, så vi andra drog fram 
bord och stolar för lite fika i solskenet.

Klockan tre skulle träffvärdarna bjuda på gril-
lad korv med bröd och strax spred sig doften av 
tändvätska och osande grillkol inbjudande över 
campingen. Bo Lexén, som utmärkte sig som 
grillmästare redan vid Riksträffen i Falköping, för-
beredde sig med assistans av Åke Nygren för den 
kommande anstormningen av korvsugna träffdel-
tagare. Två korvar med bröd och dricka var det 
generösa utbudet.

VäSTERgöTLaNd TYCkS VIMLa av proffsiga under-
hållare. Således kom under kvällen den ”gamle” 
Drifters-musikanten Kenneth Holmström, som 
hade dekorerat scenen med girlanger av färgade 
lampor, som var vanligt ”på den tiden”. På sin gi-
tarr och sina saxofoner bjöd han oss på en timmes 
högklassig underhållning, med musik och sånger 
som vi kände väl igen och gärna sjöng med i.

Liksom under fredagskvällen bjöds vi sedan på 
kaffe med bredda smörgåsar! Och så såldes det lot-
ter. Medan fredagskvällens lotteri innehöll hem-
bakade vinster var lördagens ett ”bra-å-ha–lotteri” 
där en stor del av vinsterna var skänkta av Hus-
vagns Svensson i Lidköping.

SöNdag, HEMRESEdag. Priser i tipspromenaden 
och Boulen delades ut. Sammanfattning: En ka-
nonträff! Värdarna Bo och Birgitta Lexén samt 
Marianne och Emil Johansson tackades från samt-
liga närvarande sektioners representanter.

sVerre broström

Kärringrallyt – ett minne blott
Utsvultna campare väntar på korv me´ brö´ å dricka. Lisa Harrén med en korg svamp som Sven Erik Blomgren får rensa (?).
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Dina medlemsförmåner!

MHF – Medlemstidningar
Åtta gånger om året får du Motorföraren. Läs utförliga biltester, resereportage och mycket 
mer. Vi erbjuder även en gratis radannons per utgivning. Från 2017 ingår MHF Camping 
Clubs medlemstidning Kultrycket i Motorföraren. Du får också en regional medlemstidning 
med fyra nummer per år. 

TANKA – Drivmedel
Vårt avtal med Tanka-kedjan innebär fina rabatter på drivmedel.

SCANDIC – Hotell
10 procent rabatt för rum och 15 procent rabatt för konferens.

TT-LINE – Färjor  
TT-Line erbjuder upp till 15 procent rabatt på Travemünde-, Rostock- och Swinoujscielinjen.

HOLIDAY AUTOS – Hyrbilar   
10 procent rabatt på hyrbilar i 80 länder och 5 000 platser över hela världen.

MABI – Hyrbilar   
10 procent rabatt på hyrbilar i Sverige.

SEB – Lån   
Förmånliga medlemslån. Ingen uppläggningsavgift.

Taxi Kurir – Taxi
Upp till 10 procent rabatt på resor med Taxi Kurir. 

Som medlem är du med och stöttar vårt arbete för en säkrare 
trafik. Men vi ser också till att du får förmånliga rabatter och 
erbjudanden. Nya tillkommer hela tiden. Här är de aktuella.

SV. PORSLINS & GLASVARU AB – Presenter
Upp till 25 procent rabatt på till exempel Orrefors, Rörstrand, Höganäs, Arabia, Iittala, Stelton.

OKQ8 – Villaolja   
75 kr rabatt per kubikmeter på villaolja från OKQ8.

Svenska pärlor – Böcker   
55 kronor per bok.

MekoPartner – Verkstadstjänster
10 procent rabatt.

AGA – Gasol   
25 procent rabatt på gasolfyllningar via AGAs egna försäljningsställen.

RASTA – Restaurang och hotell  
10 procent rabatt i restaurang och på hotellen hos Rasta.

MHF – Internationellt körkort
100 kr rabatt på utfärdande av internationellt körkort. 

MHF – Logi i Sälenfjällen 
MHF Bergslagen lämnar 10 procent rabatt på hyran för sina stugor i Tandådalen i Sälen.

