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Bilarna på bilden är Optima Sportswagon GT Line samt Niro Hybrid. Bränsleförbrukning Kia Optima Sportswagon GT Line blandad körning 4,6 l/100km, CO2 utsläpp 120 g/km, Kia Niro Hybrid 1.6 GDi Bensin / El, 
DCT-6 dubbelkopplingslåda, blandad körning 3,8 L / 100km ,CO2: 88 g/km. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid; 1,4 l/100 km, 12,3 kW/h, samt CO₂-utsläpp 33g/km, enligt 
den kombinerade körcykeln, NEDC. Niro Plug-In Hybrid ej fastställt. Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50% 
2017. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.271 KR/MÅN*

NIRO HYBRID 1.6 DCT PLUSPAKET  

NIRO PLUG-IN HYBRID  

PRIS EJ FASTSTÄLLT VID TRYCK

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.888 KR/MÅN*

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.363 KR/MÅN * 

1.7 CRDi DCT-7 GT LINE BUSINESS  

OPTIMA SW PLUG-IN HYBRID BUSINESS 62KM 
PÅ EL

55KM 
PÅ EL

Klassledande räckvidd 
Kompromissa varken med körglädje, komfort eller utrustning! Kias första storkombi 
respektive crossover kommer nu även som laddhybrider. Båda med längst räckvidd 
i klassen, 62 respektive 55 km på el. Kom närmare naturen med eldriftens tystnad 
och mindre utsläpp. Helt nya Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid finns att 
 beställa redan nu för leverans i sommar. Kia Niro Plug-In Hybrid kommer efter 
sommaren. Välkommen till din Kia-handlare! 

Helt nya Kia Optima Sportswagon och Kia Niro   

Kommer nu som 
plug-in hybrider 
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Det sjunger om 
Oves engagemang

Eldsjälen Ove Sandert i Gävle är en 
synnerligen aktiv MHF-are. Förutom 
mer traditionella aktiviteter gör han 
ett eget melodikryss som kan lösas 
via MHF Gävles hemsida. Sidan 30

Vandra och 
campa i alpmiljö
Motorförarens utsände drog till 

Österrike och kan rapportera om 
några verkliga pärlor för dig som 

siktar på Alperna i sommar. 
 Sidan 32

Fantastiska fenor 
på Elmias bilfest
Originalbilar i toppskick blandades 

med fräcka custombyggen när 
Elmia i Jönköping höll bilmässa i 
påsk. Sidan 38

En lyxig husbil 
att drömma om
Vi provkör nya, lyxiga modellen LMC 

Explorer 710 som, trots sin storlek, 
får framföras med B-kort.         Sidan 52
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Studentfara
Flakåkning i kombination med 
rusdrycker är ett allvarligt hot 
i studenttider. Men vem gör 
något åt det? 

FOTO: ANDErS wiKLUND/TT
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göran sydHagE
vd och stolt  

medlem i MHF 
goran.sydhage@

mhf.se
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brottslingar färdas 
nästan alltid i bil
Stölder, smuggling, skjutningar och mord. Ja, 

listan kan göras lång men gemensamt är att de 
flesta brottslingar färdas på vägen i någon form. 
Oftast är det i en bil.

Under påskhelgen släpptes nyheter om den kraf-
tigt ökande narkotikasmugglingen. ”Detta sker via 
Öresundsbron eller via båt till någon av Skåneham-
narna”, sa nyhetsuppläsaren.

Det fruktansvärda som hände på Drottninggatan i 
Stockholm skedde också med bil. Likaså vid en lik-
nande händelse i Gamla Stan i huvudstaden 2003, då 
två personer dödades och fler än 25 skadades av en 
bil som körde in på Västerlånggatan i full fart. Senast 
hände samma typ av vansinnesdåd på Champs-Élysées 
med oskyldiga människor som dog och skadades. 

I FLERA ÅR HAR NU REGERINGEN talat om hur viktigt 
det är med automatiska nykterhetskontroller i svenska 
hamnar. Eller ”alkobommar” som infrastrukturminis-
tern brukar säga. 

Så kom då vårbudgeten där inget av uttrycken är 
spårbara. Man har nu haft några år på sig att förverkliga 
det Anders Ygeman stolt lovade i Tylösand 2014. Men 
åren går …

HUR HÄNGER DÅ DETTA IHoP med rubriken och början 
av artikeln? Jag ska utveckla det om du har tid att läsa 
någon minut till.

Automatiska nykterhetskontroller i hamnar och på 
Öresundsbron sparar enormt med polisiära resurser 
jämfört med att polisen istället ska göra dessa kontrol-

ler på traditionellt vis. Det enda som skulle spara mer 
polisresurser vore att helt upphöra med polisens egna 
kontroller. 

Men då vet vi å andra sidan att fyllebuset på vä-
garna kommer att öka vilket i sin tur ger stegrande 
resurskostnader vid olika former av trafikincidenter.

De automatiska kontrollerna kan med fördel skötas 
från en ledningscentral någonstans i landet. Därifrån 
kan support lämnas på många språk, men då någon 
rattfyllerist fastnar i kontrollen och ”blåser rött”, ska 
denne lagföras. Då måste exempelvis en polis finnas i 
närheten. Polisen kan då lämna sin andra kontrollfunk-
tion, som kan vara att spana efter bilar som är efterlysta 
eller av annan anledning bör kontrolleras.

HUR MYNDIGHETERNA vÄLJER att organisera sitt arbete 
har inte MHF med att göra, men vi är däremot mycket 
intresserade av resultaten. Att kontrollera fordon i alla 
dess former innebär att man, förutom att fånga rattfyl-
lerister på grund av alkohol, även kommer att stöta på 
trafikanter utan körkort, trafikanter som är påverkade 
av narkotika, trafikanter som kör fordon som är över-
lastade, stulna, eller i ett skick som innebär att de inte 
alls bör befinna sig på en väg bland andra trafikanter. 

En hel del bus av olika karaktär skulle kunna få ett 
stopp, även om vi aldrig kan stoppa alla former av ter-
rordåd.

Därför får diskussionen kring fler fartkameror inte 
hindra regeringen att sätta högsta fart för en mer ef-
fektiv trafikövervakning. Regeringen bör faktiskt ha 
fullt stöd till fri fart, i denna fråga.

”Hur myn-
digheterna 
väljer att 
organisera 
sitt arbete 
har inte 
MHF med att 
göra, men vi 
är däremot 
mycket in-
tresserade av 
resultaten.”



FRIHET ATT VARA 
DIG SJÄLV
NYA SONIC.

www.adria.se
Inspirerande äventyr sedan1965.

DET NYA SÄTTET  
ATT CAMPA
NYA AVIVA.

SMIDIG OCH FLEXIBEL
TWIN. 

SVERIGES 
HUSVAGN    HUSBIL    &

MEST  
KÖPTA
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Cykelfrämjandet ver-
kar vara en orga-
nisation som inte 
sätter sina medlem-

mars säkerhet i fokus. 
I en artikel i Motorfö-

raren nummer 3 uttalar sig 
ordförande för Cykelfräm-
jandet i tre frågor. När man 
läser svaren inser man att 
Cykelfrämjandet inte sätter 
medlemmarnas säkerhet i 
första hand genom att inte 
ta så allvarligt på varken cy-
kelhjälm eller nykterhet vid 
framförandet av cykel. Det 
stora bekymret verkar istäl-
let vara alkoholpåverkade 
bilförare.

Tydligen följer man inte 
med i forskningen kring 
fallolyckorna från cykel. Att 
en stor del av dessa beror 
på alkoholintag verkar man 
bortse ifrån. Istället fixerar 
man sig vid att bilister kör 
påverkade och ser detta 
som ett mycket stort pro-
blem. 

DET RÅDER INGEN TvEKAN 
om att berusade bilister 
utgör ett allvarligt hot mot 
cyklister och gående. Men 
att samtidigt bortse från de 
många allvarliga singelo-
lyckor i samband med cy-
kel och alkoholintag verkar 
vara verklighetsfrämmande. 
Dessutom verkar man inte 
vilja delta i diskussionen omkring ett lag-
krav på cykelhjälm. 

Här kommer man med en skröna som 
blivit sanning – att svenskarna rör sig all-
deles för lite och underförstått skulle det 
bli ännu sämre om man införde hjälm-
tvång på vuxna. 

Man vet att cykelhjälmen räddar liv och 
minskar de allvarliga skallskadorna. Om 
man då tycker att det för det första inte är 
något problem med att folk cyklar beru-
sade och för det andra inte verka bry sig 

om konsekvenserna av vad 
som händer då man inte 
använder hjälm, då blir det 
hela mycket beklagansvärt. 
Jag hoppas verkligen inte 
staten bidrar med skatte-
medel till en organisation 
som inte ställer sig bakom 
riksdagens beslut om en 
Nollvision.  

JAG TRoR INTE ATT van-
liga, medvetna medbor-
gare skulle sluta cykla för 
att man inför en hjälmlag 
för vuxna. Debatten från 
Cykelfrämjandet om folk-
hälsan som ett skäl till att 
inte införa hjälmlagen, är 
befängd och saknar grund. 

Står man en dag och ser 
när stockholmarna cyklar 
till jobb och skola, ser man 
också att en övervägande 
majoritet redan använder 
hjälm, vilket är glädjande. 
Jag tror inte att de som 
inte använder hjälm istället 
skulle vilja ta tunnelbanan, 
bussen eller sitta i bilkön 
till jobbet. Men så länge 
det är fritt, tänker inte alla 
efter vad konsekvensen 
kan bli vid en singelolycka 
med cykel. 

HELA DENNA DEbATT kring 
alkohol och hjälm liknar 
den som en liten grupp 
förde när det skulle infö-

ras en promillegräns på sjön. Alla båtägare 
skulle då låta sina båtar ligga vid kaj och 
ingen skulle klara av att göra en tur på sjön 
utan att först förtära alkoholhaltig dryck. 

Idag ser vi att den debatten var ett litet 
internt problem för några alkoholberoen-
de båtägare medan den stora massan efter-
levde den nya lagen. Samma sak kommer 
att inträffa om riksdagen vågar ta beslut på 
cykelhjälm för alla liksom införandet av en 
promillegräns.

   cHristEr folkEsson

MINNS NI KAMPANJEN Rör inte min kom-
pis, från mitten av 1980-talet? Var och var-
annan bar på en pin föreställande en vit 
hand med nämnda text. Aktionen var en 
reaktion mot orättvisor och diskriminering 
i samhället, och är minst lika aktuell idag.

Som bilentusiast finns också en hel del 
orättvisor – då riktade mot bilar i allmänhet. 
De ökar år för år och det är få som vågar 
säga ifrån.

Kikar jag i mitt eget garage står där just nu 
tre entusiastbilar. Den fjärde är under byggna-
tion. Det finns även en snövessla i gömmorna, 
för att även kunna njuta av vinterhalvåret.

Även om endast ett fordon i taget kan kö-
ras, är det ändå en ansenlig summa pengar 
som varje år behöver läggas ut för exempelvis 
försäkringar till dem. Att föreslå en så kallad 
flytande, ägarbunden försäkring, lär förbli en 
utopi.

De gånger bensinstationen besöks, är den 
vanligaste, lite sura, frågan från helt främ-
mande personer:

– Och hur mycket drar den där då? 
– Tja, knappt 200 liter per år, hur mycket 

drar din på årsbasis, brukar undertecknads 
jovialiska svar bli. 

DE SENASTE SEx ÅREN har det inte blivit 
mer än runt 100 mil per säsong med fa-
voritbilen. Och de andra två ”vilar” mest. 
Snövesslan, med både tim- och kilometer-
räknare, kördes 27,3 mil på 21,5 timmar 
innan vintersäsongen var över.

Kvar är förstås bruksbilen, noggrant ut-
vald efter de behov jag har just nu – diesel, 
fyrhjulsdriven och utrustad med dragkrok. I 
storlek är den ungefär som en VW Golf och 
alltså inte någon stor ”stadsjeep”.

Det blir naturligtvis många fler mil i den 
per år jämfört med någon av hobbyfordo-
nen. Alla de milen är inte heller nyttomil. 
På vårkanten, innan den taklösa gör entré, 
händer det att bruksbilen tas ut på en tur 
utan destination.

Vi kan nämligen ännu köra bil utan att 
någon ifrågasätter vart vi ska eller varför och 
det är en – än så länge – värdefull frihet.

Möjligen kan någon ifrågasätta att jag tyst 
ibland kan säga ”Hej du”, till någon av mina 
bilar. Det må vara vinkat. För många är bilar 
något fult och onödigt som ska bort. För mig 
är de mina kompisar – så rör inte min bil.

Rör inte min kompis

”De senaste 
sex åren har 
det inte blivit 
mer än runt 
100 mil per 
säsong med 
favoritbilen.”

Är Cykelfrämjandet 
ute och cyklar?

KRöNIKA: FRÅN FöRARSÄTET

MIKAEL LINDbERG

CHEFrEDAKTÖr

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

Motorföraren nr 3/2017.



Upplev svensk sommar 
på lokala pärlor!
Svenska Campingpärlor är landets nyaste och kanske 
snabbast växande campingkedja. Tillsammans erbjuder 
vi camping för alla smaker i natursköna områden med ett 
brett aktivitetsutbud anpassat efter just dig som besökare. 
Njut av den svenska sommaren när den är som bäst och 
upplev varje lokal campingpärla. Du hittar oss i Gränna, 
Säffle, Sunne, Rättvik, Mora, Orsa och Lycksele. Vi ses!

Svenska Campingpärlor 0250-462 00
Box 133, 794 22 Orsa info@campingparlor.se
www.campingparlor.se instagram.com/campingparlor

Campa 1 nätter  
och få 1 gratis natt på 
Duse Udde Camping

Erbjudandet gäller t.o.m.  
31 maj för boende på någon av 
våra pärlor 1 maj–31 aug 2017 

och i mån av plats. 
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bil- och trafikfrågor

1. vad betyder skyltningen på bilden?
A. Du kör in i en zon med parkeringsförbud 
1 oktober – 31 maj mellan midnatt och klockan 
sju på morgonen.
B. Du kör in i en zon med datumparkering 
1 oktober – 31 maj mellan midnatt och klockan 
sju på morgonen.
C. Du lämnar en zon med datumparkering 
1 oktober – 31 maj mellan midnatt och klockan 
sju på morgonen.

2. vilket påstående är rätt om du inte har ett giltigt 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
A. Du får parkera max fem minuter på en 
parkeringsplats som är skyltad för rörelse-
hindrade.
B. Du får stanna för på- och avstigning på en 
parkeringsplats som är skyltad för rörelse-
hindrade.
C. Det är både förbjudet att stanna och par-
kera på en parkeringsplats för rörelsehindrade 
om du inte har ett giltigt parkeringstillstånd.

3. vad är rätt om det anges på en skylt att det krävs 
parkeringsskiva på en parkering?
A. Du ska ställa in tiden när du anländer.
B. Du ska ställa in tiden när du tänker lämna 
parkeringsplatsen.
C. Du måste ha en p-skiva som är giltig i kom-
munen där du ska parkera.

(rätt svar på sidan 63.)

ATTRAKTIvT ATT 

STJÄLA bILDELAR

Antalet stölder av 
bildelar ligger fort-
farande högt och 
Stockholm län do-
minerar statistiken. 
Andra drabbade län 
är Skåne och Västra 
Götaland, enligt sta-
tistik som tagits fram 
av Larmtjänst.

Under det första 
kvartalet har det 
skett exempelvis 
1 071 stölder av na-
vigationsenheter, air-
bags och xenonstrål-
kastare till ett värde 
av drygt 64 miljoner 
kronor. redan 2016 
såg man en kraftig 
ökning av stölder, 
och det verkar hålla i 
sig. Mest drabbade 
är ägare av BMw, 
Mercedes-Benz, Vol-
vo och Volkswagen.

FöRbUD MoT 

HANDHÅLLEN MobIL 

FöRESLÅS 

Det blev 2013 för-
bjudet för förare att 
använda en mobil 
eller annan kommu-
nikationsutrustning 
på sådant sätt att det 
inverkar trafikfarligt 
på körandet. Ett 80-
tal svenskar per år 
har fällts för brottet 
uppger Transportsty-
relsen. 

Nu föreslås de 
nuvarande reglerna 
kompletteras med ett 
förbud mot att hålla 
en mobil i handen 
under färd. 

Hur får du parkera efter den här skyltningen, 
som finns på många orter i landet, som här 
på Frösön i Jämtland?
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MHF kontrollerar  
användningen av bussbälte
i ett nytt projekt ska MHF undersöka hur stor 
andel av de passagerare som reser med bus-
sar i linjetrafik som använder bälte. Enligt lag 
ska alla busspassagerare i linjetrafik som är 
äldre än tre år sitta på en plats med bilbälte. 

Tanken är att funktionärer i MHF:s regioner 
och lokalavdelningar ute i landet ska under-
söka hur många av busspassagerarna som 
använder bälte. 

Projektet kom till efter ett beslut av MHF:s 
förbundsmöte. Målen med projektet är öka 
bältesanvändningen i bussar samt att skapa 
en medvetenhet om hur frekvent bältesan-
vändningen är. 

Frågan har tråkigt nog aktualiserats i sam-
band med den allvarliga bussolyckan utanför 
Sveg tidigare i år, där flera skolbarn omkom. 

Om du inte använder bussbälte kan du få 
böta 1 500 kronor. 

FöREbYGGANDE vERKSAMHET. MHF-Ungdoms 
generalsekreterare Christer Folkesson kontrol-
lerar bälten i en buss. 

Ny suv från opel
Opels motsvarighet till Årets bil-vinnaren Peu-
geot 3008 heter Grandland X. Precis som hos 
Peugeot kallas modellen för en suv, även om 
bilen bara går att köpa som framhjulsdriven. 
Grandland X blir den tredje och till storleken 
största medlemmen i Opels X-familj, som 
tidigare består av Crossland X och Mocka X. 
Nykomlingen, som landar i bilhallarna till 
hösten, är fulladdad med elektroniska förar-
hjälpssystem som exempelvis autobroms, 
fotgängardetektion, parkeringshjälp och 
360-graderskamera.

Trafikverket vill se 
alkobommar på fler 
platser än i hamnar 
Förra året omkom 270 personer i trafiken, 
vilket är en ökning med elva personer jämfört 
med 2015. Det visar den fastställda statistiken 
som presenterades på Trafikverkets resultat-
konferens den 26 april. 