Läs mer här: 
mhf.se/bli-medlem/

Scandic

Nya förmåner som har tillkommit 2016: 
Vianor – Däck och verkstadstjänster
10 procent rabatt.

Interhome – Semesterhus & lägenheter
10 procent rabatt. Upp till 43 procent på sista-minuten.



I GARAGETMOTORFÖRAREN NuMMER 8 201766

MHF:aren Arvid Eriksson i Kristine-
hamn är riktig en motorentusiast. 
Hans samling består av rariteter – sex 
veteranbilar. Arvid tog körkort 1945. 

– Jag körde upp med en gengasbil, 
berättar han. 

aRVId ERIkSSoN äR Född 1927 och har va-
rit MHF-medlem i 60 år. Motorintresset 
började tidigt och han köpte sin första bil 
1942 – en T-Ford som han byggde om till 
epatraktor. Den äldsta bilen i hans samling 
är äldre än Arvid själv. 

– Det är en T-Ford från 1923. Alla T-For-
dar var öppna utan tak, för folk var vana att 
köra med häst och vagn, säger han. 

– På 1970-talet åkte vi med T-Forden – 
jag, frun och barnen. En gång var vi vid Sil-
jan och tältade, minns han. 

Arvid har sparat sitt första körkort, som 
han tog i april 1945. 

– Då fick jag inte köra bil igen förrän i 
november. Det var först då som bensinen 
var fri efter kriget, fortsätter han. 

Vad har du  
i garaget … 
Arvid Eriksson? 

– Jag körde upp med en gengasbil. Det är 
nog inte många som har tagit körkort med 
ett sådant ekipage. 

HaN kaLLaS FöR ”CYkEL-aRVId”, ett namn 
som kommer av att han hade en cykelaffär 
i Kristinehamn. Nu har Arvids barn och 
barnbarn tagit över företaget. 

– 1950 fanns det tretton cykelaffärer i 
Kristinehamn. Det var inte många som 

hade bil på den tiden, reflekterar han. 
När Motorföraren är på besök har Arvid 

ställt upp tre av sina pärlor på gräsmattan. 
Alla Arvids bilar är i fint skick, det är ingen 
slump avslöjar hustrun Inger. 

– Det är mycket putsande, konstaterar 
hon. 

aRVIdS FaVoRIT i samlingen är en Ford Tu-
dor från 1937. 

– Jag ägde en likadan 1948. Den här köp-
te jag för fem år sedan. 
Vad är det som är tjusningen med dina 

veteranbilar? 

– Med moderna bilar, då flyter allting, det 
är bara att vrida om nyckeln och åka iväg, 
förklarar Arvid. 

– När du ska köra de gamla godingarna, 
då måste du ställa in saker. Om motorn är 
kall, då måste du dra i choken. Det är en del 
av charmen. 

Mycket av hans fascination för veteranbi-
lar handlar om nostalgi,.

– Jag har många fina minnen, det är roligt 

ENTuSiAST. Arvid Eriksson i Kristinehamn är en riktig motorentusiast. I sin samling har han sex veteranbilar i fint skick. I förgrunden en DKW från 1961 – en riktig raritet.
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att ha en likadan bil som man hade när man 
var ung. 

Arvid är medlem i föreningen ”Gammel-
bilens vänner i Värmland”. 

– Det är roligt med gemenskapen, vi 
entusiaster möts genom de här veteran-
träffarna, berättar han. 

– Varje lördag på sommaren arrangeras 
bilträffar i Björneborg (utanför Kristine-
hamn). De brukar jag vara med på. 

EN aV bILaRNa I SaMLINgEN är en Fiat 514 
från 1931. 

– Förr hade man ofta namn på sina bilar. 
Den här Fiaten har en tidigare ägare döpt 
till Charlotta, säger Arvid. 

– Varje bil har sin historia. 
”Charlotta” är utrustad med en detalj 

som är lite udda – en svärmorslucka. Det 
är egentligen ett bagageutrymme, som kan 
användas som extrasäte. Utrymmet brukar 
skämtsamt kallas för svärmorslucka, för att 
komforten är dålig och därför den enda 
man kan tänka sig att skjutsa där är svärmor. 

En annan fin bil i Arvids samling är en 
DKW från 1961. 