Under 2016 var nästan en tredjedel av 
dödsolyckorna i trafiken alkohol- och drogrela-
terade. På resultatkonferensen berättade Tra-
fikverkets generaldirektör Lena Erixon att alko-
bommar har testats och utretts med fokus på 
hamnar, men att Trafikverket nu kommit fram 
till att de borde användas på fler platser. Erix-
on presenterade också nyheten att Trafikverket 
och Polisen har tecknat ett samarbetsavtal om 
de automatiska nykterhetskontrollerna och att 
ett införande nu är i en uppstartsfas. 

i dagsläget finns det 1 500 trafiksäkerhets-
kameror i Sverige. Under de närmaste åren 
kommer 200 nya kameror att sättas upp för 
att spara fler liv i trafiken. Det är en av flera 
åtgärder som görs för att nå Nollvisionens 
delmål för år 2020. 

Alkobommar i 
Stockholms fri-
hamn.

Trafikverkets 
generaldirektör 
Lena Erixon.



Finansiering i samarbete medFölj oss på facebook och läs 
gärna vårt livsstilsmagasin 
på vaknadarduvill.se

Importör:

KNAUS SKY TI 
 SCANDINAVIAN SELECTION

Knaus Sky Ti är det perfekta sättet att njuta av havet. Och tack vare det stora 
panoramaglastaket kan du även njuta av solen från insidan. Oavsett om du 
färdas på isiga vägar genom snötäckta landskap, eller längs soliga kustvägar, 
på väg till värme och salta bad, så ger Knaus både trygghet och komfort. 
Välj mellan 4 olika planlösningar med pris från: 769.000.-

Extrautrustning ingår 
till ett värde av ca 145.000.-

Komplett information och närmaste återförsäljare hittar du på Bergholm.com
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MHF vill väcka debatt om alkohol och studentflak

Havskappseglingen 
startar i Halmstad  

På scen:
Europe • D-A-D • Linnea Henriksson

Mariette • Linnea Olsson 
Pernilla Andersson • Nisse Hellberg

Hasse ”Kvinnaböske” Andersson 
Eric Gadd & Blacknuss • Mwuana
HOV1 • Galavant • Norlie & KKV

Babblarna

Läs mer: 
tallshipsraceshalmstad.se

THE TALL SHIPS RACES
Halmstad 2017

organised by Sail Training International

Varje år inträffar allvarliga olyckor 
och studenter mister till och med li-
vet i samband med flakåkande. MHF 
hoppas kunna väcka debatten om 
farorna med alkohol och studentflak 
genom att skriva till Sveriges kom-
muner. 

STUDENTEN SKA vARA en lycklig tid fylld 
med framtidstro, men för vissa slutar livet 
precis innan det har börjat. Förra året om-
kom en student på Gotland när han ram-
lade av ett studentflak. Enligt polisen inträf-
fade tolv allvarliga olyckor i Sverige i sam-
band med flakåkande under 2014. 

Södertälje är en av flera kommuner 
som har förbjudit alkohol på studentfla-
ken. MHF tipsar nu sina regioner och 
lokalavdelningar om att man kan skriva 
till sina kommuner och fråga vad de har 

för riktlinjer för alkohol på studentflaken. 
– Tanken är att vi ska få igång en diskus-

sion ute i landet om det här. Om en lo-
kalavdelning ställer frågan till sin kommun, 
då kan man offentliggöra svaret och få i 
gång en debatt, säger Göran Sydhage, vd för 
MHF. 

MHF HAR INGET EMoT studentflak poängte-
rar han.

– Klart att ungdomar ska ha trevligt på 
studenten. Vi är inte emot studentflaken, det 
är ju alkoholen på flaken som är problemet, 
förklarar Göran Sydhage. 

Christer Folkesson är regionordförande 
för MHF Öst. 

– Vi ska skriva brev till samtliga 51 kom-
muner i vår region och fråga vad de har för 
policy när det gäller alkohol och student-
flak, berättar han. 

– Syftet är att skapa en dialog med kom-
munerna. MHF tänker inte släppa den här 
frågan. 

STUDENTFLAK ÄR ETT undantag från de reg-
ler som normalt gäller för fordon, egentli-
gen är det inte tillåtet att åka på flak. För 
att få färdas på flak ställer Transportstyrelsen 
vissa krav. Reglerna skärptes efter att flera 
allvarliga olyckor inträffat 2014. 

Ett krav är att datum, tid och färdväg för 
ekipaget samt vissa andra uppgifter ska an-
mälas till polisen i förväg. Polisens rekom-
mendation är att det ska finnas två flakvär-
dar på varje ekipage. 

Tommy Elgh är polisinspektör vid trafik-
polisen i Jönköping. 

– I vårt län har vi haft ett bra samarbete 
med skolorna när det gäller studentflaken, 
berättar han. 

”Om en 
lokalavdel-
ning ställer 
frågan till 
sin kommun, 
då kan man 
offentliggöra 
svaret och 
få igång en 
debatt.”
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MHF vill väcka debatt om alkohol och studentflak

PUTTGARDEN

RÖDBY

GEDSER

HELSINGBORG
HELSINGÖR

ROSTOCK

KÖPENHAMN

ALLTID EN AVGÅNG SOM PASSAR

KORTASTE VÄGEN
TILL SEMESTERN
Med båten får du en skön paus på vägen, vare sig du 
reser från Helsingborg till Danmark, eller vidare söderut via 
Rödby eller Gedser till Tyskland. Vi erbjuder dig en genväg, 
men inte bara det, du får också en chans att koppla av, äta 
gott och shoppa till bra priser.

Skaffa AutoBizz Smart-avtal. 
– Läs mer scandlines.se/bizz.

Vi önskar er en trevlig resa!

  TILL DANMARK 
FR. 236:- INKL. BIL MAX 6M

I Transportstyrelsens broschyr Studentflak 
och karnevalståg, framgår det tydligt vilka 
regler som gäller tipsar Tommy Elgh. 

– Jag tror att det är viktigt med en bra 
dialog mellan polisen och skolorna, konsta-
terar han. 

– Förra året var jag nere i Värnamo i sam-
band med studenten. Vi var där i god tid 

och pratade med flakvärdarna och informe-
rade om vad som gäller. 

ATT HA FLAKvÄRDAR har ett stort värde an-
ser han. 

– Det finns en styrka i att det finns någon 
ansvarig som vi på polisen kan prata med 
om det skulle bli stökigt på flaket. Att åka 

studentflak är kul, men det måste vara under 
ordnade former. 

Ekipagen ska ha en fastlagd rutt som de 
måste anmäla till polisen i förväg. 

– Polisen kan inte hålla koll på varenda 
meter. Vi brukar ställa oss på någon sido-
gata och följa kortegen. 

PÅ SENARE ÅR HAR studentfirandet i Jön-
köpings län klarat sig från olyckor. Men 
för många år sedan var det en student som 
omkom i samband med flakåkande, minns 
Tommy Elgh. 

– Efter att dödsolyckan skedde började vi 
arbeta mer aktivt med frågan. På det sättet 
tror jag att man kan förebygga tråkigheter, 
säger han. Det har fungerat väldigt bra här 
under de senaste åren.

Mer information om vilka regler som 
gäller för studentflak hittar du på www.
transportstyrelsen.se. mari Haglund

Göran
Sydhage. 

Christer
Folkesson.

Tommy Elgh. 

FARLIGT FIRANDE. 
MHF hoppas kunna 
väcka debatten om 
farorna med alkohol 
och studentflak. Varje 
år inträffar allvarliga 
olyckor i samband 
med flakåkande. 

FOTO: rOLAND LUNDGrEN/MOSTPHOTOS
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Narkotikan har tagit över 
som främsta orsak till rap-
porterat rattfylleri hävdar 
polisen i Halmstad-laholm. 
skiftet kom för något år se-
dan. i skåne har det sett ut 
så länge. förskjutningen kan 
antas vara på gång på flera 
håll i landet. 

– oM MAN TITTAR här hos oss i lokalpolis-
område Halmstad, hade vi 2014 ungefär 
lika många av varje. Då hade vi 195 ratt-
fyllerier och 183 drograttfyllerier, säger 
Krister Adolfsson, poliskommissarie med 
operativt ansvar för polisen i Halmstad-
Laholm.

Året därefter, 2015, vände siffrorna till 
202 upptäckta drograttfyllerier och 146 
rattfyllerier orsakade av alkohol. Förra året 
var skillnaden ännu större: 249 drograttfyl-
lerier och 128 alkoholrattfyllerier. 

– Vändpunkten kom alltså någon gång 
2014 till 2015 sett till statistiken för vår del, 
säger han. 

MAN KAN FRÅGA SIG vad orsaken till att 
andelen rapporterade drograttfylleribrott 
har blivit större än andelen vanliga rattfyl-
leribrott. 

En möjlig förklaring kan vara att polisen 
blivit bättre på att hitta bilförare som är 
påverkade av narkotika. En annan tänkbar 
förklaring är att narkotikamissbruket blivit 
mer utbrett. 

Krister Adolfsson antar att det handlar 
om en kombination av förklaringar där yt-
terligare en bidragit till utvecklingen: 

– Narkotikapolitiken i Sverige har blivit 
mer liberal sedan ett antal år.

Påföljderna för narkotikabrott har mild-
rats radikalt. Ett grovt narkotikabrott som 
tidigare resulterade i upp till tio års fängelse 
ger idag inte mer än ett par eller några 
års fängelse. Pendeln har svängt över från 
stränga straff till betydligt lindrigare. Samti-

digt argumenterar även en del politiker för 
liberalare narkotikalagstiftning.

– Idag har vi ungdomar som har en an-
nan syn på narkotika än vad vår generation 
har. Det ser vi ute i trafiken, fortsätter Kris-
ter Adolfsson.