– Den här bilen har jag haft i tio år, 

HaN TaR FRaM EN gaMMaL körjournal han 
har sparat. 

– 1949 kostade bensinen 71 öre per liter. 
Då tjänande jag en krona i timmen. Det tog 
mig alltså en hel vecka att tjäna ihop pengar 
till en full tank i bilen, konstaterar Arvid. 

– Det är roligt att jag har körjournalen 
kvar. 

Veteranbilar är inte det enda han samlar 

SMEKNAMN. Förr namngav ägarna gärna sina bilar. Arvids Fiat 514 
av 1931 års modell heter Charlotta, en namn den fått av tidigare 
ägare. 

SVäRMoRSSäTE. Arvids Fiat 514 från 1931 var utrustad med ett 
bagageutrymme som också kan användas som ett extrasäte, 
som skämtsamt brukar kallas för svärmorslucka. Här provsitter 
MHF:aren Per-Olof Fallgren i luckan. 

RIkTIg VETERaN. Den äldsta bilen i Arvids samling är en T-Ford från 1923. 

FoRd-FaNTaST. Arvids favorit i samlingen är en Ford Tudor från 1931. 

GENGAS

Gengas (generator-
gas) är en gas som 
uppstår vid ofullstän-
dig förbränning av trä 
eller kol. Den kan an-
vändas som bränsle, 
exempelvis för att 
driva motorer. Under 
andra världskriget 
användes gengas 
som fordonsbränsle 
i Sverige och Finland 
på grund av bristen 
på olja. Detta skedde 
genom att befintliga 
bilar modifierades 
genom att förses 
med mindre gasge-
nerator, så kallade 
gengasaggregat. 

KORTFAKTA

Är du precis som Arvid en 
veteranbilsentusiast? Eller har 
du en amerikanare i fint skick, 
en veteranlastbil eller är det 
kanske din motorcykel som är 
din ögonsten? Hör gärna av 
dig till oss och berätta! Skriv 
en hälsning och posta till Mo-
torföraren, Hammarby fabriks-
väg 25, 120 30 Stockholm. 
Märk gärna med ”Garaget”. 
Du kan också e-posta till mari.
haglund@mhf.se eller ringa på 
076–548 97 21. 

EFTERLySNiNG

på. Ur garaget tar fram han en kristallmot-
tagare med hörlurar som användes för att 
lyssna på radio med. 

– Det är en egenbyggd sak. Den användes 
för att lyssna på lokala sändningar i Kristi-
nehamn, som gjordes innan Sveriges Radio 
hade startat med sina, minns Arvid. 

Värt att notera är att Sveriges Radios för-
sta program sändes 1925. I sina gömmor har 
han även en radio med rörmottagare. 

– Det är rätt fantastiskt att jag har den. Jag 
var en ”tok” redan som ung. Jag sparade och 
samlade på allt redan då, säger Arvid. 

pÅ ToMTEN HaR HaN äVEN en över 65 år 
gammal bensinpump. 

– Den köpte jag 1950. Det var två jord-
brukare som använt pumpen för att pumpa 
motorfotogen till sina traktorer, minns han. 

På äldre traktorer startade man fordonet 
på bensintanken, för att sedan vrida om till 
att låta motorn gå på tanken med motorfo-
togen, som var ett billigare bränsle. 

mari Haglund 

RARiTET. Arvid Eriksson tog körkort 1945. Han 
körde upp med gengasbil, något som nog inte 
är så vanligt. 
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lös krysset och vinn!

c De fem först dragna lösningarna belönas med två 

bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motor-

föraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm 

före 8/1, 2018. Märk kuvertet ”Krysset 8/17”.

c Namn........................................................................................................................................................

c Adress.......................................................................................................................................................

c Postadress................................................................................................................................................
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UPERERBJUDANDE TILL 22 DECEMBER!KÖP NU! HÄMTA I VÅR!

018 125 125.se

2.99%
ränta

5 ÅRS GARANTI!