För de allra flesta är det en självklarhet 
att inte köra bil efter att man har druckit 
alkohol. De är välkänt att omdömet och 
reaktionsförmågan försämras. Att bilkör-
ning och alkohol inte hör ihop är något 
som i princip alla känner till.

Samma medvetenhet finns inte när det 
gäller cannabis, som är den vanligast före-
kommande drogen efter alkohol. 

Den dominerande psykoaktiva kompo-
nenten i cannabis är THC och den stannar 
kvar i kroppen i flera dagar och upp till en 
vecka. Många som röker cannabis under 
helgerna är inte medvetna om att effekten 
sitter kvar så länge. 

ETT UTANDNINGSPRov i en alkoholmätare, 
som polisen tar vid vägkanten, resulterar i 
ett positivt eller ett negativt svar. Den som 
misstänks ha druckit för mycket körs till 
polisstation för att blåsa i bevisinstrument 
eller, om det inte går att genomföra, tas ett 
blodprov.

Polisen i Sverige har inte tillgång till 
motsvarande sållningsinstrument, så kallad 
narkometer, för kontroll av narkotikapåver-
kan hos bilförare. Frågan om narkometer 
har hamnat i långbänk, vilket vi tidigare 
har rapporterat om i Motorföraren. 

– Sållningsinstrumentet är polisman-
nen eller -kvinnan. Och det kräver stor 
erfarenhet av den polis som gör den första 
bedömningen, säger Krister Adolfsson. 

PoLISEN HAR bLIvIT bättre på att hitta nar-
kotikapåverkade bilförare, anser han. Skälig 
misstanke om narkotikapåverkan måste fin-
nas innan prover tas. 

Av de misstänkta förare som tas med för 
urin- och blodprov är i snitt 75 procent 
narkotikapåverkade. För att hitta dessa per-

Liberalisering ökar 
drograttfylleriet

soner gör polisen en bedömning utifrån tre 
omständigheter. 

För det första kan personen vara känd 
av polisen sedan tidigare, kanske för just 
narkotikabrott. För det andra kan något 
med koppling till narkotika komma fram 
under samtalet med personen. Den tredje 
faktorn handlar om de synliga tecknen, det 
vill säga om de typiska fysiska tecknen på 
narkotikapåverkan som pupillstorlek och 
pupillernas reaktion på ljus, är uppenbara 
hos den som stoppats. Dessa synliga tecken 
avgör polisens beslut.

SJÄLvA bILKöRNINGEN är långtifrån någon 
pålitlig måttstock för eventuellt ratt- eller 
drogfylleri. Ryckig och vinglig körning 
beror inte alltför sällan på att förarens fokus 
är riktad mot mobiltelefonen. 

Rattfyllerister och drograttfyllerister 
finns i alla sociala skikt och i nästan alla 
åldersgrupper. Men de som kör bil narko-
tikapåverkade är i de flesta fall män i åldern 
18 till 40 år. De som är socialt väletablerade 
är svårast att upptäcka. 

Utfallet av de metoder som polisen an-
vänder för att hitta narkotikapåverkade fö-
rare anser Krister Adolfsson vara goda. Han 
ser därför inget större behov av att införa 
sållningsinstrument av typen narkometer. 

PoLISENS TRÄFFSÄKERHET att hitta rattfyl-
lerister har ökat samtidigt som antalet ut-
andningsprov halverats. Att utandningspro-
ven minskat i antal behöver inte vara något 
dåligt, påpekar Krister Adolfsson.

Träffsäkerheten var betydligt lägre när 
polisen gjorde masskontroller i rusningstid. 
Men den typen av kontroller kan å andra 
sida antas ha en avskräckande och förebyg-
gande effekt. Nu väljs platser och tidpunk-
ter för trafikkontroller på ett annat sätt. 

– Vi ställer oss på de platser där det är 
troligast att förare kör alkoholpåverkade.

Sådana platser kan vara tillfartsvägarna 
till Systembolagets butiker en vardag ef-
ter helg eller infartslederna till staden en 

”Idag har vi 
ungdomar 
som har en 
annan syn 
på narkotika. 
Det ser vi ute 
i trafiken.”

95
Så många procent fler 
drograttfyllerier jäm-
fört med alkoholratt-
fyllerier registrerade 
polisen i Halmstad-
Laholm under 2016.
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söndagsmorgon. Vid dessa kontroller blir 
antalet utandningsprov inte stort men san-
nolikheten att rattfyllerister påträffas ökar. 
Platser för kontroller kan också vara base-
rade på tips från allmänheten. 

KRISTER ADoLFSSoNS intresse för frågor 
rörande rattfylleri började med en våg av 
bostadsinbrott i Laholm. 

– Ett framgångsrikt sätt var att jobba mot 
de kriminella i deras fordon och då kom dro-
gerna och allt möjligt annat också in i bilden. 

Det förde hans tankar till trafiken på 
E6:an. Krister ville leda av trafiken och un-
dersöka ett större antal utvalda fordon och 
förare mer ingående. Sådana stora kontrol-
ler testades för första gången 2013. 

Resultatet blev att någon alkoholpåver-
kad förare hittades liksom ett antal förare 
påverkade av narkotika. Men framgången 
blev större än så. Polisen påträffade en stor 
mängd narkotika, vapen och stöldgods. 

Flera skåpbilar och personbilar var över-
lastade med alkohol. Bilar som var särskilt 
preparerade för smuggling hittades också. 

Mycket grov brottslighet upptäcktes och 
flera personer frihetsberövades. Arbetssättet är 
resurskrävande men ger resultat, anser han.

DET HÄR ÄR EN arbetsmetod som borde 
användas i större utsträckning, enligt Kris-
ter Adolfsson. Under 2015 genomförde 
polisen i Halmstad-Laholm sådana kon-
troller vid ett tiotal tillfällen, medan det 
bara gjordes två förra året. Han hoppas att 
polisen förmår och hinner genomföra fler 
storskaliga kontroller i år. 

svEn rosEll 

öGoNUNDERSöKNING. 
En av de metoder 
som polisen kan 
använda sig av för 
att styrka misstanken 
om att en förare är 
drogpåverkad är 
ögonundersökning. 
Där är en pupillome-
ter ett hjälpmedel. Till 
vänster framsidan 
och till höger bak-
sidan.

FOTO: MAri HAGLUND

FöRÄNDRING. Poliskommissarie Krister Adolfsson märkte av en statistisk förändring redan 2015, då antalet upptäckta drog-
rattfyllerier blev fler än antalet upptäckta rattfyllerier. FOTO: SVEN rOSELL

DRoGRATTFYLLERI. Cannabis är en av de van-
ligaste drogerna i trafiken. Så här känner du 
igen en hampaplanta.

FOTO: LEiF wETTErSTrÖM/NFC
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MHF delar farhågan att drograttfylle-
risterna kan ha blivit fler i trafiken.  

– Vi är precis som polisen oroade 
över utvecklingen. Men vi vill ha mer 
fakta på bordet, säger Lars Olov Sjö-
ström, trafiksäkerhetschef på MHF.

UNDER 2015 ANMÄLDES 13 083 drogratt-
fylleribrott i Sverige och 13 045 rattfyl-
leribrott. Antalet lagförda brott var 1 028 
för drograttfylleri, för rattfylleri var siffran 
4 624 stycken och för grovt rattfylleri var 
antalet 3 554 brott. Det visar Brottsförebyg-
gande rådets statistik. För brotten rattfylleri 
och grovt rattfylleri fanns 11 367 misstänkta 
personer och för drograttfylleri var antalet 
misstänkta 8 986 personer under 2015. 

MHF delar polisens oro att det kan ha 
blivit fler drogpåverkade förare i trafiken.

– Polisens bedömning är att drograttfyl-
leriet har blivit vanligare. Men det saknas 
fortfarande tillförlitlig statistik över hur stor 
andel av motorfordonsresorna som görs 
med narkotikapåverkade förare, konstaterar 
Lars Olov Sjöström. 

MHF anser att det är viktigt att alla anta-
ganden bygger på ett vetenskapligt underlag.

MHF kräver mer kunskap 
om drogerna i trafiken

varför är det viktigt att veta hur utbrett 

problemet med drograttfylleri är? 

– Vi behöver veta det för att kunna sätta 
in effektiva samhällsåtgärder. Om det visar 
sig att problemet är stort, då är det också 
rimligt att större resurser satsas mot drog-
rattfylleri, förklarar Lars Olov Sjöström.

Det är inte bara MHF som har uppfatt-
ningen att det behövs mer kunskap om hur 
vanligt det är med drograttfylleri. MHF 
tillsammans med Trafikverket, Polisen, VTI, 
Transportstyrelsen och Folkhälsomyndig-
heten tog fram rapporten Minskad andel 
alkohol och narkotika i trafiken, gemensam 
strategi för 2015-2020. 

UR STRATEGIN: ”För att utveckla kunskapen 
behövs studier om narkotiska substansers 
omfattning i trafikmiljön och hos förare 
eller oskyddade trafikanter samt om vilka 
risker substanserna medför i trafiken.” Vi-
dare slås det fast att nästa steg är ”en na-
tionell studie behöver initieras för att ge 
kunskap om i vilken omfattning narko-
tiska substanser återfinns hos personer i 
trafiken”. 

– Det här visar att MHF:s synsätt delas av 

myndigheterna, säger Lars Olov Sjöström. 
Under 2015 var ungefär 8 procent av 

dödsolyckorna i trafiken drogrelaterade, det 
visar Trafikverkets statistik. Ungefär samma 
andel har beräknats i djupstudier av trafiko-
lyckorna under de senaste åren. 

PoLISEN FÅR INTE slumpmässigt drogtesta en 
förare, utan det måste finnas en misstanke. 
Det är något som skiljer från rattfylleri, då 
polisen får göra ett sållningsprov med alko-
mätare även om misstanke saknas. 

Ögonundersökning är en metod som po-
lisen kan använda sig av när de misstänker 
att en förare är drogpåverkad. 

– Utfallet av de kontroller som görs med 
ögonundersökning är otillfredsställande ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Efter blodprovstag-
ning visar sig hela 20-25 procent av de 
misstänkta vara fria från drogpåverkan, kon-
staterar Lars Olov Sjöström. 

– Det långsiktiga målet måste vara att få en 
högre träffsäkerhet än vad som uppnås med 
så kallad ögonundersökning. MHF jobbar för 
att polisen ska få ett bra sållningsinstrument 
för sitt arbete mot drograttfylleri. 

mari Haglund 

”Det saknas 
fortfarande 
tillförlitlig 
statistik 
över hur 
stor andel 
av motorfor-
donsresorna 
som görs 
med narkoti-
kapåverkade 
förare.”

Lars Olov Sjöström 
är trafiksäkerhetschef 
på MHF. 

öKNING. Polisen i 
Halmstad-Laholm 
upplever att det 
har blivit vanligare 
med drograttfylleri 
än rattfylleri i deras 
område. 

FOTO: POLiSEN 

DRoGRATTFYLLERI. Cannabis är en av de vanli-
gaste drogerna i trafiken. Här i form av en så 
kallad haschkaka. 

FOTO: LEiF wETTErSTrÖM/NFC



Boka på tallink.se I 08–22 21 40*
*Serviceavgift 70:– per bokning tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Utvalda avgångar. Begränsat antal platser.

UPPLEV MER
BILA MED BÅT

Ta havsvägen till Tallinn med bilen ombord. Shoppa loss och fyll bakluckan 
med godsaker! Förutom att du upplever mer i din egen takt kan du även 

besöka fler städer på en och samma resa. Bila med båt helt enkelt.

BILPAKET TALLINN Prisex 1599:–
INGÅR: personbil + B-hytt för upp till 4 personer.
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   Rederi            Turtäthet Hemsida  Bokning/kundservice

VÄSTERUT
BELGIEN
Göteborg-Gent  DFDS    6 ggr/v freight.dfdsseaways.com 031–65 08 67 

DANMARK
Göteborg-Frederikshavn Stena Line  6 dagl  stenaline.se  0770–57 57 00
Varberg-Grenå  Stena Line  2 dagl stenaline.se  0770–57 57 00
Helsingborg-Helsingör  Scandlines       Var 15–30:e min   scandlines.se  042–18 60 00
Helsingborg-Helsingör     HH-ferries       Var 15–30:e min   hhferries.se       042–18 61 00
Öresundsbron  –            Dygnet runt  oresundsbron.com   040–22 30 00

ENGLAND

ingen direktförbindelse från Sverige. Bästa via Esbjerg i Danmark.

NORGE
Strömstad-Sandefjord Color Line  4 dagl colorline.se  0526–620 00

SÖDERUT
BORNHOLM
Ystad-rönne  Bornholmsfaergen   4–8 dagl  faergen.se   0411–55 87 00

POLEN
Ystad-Swinoujscie  Polferries  2 dagl polferries.se  040–12 17 00
Ystad-Swinoujscie  Unity Line  2 dagl unityline.se  0411–55 69 00
Karlskrona-Gdynia  Stena Line  2 dagl stenaline.se  0770–57 57 00
Nynäshamn-Gdansk  Polferries       Varannan dag polferries.se  08–520 68 660
Trelleborg-Swinoujscie TT-Line  2 dagl ttline.se   0410–562 00

TYSKLAND
Göteborg-Kiel  Stena Line  1 dagl stenaline.se  0770–57 57 00
Trelleborg-Travemünde TT-Line  3 dagl ttline.se   0410–562 00
Trelleborg-rostock  TT-Line  6 dagl ttline.se   0410–562 00
Trelleborg-rostock  Stena Line  6 dagl stenaline.se  0770–57 57 00
Trelleborg-Sassnitz  Stena Line  2 dagl stenaline.se  0770–57 57 00
Malmö-Travemünde  Finnlines  2–3 dagl finnlines.com  0771–34 09 00

ÖSTERUT
ESTLAND
Stockholm-Tallinn  Tallink Silja 1 dagl tallinksilja.com   08–22 21 40
Stockholm-Tallinn (St Petersburg)  St Peter Line           2 ggr/v stpeterline.com  08–459 77 02
Kapellskär-Paldiski   DFDS Seaways 1 dagl dfdsseaways.se  0454–336 80

FINLAND
Umeå-Vasa  Vasa Line   Dagligen vasaline.com  090–18 52 00
Stockholm (Värtan)-Åbo Tallink Silja  2 dagl tallinksilja.com  08–22 21 40
Kapellskär-Nådendal  Finnlines  2–3 dagl finnlines.com  0771–34 09 00
Stockholm (Värtan)-Helsingfors    Tallink Silja 1 dagl tallinksilja.com  08–22 21 40
Stockholm-Mariehamn-Åbo    Viking Line 2 dagl vikingline.se  08–452 40 00
Stockholm-Mariehamn-Helsingfors    Viking Line 1 dagl vikingline.se  08–452 40 00

LETTLAND
Stockholm-riga  Tallink Silja  1 dagl  tallinksilja.com  08–22 21 40
Nynäshamn-Ventspils  Stena Line  2 dagl stenaline.se  0770–57 57 00 

LITAUEN
Karlshamn-Klaipeda  DFDS Seaways 1 dagl dfdsseaways.se  0454–336 80

RYSSLAND
Stockholm-(Tallinn)-St Petersburg   St Peterline         2 ggr/v    stpeterline.com  08–459 77 02

ÅLAND
Kapellskär-Mariehamn Viking Line 3 dagl vikingline.se  08–452 40 00
Stockholm-Mariehamn Viking Line 1 dagl vikingline.se  08–452 40 00
Grisslehamn-Eckerö  Eckerö Linjen 2–3 dagl eckerolinjen.se  0175–258 00
Stockholm-Mariehamn Tallink Silja  2 dagl tallinksilja.com  08–22 21 40

RESA FRÅN OSLO
Oslo-Kiel   Color Line  1 dagl colorline.se  0526–620 00
Oslo-Frederikshavn  StenaLine  1 dagl stenaline.se  0770–57 57 00
Oslo-Köpenhamn  DFDS Seaways 1 dagl dfdsseaways.se  042–26 60 00

                Fotnot: Ovanstående uppgifter om turtäthet gäller juli-augusti.

Årets färjelinjer
Räkna med vägavgifter på din Europasemester 
I många europeiska länder tar man 
betalt för att få köra på motorvägar, 
genom tunnlar, över broar och på 
vägfärjor. Till och med vanliga vägar 
kan vara avgiftsbelagda. Ett par veck-
ors turistande i Europa kan därför 
kosta omkring en tusenlapp.

TILL DETTA KoMMER miljöavgifter och/eller 
krav på miljödekaler. I allt fler städers centrala 
delar råder helt eller delvis förbud mot biltra-
fik, utom för fordon med tillstånd. Från Sveri-
ge är exempelvis Öresundsbron till Danmark 
och Svinesundsbron till Norge avgiftsbelagda.

I vissa länder erläggs avgiften i bemannade 
betalstationer. I andra genom att i förväg kö-
pa en ”Vignette”, en klisterdekal, som sätts i 
vindrutan. Ibland blir fordonet registrerat av 
en kamera eller inlagt i en databas. Då måste 
man inom en viss tid ha satt in avgiften på 
ett konto, eller ha betalat kontant på särskilda 
betalställen. I värsta fall kan man långt i efter-
hand få böter, eftersom man inte hade rätt att 
köra i området överhuvudtaget.

På olika länders hemsidor finns i regel 
mer information om avgifter med mera. 
Man kan naturligtvis välja mindre vägar 
som ofta är mer intressanta men kan ta lite 
längre tid. En liten varning: lita inte helt på 
din gps, som kanske inte har all information 
om vägtullar inlagda.

Var också uppmärksam på hur det är med 
klisterdekaler när du hyr bil. Ingår det nå-
gon dekal, eller måste du själv köpa?

Nedan följer den viktigaste information 
om vägavgifter i några länder.

norgE
Att köra bil i Oslo, och i några andra stä-
der, kostar ”bompeng” som även tas ut på 
många vägar, broar, tunnlar och landsvägs-
färjor. 

För närvarande är 45 vägtullsprojekt på 
gång i Norge. Dessutom måste du betala en 
särskild avgift i Oslo, Bergen och Trond-
heim om du kör med dubbdäck (piggdekk) 
vintertid.

danmark
Enklaste sättet att betala är att i förväg regist-
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Räkna med vägavgifter på din Europasemester 
rera sig för Visitors Payment, som kopplas till 
ditt kreditkort. Har du BroBizz för Öresunds-
bron behövs ingen särskild registrering. Bro-
Bizzet fungerar i norska bomstationer. 