3.358:-/mån* 3.996:-/mån*

Elnagh 531
Låga långbäddar

• Webasto
   uppvärmning
• Elektrisk
   Golvvärme
• Winterpack 
   (Scandipack 
   Edition) 
• Taksäng

Elnagh 530
Höga långbäddar

• Webasto
   uppvärmning
• Elektrisk
   Golvvärme
• Winterpack 
   (Scandipack 
   Edition) 
• Taksäng

Baron 73

-Elektrisk golvvärme
-Solcell
-Winterpack 
(Scandipack Edition)
-Truma Combi 6E
(Diesel tillval)

Pris  från

659.900:-
Pris  från

789.900:-
Pris  från

619.900:-

ELNAGH I-LOFTELNAGH T-LOFT ELNAGH BARON

3.154:-/mån*

* 20% kontant, 2,99% ränta, 60 mån med 60 % restvärde. ***(2 + 3 års förlängd Garanti, endast på Bil och Fritidscenter i Uppsala) ****Enligt intervall vid mån 24 och 48, 
ej kamrem. Erbjudandena gäller t o m 22/12 -17 eller så långt lagret räcker. 

Öppettider: Måndag - torsdag 10.00 - 18.00, fredag 10.00 - 17.00, lördag 10.00 - 15.00. Säbytan 19, 753 23 Uppsala

www.bilochfritidscenter.se

JUST NU!
• 5 års Garanti på 
 bodelen och bildelen*** 
• 5 års FukttäthetsGaranti
• 5 st Fukttest ingår 
• 5 års fri service**** 
• Backkamera
• CD-radio inkl blåtand
• Markis
• Gasoltub

• Vinterdäck
• Tv-antenn och TV-fäste
• Vinterförvaring
• Hotellövernattning vid köp

värde ca    100.000:-

Pris  29.900:-

Vi tar gärnainbyte!
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Motorföraren i backspegeln

teXt: mikael lindberg

Den här gången landar vi i året 1967, 
närmare bestämt i Motorföraren nr 
23 som kom ut den första december, 
för övrigt samma datum som den här 
utgåvan. Anledningen är förstås att 
bara någon vecka innan, den 22 no-
vember 1967, har Saabs efterträdare 
till Saab 96 presenterats – Saab 99. Få 
har uppmärksammat att det här var 
för precis 50 år sedan.

I ett vinternummer som detta, står att läsa 
en hel del tidstypiska annonser om både 
bilbatterier och dubbade vinterdäck. Fyra 
nöjda droskägare (alltså taxichaufförer), in-
tygar gemensamt fördelarna med Firestones 
dubbdäck, där den extra milkostnaden med 
dubb endast är 13 öre per mil.

Bland batteriannonserna finns 6- och 
12 volt från Boliden Batteri AB och SAAJ 
(Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jung-
ners). Möjligen går de idag att hitta dessa i 
någon sedan länge avställd veteranbil.

Den förmodligen intressantaste annonsen 
är nog ändå den för Volkswagen Automatic 
– som på en helsida med illustration, detal-
jerat förklarar hur deras växellåda med tre 
steg fungerar.

På sidan 22 har Lillie Clinell gjort en jul-
klappslista som bland annat innehåller elek-
trisk äggkokare för 75 kronor och en elek-
trisk brödrost för 95 kronor. Den stora klap-
pen är trots allt en råsaftscentrifug för 180 
kronor. Man kan säga att Lillie var tidigt ute, 
just en sådan blev årets julklapp 2013.

Omslag
Självklart pryds omslaget av inte mindre 
än fyra bilder på Saabs helt nya modell 99. 
Det är efterträdaren till 96:an och bilen har 
precis visats upp bara någon vecka tidigare 
på Teknorama i Stockholm. Reportaget 
om Saabs nya modell får hela fyra sidor i 
tidningen.

I tidningen finns även ett uppslag kring 
cyklister i trafiken, ett nog så aktuellt ämne 
även idag.

Ny modell från Volvo, är allt som står att 
läsa i det övre högra, hörnet av omslaget. 
Vilken ny modell det handlar om, ger vi 
svar på här i backspegeln.

Saab 99 100 % chans för succé
Så lyder rubriken när Motorföraren ger sig i kast med en presenta-
tion av 99:an. Man förklarar att utvecklingsarbetet började redan 
1965 och att Saab 99 har flera säkerhetsdetaljer som stabila sidobal-
kar, stötupptagande polstring i inredningen samt en dubbelt ledad 
rattstång.