Bron över Stora Bält och Öresundsbron 
är avgiftsbelagda liksom färjorna mellan de 
danska öarna. Avgiften kan betalas med de 
flesta kreditkort eller kontant.

tyskland
Det är fortfarande gratis att köra bil på 
tyska Autobahn. Beslut finns dock på att 
den ska avgiftsbeläggas från 2018. Tänk på 
att farten inte längre är fri i någon större 
utsträckning. På många sträckor är högsta 
hastigheten rekommenderad till 130 km/h 
vilket noga övervakas av polisen. 

Ett 70-tal städer har infört så kallade mil-
jözoner (”Umweltzonen”) som ett led i ar-
betet med att minska utsläppen. I norr finns 
miljözoner i Berlin, Bremen och Hannover 
men de flesta finns i Ruhr-området eller 
sydvästra Tyskland.

För att få köra i miljözoner krävs på 
vindrutan en ”Feinstaubplakette”. Kravet 
på miljödekal gäller även för fordon som är 
registrerade i andra länder. Veteranbilar äldre 
än 30 år och som tillhör någon motorklubb 
kan få dispens.  Det går att beställa miljöde-
kaler hos Dekra på www.registreradinbil.nu

Warnovtunnel vid Rostock och Herren-
tunnel vid Lübeck är avgiftsbelagda.

storbritanniEn
I centrala London måste man betala träng-
selavgift (congestion charge) mellan kl. 
07.00 och 18.30, måndag-fredag. I övrigt 
måste man betala en liten avgift på vissa 
broar och tunnlar. Även ett antal motorvä-
gar och vanliga vägar är avgiftsbelagda.

Holland ocH bElgiEn
Tunneln Liefkenshoek norr om belgiska 
Antwerpen under floden Schelde är av-
giftsbelagd liksom Westerschelde i Holland, 
N62 under Schelde mellan Ellewoutsdijk 
och Terneuzen.

frankrikE
I Frankrike är motorvägarna privata och 

alltså avgiftsbelagda. Betalningen erläggs i 
bemannade betalstationer, “Péage”. En del 
avfarter är obemannade och kräver jämna 
pengar eller kreditkort. Dessutom är många 
tunnlar avgiftsbelagda.

Ett 25-tal franska städer inför un-
der året miljözoner, Zones à cirkulation 
restreinte. Då krävs dekalen Vignette 
Crit´Air i vindrutan vanligen måndag-
fredag kl. 08.00-20.00. Gäller även ut-
landsregistrerade bilar.

Portugal
I Portugal finns elektroniska vägtullar på 
motorvägar. Man kan betala en fast summa 
för tre till fem dagar. Dessa biljetter kan 
köpas vid gränsen, flygplatser, hos IKEA, 
servicestationer och postkontor

25:e aprilbron (Ponte 25 de Abril) i 
Lissabon är avgiftsbelagd i riktning norr-
ut och avgiftsfri under augusti månad.

italiEn 
De flesta italienska motorvägar är avgifts-
belagda. I Italien är det inte heller självklart 
att köra bil överallt. I många stadskärnor, 
till exempel Florens, Pisa och Siena, råder 
bilförbud. Håll därför utkik efter skyltarna 
”Zona a Traffico Limitato” (= tillåtet en-
dast för fordon med tillstånd) ibland med 
tilläggstavlan Eccetto autorizzati = endast 
fordon med tillstånd. 

Ibland gäller förbudet bara vissa dagar 
och tider vilket framgår av en tilläggstavla. 
Den som bryter mot förbudet fotograferas. 
Ofta dröjer det ett år innan böterna letat 
sig hem till dig i Sverige. Har ZTL-skylten 
passerats flera gånger får du nya böter varje 
gång. 

Särskilda avgifter tillkommer för vissa 
tunnlar mellan Italien/Schweiz och Italien/
Frankrike.  

sPaniEn 
Autovias är avgiftfria, Autopistas (A och 
AP-vägar) är avgiftsbelagda. 

 
östErrikE, scHwEiz, tJEckiEn, 
slovakiEn, slovEniEn, ungErn
I dessa länder krävs en klisterdekal, Auto-

bahn-Vignette, på vindrutan för att få köra 
på motorvägarna. Köps på större bensin-
stationer i gränsområdena, eller vid själva 
gränsen. Vignetterna finns för kortare eller 
längre perioder.

I Ungern och Slovakien får man inte 
någon vignette att sätta på bilrutan. I stäl-
let läggs bilens registreringsnummer in i ett 
elektroniskt register. Övervakning sker med 
hjälp av kameror längs vägarna. 

Förutom Vignettkostnaden tas även extra 
avgifter (Maut) för vissa motorvägar, alpvä-
gar och tunnlar i Österrike och Schweiz. 
Bland annat på Brennermotorvägen från 
Innsbruck mot Italien. Maut betalas i betal-

stationer på plats, eller i förväg i form av 
en Video-Maut-biljett, som säljs på samma 
ställen som vignetten. 

I Schweiz krävs ett separat märke för 
husvagn. Schweiziska vignetter kan köpas 
på nätet och få hemskickade med post 

innan avresan. 
På väg mot Innsbruck i Österrike finns 

dygnet runt-försäljning vid Autobahn i tys-
ka Kiefersfelden, strax före gränsen. Mellan 
Lindau och Bregenz i västligaste Österrike 
säljs dekaler vid gränsen. I Österrike säljs 
vignetten bland annat på postkontor, ben-
sinstationer och i tobaksaffärer. 

bulgariEn, rumäniEn
Vignett krävs på alla vägar, inte bara mo-
torvägar. I Rumänien får man inget klis-
termärke utan bilens registreringsnummer 
läggs in i en databas.

PolEn, kroatiEn, sErbiEn,
makEdoniEn, grEkland
Helt eller delvis avgiftsbelagda motorvägar 
med betalning i bemannade betalstationer. 

På några få motorvägar i Polen måste 
man betala vägavgift, bland annat på motor-
vägen från Katowice till Krakow och från 
Frankfurt till Warszawa. 

Det finns några avgiftsbelagda motorvä-
gar i Grekland. 

I Ungern får man ingen vignette utan 
bilens registreringsnummer läggs in i ett 
elektroniskt register.

ingEmar carlsson
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Säkrare 
 (och snyggare) 

backspegel

orange   NCS S 1080-Y20R
Blå NCS S 2065-R90B
Grå

www.bravision.se

Snygg och skyddande 
kåpa för spegelfästet

Större spegel  
med större 
siktfält 
– säkrare!

Nytt spegelhuvud 
med reflex för 
bättre synlighet

BÄST I TEST
i ViBilägare nr 6, 2014

för dig som kör husvagn!

Hybridfärjan smyger fram på Östersjön
Den 23 maj 2016 sattes Scandlines 
nya fartyg, MS Berlin, i trafik. För-
utom att det rör sig om Danmarks 
största bilfärja är hon miljöanpassad 
och drivs delvis med el. Motorföraren 
har tagit en provtur med henne.

SÅ GoTT SoM LJUDLöST lämnar MS Berlin 
kajen i danska Gedser för att ta oss över ha-
vet till tyska Rostock. I hamnen drivs farty-
get enbart med el.

Efter att ha sett oss omkring i de allmän-
na utrymmena kan vi konstatera att över-
farten, som tar en timme och 45 minuter, 
kommer att bli angenäm.

Det finns gott om sittplatser, det är rent 
och snyggt och det finns en hel del förströ-
else som restauranger och spelautomater 
med mera.

Vi går till bistron och fyller brickan med 
bestick, servetter och läsk. Maten beställer 
man i kassan och visar kvittot vid en disk 

där maten serveras ungefär som på en skol-
bespisning. Kvinnan bakom disken är gene-
rös när vi förklarat att vi är hungriga efter 
att ha kört genom Danmark utan paus. Hon 
fyller tallrikarna rejält. 

Vi valde spagetti med köttfärssås, en av 
våra favoriträtter. Med facit i hand gjorde 
vi en missbedömning. Kocken hade drygat 
ut såsen med massor av morotsbitar, så den 
smakade inget vidare.

Då och då märker man att fartyget går 
för sin vanliga bränslemotor. Det låter lite 
mer, men det känns att eldriften är igång 
för det mesta.

EFTER EN HÄRLIG övernattning i Rostock 
är det dags att bege sig till hamnen för att 
åka tillbaka. Väl ombord träffar vi styrman 
Arthur Dracsz som väntar vid landgången. 
Vi frågar honom om skillnaden att köra ett 
traditionellt fartyg jämfört med hybriddrift.

– Det är ingen större skillnad. Man får hål-

la koll på strömförsörjningen och se till att 
laddningen fungerar som den ska, säger han.

FARTYGET LADDAS under gång. Dels när hu-
vudmotorerna är i drift, dels vid hastighets-
minskningar, ungefär så som motorbromsen 
fungerar på hybridbilar. Man laddar inte i 
hamn.

– Det behöver vi inte. Under överfarten 
kör vi 55 minuter på el och 50 minuter på 
olja. I hamnområden är det el som gäller, 
förklarar Arthur Dracsz.

Efter att vi besökt kommandobryggan och 
hälsat på kaptenen slår vi oss ner i den förliga 
restaurangen. Där står en välsmakande buffé 
uppdukad med tyska och danska specialiteter. 
Vi förser oss av delikatesserna och är klart 
nöjda när vi ätit färdigt. Vi tar en kopp kaffe 
och tittar ut över havet. När man börjat fälla 
upp bogvisiret för att lossa alla bilar går vi ner 
på bildäck och kör i land.

MS Berlin är ett fartyg vi kan rekom-

NÅGRA HöJDPUNKTER I 

RoSToCK MED  

oMNEJD:

• 1–9 juli: Seglar-
vecka i warnemünde. 
• 21–22 juli: Rostock 
rock. En musik-
festival i iGA Park 
rostock.
• 10–13 augusti: 
Hanse sail rostock. 
Stora segelfartyg, 
marknad och annat 
skoj i hamnen.
• 27 november – 22 
december: rostocks 
berömda julmarknad. 
Klart besöksvärd.

KoRTFAKTA



REPORTAGE MOTORFÖRARENNuMMER 4 2017 19

När du vill komma 
fram säkert i tid...
med trafi ksäkerhetsinformation 
i din mobil eller i navigatorn

Senaste! Snart får du även viltvarningarna i realtid! v-traffi  c.se

50 nya husbilar

Auktoriserade verkstäder på 3000 kvm
www.bengtiorkelljunga.se
Skåneporten 2, Örkelljunga | Tel: 0435-555 00
Öppettider måndag–torsdag 10.00–17.30, fredag 10.00–16.00, söndag 12.00–16.00

ADRIA – CARTHAGO – CI/Rollerteam
KNAUS – RAPIDO

MS bERLIN

byggd: Hos det danska varvet 
Fayard A/S.
I trafik: Sedan 23/5 2016.
längd: 169,5 meter.

bredd: 25,4 meter.
Höjd: 14,5 meter ovanför kölen.
djupgående: 6 meter.
vikt: 5 088 ton.
Effekt: Drygt 24 000 hk när 
samtliga fyra motorer är i gång, 

men det förekommer aldrig.
max antal personbilar: 460.
max antal passagerare: 1 300.
övrigt: Matsal i fören på däck 
sex, bistro midskepps, kafeteria 
på däck sju.

LITE MER oM

vID RoDRET. Styrman Arthur Dracsz håller koll 
från styrbords bryggvinge.

mendera. Nästa gång kommer vi att stanna 
lite längre i Rostock, men den här gången 
var låg fokus på färjan. 

Systerfartyget MS Copenhagen sattes i 
trafik på samma linje nu i vintras, så nu åker 
man miljövänligt oavsett vilken avgång man 
väljer mellan Gedser och Rostock.

lassE Jansson 

vILKET FLYT! MS Berlin på sin jungfrutur den 23 maj 2016. Displayen (till vänster) är 
enbart till för att se hur hybridmotorn arbetar. FOTO: PATriCK KirKBY

FOTO: LASSE JANSSON
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Tredje generationen av Kias småbil 
Picanto gjorde entré lagom till vårens 
inträde – första veckan i maj. Den 
storsäljande småbilen ska fortsätta 
behålla tätplatsen med lockande for-
mer, större innerutrymmen och auto-
broms som standard.

SYDKoREANSKA KIA har skördat framgångar 
med bland annat sin sjuåriga fabriksgaranti. 
Bland småbilarna är Picanto, som först kom 
till Sverige 2004, också något av en favorit 
bland kvinnliga köpare. Närmare 60 pro-
cent av de privatsålda Picanto-bilarna har 
kvinnliga ägare.

Nya Picanto har samma yttermått som 
tidigare, men innerutrymmena har ökat. 
Formgivningen är mer vågad och särskilt 
fronten har fått klart tuffare linjespel.

Inredningen är städad och funktionsdug-
lig, men ratten är endast justerbar i höjdled. 
Teleskopfunktion hade inte skadat för att 
hitta en bättre inställning av körpositionen. 
Ett plus i kanten blir att alla svensksålda bi-
lar kommer att få värmefunktion i ratten.

Två motorer står till buds. Antingen en 
tusenkubiks, trecylindrig bensinmotor på 67 
hästkrafter, eller en fyrcylindrig på 1,2 liter 
och 84 hästkrafter. Den förra levereras med 
femväxlad manuell låda och den senare med 
fyrstegad automat.

Provbilen har lilla maskinen och på tom-
gång vandrar lite vibrationer in i kupén. 
Dock inte på något direkt störande vis. Nå-
gon raket till bil handlar det inte om. Trots 
låg tjänstevikt tar, enligt faktabladet, sprinten 
från noll till hundra styvt 14 sekunder.

PRECIS SoM ANDRA trecylindriga motorer 
morrar det gott vid gaspådrag. Men det 
främjar förstås inte bränsleförbrukningen. 
Runt 7,8 l/100 km visade färddatorn efter 
turen på kurviga bergsvägar.

Picanto är för övrigt utrustad med elek-
triskt styrservo. Det må vara lite av en va-
nesak, men det förtar en hel del av känslan 
av att köra en bil, för att istället kännas mer 
som ett datorspel.

Färden, även i motorvägshastighet, är inte 
störande vad gäller vägbuller – men vi befin-

ner oss på sydeuropeisk asfalt. Svensk, grov 
asfalt lär göra sig påmind, 16-tumsfälgar till 
trots. Profilen på däcken är inte mer än 45. 

Att växellådan har fem växlar är inget 
som stör. Vad som däremot stör är växlings-
indikatorn i mittendisplayen som varken tar 
hänsyn till momentuttag eller belastning. 
Resultatet blir att Picanto vill ha uppåt-
växling även i branta backar, trots att varje 
motornerv i kroppen säger att det är lönlöst. 
Någon indikering för nerväxling finns inte 
heller – vi provade.

SoM STADSbIL PASSAR Picanto väl. Jämfört 
med förra generationen har antalet rattvarv 
minskat och vändcirkeln ligger på 9,4 me-
ter. Backsensorer blir standard och hjälper 
till vid fickparkeringar.

Förutom Picanto i ”Launch Edition”, 
kommer bilen även i ett mer påkostat GT 
Line-utförande med 67-hästarsmotorn för 
ett pristillägg om 5 900 kronor. På frågan 
om Kia även tänker ta in samma motor med 
turbo och drygt 100 hästkrafter – svarar de 
just nu undvikande. mikaEl lindbErg

Lilla Picanto blir större

vÄRMEKÄLLA. Inred-
ningen är plastigt 
hård. Ratten är en-
dast justerbar i höjd, 
men bjuder å andra 
sidan på elvärme un-
der kalla vinterdagar.

TREDJE GENERATIoNEN. Nya Kia Picanto har framvagnen gemensam med sin föregångare. Yttermåtten är samma som tidigare, men bilen har blivit 
rymligare invändigt.

KIA PICANTo 1,0 

LAUNCH EDITIoN

Pris: Från 116 900 kr 
(kampanjpris).
motor: Bensin, 3 cyl, 
998 cm3.
Effekt: 67 hk vid 
5 500 varv/min.
Prestanda: Toppfart 
161 km/h, 0–100 
km/h: 
14,3 sek.
max vrid-

moment: 

96 Nm vid 3 500   
varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
359,5/159,5/149,5/
240,0 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

935/465 kg/–.
Garantier: Nybil 7 
år/15 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 5 
år/15 000 mil. rost-
skydd 7 år/15 000 
mil. Vägassistans 
3 år.
förbrukning blandad 

körning: 

4,2 l/100 km.
co2-utsläpp: 97 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Praktisk 
småbil 

Bullrig på 

svensk as-

falt?

KoRTFAKTA

FO
TO

: M
iK

A
E

L 
Li

N
D

B
E

r
G



Namnlöst-1   1 2017-03-22   09.03



PROVKÖRNINGMOTORFÖRAREN NuMMER 4  201722

Skodas Octavia-familj har blivit nå-
got av en framgångssaga i Sverige. 
Senaste generationen landade i 
bilhallarna 2013 och nu kommer en 
ansiktslyft variant där även fyrhjuls-
drivna Scout uppdateras.

FRoNTEN ÄR DET FöRSTA som tydligt signa-
lerar att det handlar om en ansiktslyft ge-
neration tre av Skoda Octavia Scout vi har 
framför oss. Att huvudljusen nu är delade 
kommer säkerligen både att risas och rosas i 
pressen. Det är i vilket fall ett lite spännande 
exempel på industridesign.

Jämfört med en vanlig Octavia har Scout 
30 millimeter högre markfrigång, något 
som ska hjälpa om underlaget blir sämre 
än asfalt. Fyrhjulsdriving ingår på samtliga 
Scout-modeller och det handlar om en 
Haldex-koppling av generation fem. De bi-
lar som säljs i Sverige får även ett så kallat 
dålig-väg-paket, vilket innebär extra skydd 
för underredet. 

I standardutrustningen ingår också bland 

annat fram- och bakljus med led-teknik 
samt autobroms som också har fotgängar-
igenkänning. Den senare fungerar i hastig-
heter mellan 10 och 60 km/h.

Tre motorer är aktuella. Förutom en ben-
sinare på 180 hästkrafter samt en diesel på 
184, lanseras en 150 hästkrafter stark diesel 
som ger 340 Newtonmeter. På Skoda tror 
man att just den kommer att bli mest popu-
lär bland köparna.

TESTbILEN ÄR UTRUSTAD med den starka-
re dieselmotorn och det är en trevlig be-
kantskap som inte gör mycket väsen av sig. 
Färden är fördömligt tyst utan inträngande 
dieselknatter.

Panelerna erbjuder en lätt mjuk känsla 
vid beröring och knappar samt vred sitter 
där man förväntar sig. Hela inredningen är 
faktiskt inbjudande för körning.

En passande körställning är lätt att ställa in 
och ett därtill justerbart svankstöd uppskattas. 
Ratten går att ändra både i längs- och höjd-
led samt har uppvärmningsfunktion – bra.