Den låga motorhu-
ven ger ett lågt luft-
motstånd och är möjligt 
genom att motorn lutar 
45 grader. Själva maski-
nen, en Triumph-motor 
på 1,7 liter (1 709 cc) är 
ordentligt utprovad och 
ska inte ge några barn-
sjukdomar.

Just det senare kom inte att stämma. Den maskinen blev noto-
riskt känd för problem med topplockspackningen där kylarvatten 
började läcka ut.

Motorn gav i alla fall 80 hästkrafter DIN vid 5 200 rpm vilket 
gav Saab 99 en acceleration från 0–100 km/h på 14,5 sekunder. 
Kvartsmilen, 0–400 meter) klarades av på 19 sekunder och bränsle-
förbrukningen angavs till 0,9 liter per mil. Som kuriosa kan nämnas 
att även en Wankel-motor stod på förslag som drivkälla.

En sak som följde med från Saab 96 (och i sin tur från Saab 93) 
var förstås frihjulet till den fyrväxlade, manuella växellådan. Spär-
ren till frihjulet satt mellan framstolarna tillsammans med separata 
värme- och friskluftsreglage till baksätespassagerarna samt tänd-
ningsnyckeln.

Idag vet vi att Saabs 99-modell kom att överleva ända fram till 
1984 och fanns i både sedan- och combi-coupé. Mest känd borde 
Saab 99 Turbo vara, som lanserades 1978.

Den Saab som presenterades 1967 kom i alla fall ut på markna-
den året efter, 1968, och priset siades till cirka 18 000 kronor, vilket 
motsvarar 157 500 kronor i dagens penningvärde.

Volvos nya herrgårdsvagn
1967 presenterar Volvo en herrgårdsvagn av sedanmo-
dellen 144. Den får modellnamnet 145 och kommer 
enligt artikeln i två motorutföranden – antingen 85 
hästkrafter, eller 115. Den totala lastvolymen med fällt 
baksäte anges till två kubikmeter. Till den stora bak-
luckan kan man köpa till tillbehör som vindrutetorkare 
och –spolare.

Förutom karossformen, skiljer sig 145 mot 144 på 
några punkter. Bakljusen är större på 145, och bakre 
skruvfjädrarna, kraftigare, samt att bakvagnen är för-
sedd med genomslagsgummin.

Det kan låta onödigt, men vi passar på att beskriva 
Volvos tresiffriga modellkod. Första siffran anger mo-
dellserien, den andra antalet cylindrar och den sista 
siffran – antalet dörrar.

I raketfart
På Ungdomssidan visas en vidunderlig liten best upp. Det är en 
raketdriven go-Kart som köpts från USA av den danske racing-
föraren Sven Engstrøm. Det är den första i Europa och Sven 
blir ägare till den för 14 000 kronor, vilket idag motsvarar drygt 
122 000 kronor.

Tämligen snart dyker det upp problem inför provkörningen. 
För det första måste man hitta en lämplig bana att köra på. Slut-
ligen hittas en nybyggd motorvägssträcka som testplats. Nästa 
problem är raketbränslet – det går nämligen inte att köpa i Dan-
mark. Även det löser Sven genom att åka till Sverige och handla 
vad som behövs hos Nitro Nobel.

Provkörningen går bra, även om go-Karten lyfter ett par gång-
er. Och så här efteråt låter det närmast otroligt att våga sätta sig i 
en liten go-Kart som gör 0–265 km/h på blott tio sekunder … 
Vi använder här den gamla skrivningen av gokart: go-Kart.)
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SäLJES

dIVERSE bILaR: gINETTa g32, 

Triumph TR7 och 1300, 
Chrysler PT Cruiser Ca-
briolet. Reliant, Bond med 
flera. 
Tel: 031–10 54 74

RENauLT R12 koMbI -78. 

”Veteranbil” 12 R 1338, 
gul, 1978, KHA034 i fint 

skick. Sommarkörd med 
till hösten 2011, sedan 
dess uppallad. Motorvär-
mare, vinterhjul, takräck, 
lastskydd, radio, original-
klädsel och –mattor, div. 
delar. 
Tel: 070–585 23 10 

SubaRu FoRESTER -02. Hö-
gerstyrd. Farthållare, sol-
lucka, välfung. AC. 10 800 

mil. Servicebok.
Pris: 35 000 kr.
Tel: 0491–315 04, 
076-165 05 50 vbg

MOTORFöRAREN ÅRGÅNG 

-73, komplett årgång, 
med 20 tidningar, 22 nr, 
2 dubbletter. Pris: 66 kr. 
Plus frakt på 84 kr.
Tel: 070–292 92 66

C.a.M. LINdMaNS ”bILdER 

uR NORDENS FLORA”. Tre 
skinnband. Pris: 500 kr.
Tel: 073–679 25 64

kRoNCYkEL M105. Pris: 1 
800 kr. Som ny, i mycket 
bra i skick.
Tel: 070-859 16 23

PERSONLiGT

MAN PÅ 80 ÅR önskar träffa 
en kvinna att dela glädje 
med. Brevsvar fvb till 
Motorföraren, Annons 
”Personligt kontaktsvar”, 
Hammarby Fabriksväg 25, 
120 30 Stockholm

TORGET: RADANNONSER

c Som en förmån erbjuder vi våra medlemmar en gratis Torget-

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och 

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef 

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 8 januari. 

 c Skicka din annons till: ”Torget”, Motorföraren, Hammarby

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

1B. Du har ingen förkörsrätt, men mötande trafik har 
väjningsplikt och upplyses om det med vägmärket 
B6, som är runt, gult med röd kant och en svart och 
en röd pil.

2B. När ett körfält upphör och löper samman med 
ett annat gäller reglerna för körfältsbyte, inte hö-
gerregeln om märket visar att det högra körfältet 
upphör. 

Så här står det i Trafikförordningen 3 kap 43§ om 
körfältsbyte: 

Man får byta körfält endast om det kan ske utan 
fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter…

En förare som uppmärksammar att någon annan 
förare avser att köra in i det körfält han eller hon 
färdas i skall anpassa hastigheten så att inkörningen 
underlättas.

Vidare ”skall föraren ge tecken med körriktnings-
visaren för att visa sin avsikt. Om fordonet inte har 
körriktningsvisare, skall föraren i stället visa sin av-
sikt genom att sträcka ut armen… Tecken skall ges 
i god tid innan den avsedda manövern genomförs 
och vara väl synligt och otvetydigt. Teckengivningen 
skall upphöra så snart manövern är avslutad.”

3C. Lagen talar om ”ömsesidigt hänsynstagande” 
där märket, som heter Sammanvävning, står. Ett 
lämpligt körsätt är då så kallad blixtlås- eller kugg-
hjulskördning. Det vill säga varannan kör från de två 
sammangående körfälten.

Rätt svar 
bil- & trafikfrågorc Grattis säger vi 

till fem nya krys-

setvinnare! Två 

bingolotter vardera 

är vinsten.

Lycka till!

  

Kristina Lif

Hyltebruk

Leif Sjöberg,

Fränsta

Lennart Dahl,

Rödeby

Margaretha

Holtman,

Vaxholm

Leif Niklasson,

Mölndal

MEDLEMSFöRMÅN: ANNONSERA
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vinnare krysset nr 7



POSTTiDNiNG B

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

Läs mer på hyundai.se

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka   •   5 års Vägassistans   •   3 års Vagnskadegaranti 
Alla priser är rek. cirkapriser, varje återförsäljare svarar själv för sin egen prissättning. Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 3,33% ränta, 
36 mån, 30% kontant eller inbytesbil, 41% restvärde, effektiv ränta 5,30%. Bränsleförbruk blandad kör: 3,8-5,5 l/100km, CO2: 99-129 g/km.

Visste du att det har kommit en helt ny version av populära Hyundai i30 Kombi? 
Med den senaste säkerhetstekniken, stilren design och nya uppkopplingsmöjligheter 
finns det massor att upptäcka. Välj mellan i30 Kombi från 184 900 kr eller i30 
5-dörrars från 174 900 kr. Välkommen in till din närmaste Hyundaihandlare, vi 
berättar gärna mer!

Upptäck nya i30 Kombi. 
Bilen för den moderna familjen. 

Nya i30 Kombi från

184 900 kr
eller från 1 849 kr/mån