Den sexväxlade DSG-lådan sköter sitt 
jobb utan att knorra och hänger med även 
när tempot höjs. Det gäller också styrning 
och bromsar.

FöRUToM ASFALTKöRNING erbjuds även 
möjlighet att testa vad Scout klarar av ut-
anför vägnätet. En rejält tilltagen terräng-
bana sätter allhjulsdrivningen på prov. När 
ett fram- och ett bakhjul hänger i luften 
och Scout ändå klättrar vidare – då blir det 
godkänt. Även en brant och lång utförslöpa 
klaras av utan dramatik tack vare ett system 
som automatiskt bromsar ner bilen till pro-
menadtakt.

SKoDAS FRAMGÅNGSSAGA med Octavia-
familjen lär fortsätta och de som är mer 
äventyrliga av sig, eller helt enkelt vill ha en 
något högre bil, kan gott titta närmare på 
Scout. Priserna börjar på 270 600 kronor 
för en 150 hästkrafter stark Scout med ma-
nuell låda. 

 mikaEl lindbErg

Sparsamt uppdaterad Scout

DUGLIG. Sällan torde 
vardagsbilisten hamna 
i en liknande situation 
med sin Scout. Det 
känns ändå tryggt att 
drivlinan klarar mer än 
man först kan tro.

FöRÄNDRAD. I fronten syns de största, utvändiga förändringarna. Större grill, men framförallt delade huvudljus, som nu har led-belysning.

SKoDA oCTAvIA SCoUT 

TDI184 4x4

Pris: 296 200 kr.
motor: Diesel, 4 cyl, 
1 968  cm3.
Effekt: 184 hk/135 
kw vid 3 500–4 000 
varv/min.
Prestanda: Toppfart 
219 km/h, 0–100 
km/h: 7,8 
sek.
max vrid-

moment: 

380 Nm vid 1 750–
3 250 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
468,7/181,4/153,1/
268,0 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 001–1 082/ingen 
uppgift/1 200 kg.
Garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 3 år. 
rostskydd 12 år. Vä-
gassistans om bilen 
servas hos auktorise-
rad verkstad.
förbrukning blandad 

körning: 

5,1 l/100 km.
co2-utsläpp: 133 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Lättkörd
Praktisk
Kompetent 

Den digitala 
displayen 
dröjer

KoRTFAKTA
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Den trivsamma båtresan med M/S Eckerö från  
Grisslehamn till Åland tar endast två timmar.  
Njut av god mat, koppla av med underhållning  
och shopping till glada sjöpriser. 

STORT SKÄRGÅRDSBORD från 230:–  
vid förhandsbetalning. Ordinarie pris 250:–

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00  
facebook.com/eckerolinjen

från 760:–/person

Bil- eller mc-paket
Prisexempel boende på gästhem

I priset ingår: person- och bilbiljett/
mc-biljett t/r med Eckerö Linjen, 
boende 2 nätter del i dubbelrum, 
2 frukost samt Ålandskarta (1 karta 
per bokat rum). Bokningskod 5BIL

På webben finns alla våra resepaket, 
upplevelser och boendealternativ 
samt mer info om båtresan.

Åland är behändigt till formatet, du når det mesta 
inom en timme. Ändå finns här över 90 mil landsväg 
som slingrar sig fram genom vackra landskap, små 
genuina byar och ut över havet på de vägbankar och 
broar som förbinder många av öarna med varandra. 

Semester på

ÅLÄNDSKA VÄGAR
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Britterna fortsätter att fylla på sin 
moderna Bonnevillefamilj med nya 
modeller. Senast ut är en stilsäker 
och avskalad Bobber. 

TILL MoDELLÅRET 2016 lanserade Triumph 
sin serie med ”modern classics”. Först ut var 
Street Twin, som följdes av T120 och Th-
ruxton. En hojfamilj där arvet från märkets 
historia tydligt lyftes fram. Succén lät inte 
vänta på sig. Till 2017 utökas familjen med 
flera nya modeller, som fräcka Street Cup, 
stilsäkra Scrambler och inte minst coola 
Bonneville Bobber.

Historien med Bobbers sträcker sig till-
baka till 1940-talet då jänkeknuttarna bör-
jade skala av sina hojar på allt onödigt. Det 
skulle vara lågt, ensitsigt med stel bakram, 
kort bakskärm och ett lågt styre.

Trajas nya Bobber följer traditionen väl. 
Med utgångspunkt från Bonneville T120 

har man skapat en lågbyggd maskin med 
endast 69 centimeters sitthöjd. Tanken är 
slimmad och rymmer bara nio liter, hjulen 
är trådekrade och försedda med Avon Co-
bra-däck. Designen är stilren åt det rebel-
liska hållet och detaljfinishen hög.

MoToRN ÄR ARvEGoDS från T120, vilket 
innebär en vätskekyld parallelltwin på 1 200 
kubik. Britterna har dock valt att sänka ef-
fekten något till förmån för bättre vrid i de 
lägre registren. Man pratar om tio procent 
mellan 3 500 och 5 500 rpm. Allt för att ge 
hojen en mer muskulös karaktär. 

Jag går ett varv runt maskinen och konsta-
terar att ekipaget utstrålar en mix av attityd 
och arv där formerna känns harmoniska. Så 
långt allt väl. Men nu är frågan om den fung-
erar lika bra på vägen som uppställd framför 
ett café? Dags att starta upp och känna på 
maskinen. Kombination med dubbel luftbox 

med två filter samt ett nytt avgassystem ger 
hojen ett ljud som matchar utseendet.

Dimman ligger tät och termometern vi-
sar endast fyra plusgrader. Vi befinner oss i 
den spanska huvudstaden Madrid och käns-
lan av kyla är påtaglig. Som en skänk från 
ovan är hojarna utrustade med väl funge-
rande värmehantag. Parallelltwinnen gör sig 
direkt påmind med sitt mulliga ljud och sin 
speciella karaktär. 

Rakt in i morgonrusningen på motor-
vägen är kanske inte den roligaste miljön 
för den här hojtypen, men en nödvändig 
transport upp till de krokiga bergsvägarna 
som väntar. 

FöRDELEN MED motorvägen är att tid ges till 
att känna in sig på hojen. Den designade sa-
deln är fast i stoppningen och du sitter där 
du sitter. Det innebär också att det är svårt 
att byta körposition. En kul finess är den i 

”Här är det 
attityd som 
gäller och det 
gäller att se 
cool ut.”

”Under 
retroskalet 
finns modern 
teknik som 
ride-by-wire 
med två
körprogram, 
abs samt 
traction-
control.”

Stilsäker britt
vi provkör 
Triumph bonneville bobber
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TRIUMPH boNNEvILLE bobbER 

Pris: 125 900 kronor.
Färger: Svart, röd, grå, tvåton. 
Importör: Triumph Motorcycles AB, Triumph-
motorcycles.se
motor: Vätskekyld paralletwin, SOHC.
Cylindervolym: 1 200 cc.
borr x slag: 97,6 x 80 mm.
Effekt: 68 hk/8 500 varv/min.
vridmoment: 77 hk/6 100
varv/min.
Transmission: Flerskivig våt, 6-växlad, kedja.
ram: Vaggram av stål.
Hjulbas: 1 510 mm.
fjädring fram: 41 mm teleskopgaffel, 90 mm 
fjädringsväg.

fjädring bak: Enkeldämpare, 77 mm slag-
längd, justerbar förspänning.
bromsar fram: Enkelskiva, 310 mm, tvåkolv-
sok, abs.
bromsar bak: Enkelskiva, 255mm, enkolvsok. 
Däck fram: 100/90/19.
däck bak: 150/80/16.
vikt: 228 kg (torrvikt).
sitthöjd: 690 mm (lägsta läget).
Tankrymd: 9 liter.
betyg: 8/10
omdöme: Triumph har fått till en Bobber som 
både har den rätta känslan och det råa utse-
endet. Dessutom är chassit riktigt fint. Avdrag 
blir det för den klena frambromsen och den lite 
påfrestande körställningen.

KoRTFAKTA

Singelsadel.

77
Så många hästkrafter 
har Triumphs nya 
fabriksbobber.

FOTO: ALESSiO BArBANTi

längs- och höjdled justerbara dynan. Dock 
krävs ett verktyg. Det är även möjligt att 
justera instrumentklustret i olika vinkar för 
att matcha körställningen. Smart.

Instrumenteringen bestående av en rejäl 
hastighetsmätare och en mindre digital dis-
play i underkanten. Allt är snyggt och pryd-
lig presenterat. Det enda jag saknar är en 
temperaturmätare, annars finns all nödvän-
dig information som varvtal, trippmätare, 
räckvidd och förbrukning. Dessutom sköts 
allt via en knapp på vänster handtag.

LÅG SADEL, lågt och brett styre samt cen-
tralt placerade fotpinnar gör körställningen 
långt ifrån optimal för längre turer. Eller på 
ren svenska – maskinen är inte jättebekväm. 
Nej, här är det attityd som gäller och det 
gäller att se cool ut.

Under retroskalet finns modern teknik 
som ride-by-wire med två körprogram, abs 

samt traction-control. Dessutom erbjuds 
farthållare som option. Väl inne på serpen-
tinvägarna överraskas jag av hur bra chas-
sit fungerar. Utan några som helst problem 
lyder hojen mina kommandon i kurvorna. 
Helt odramatiskt och klart bättre än snittet 
för den här hojtypen.

MYCKET Av bobbERNS attityd sitter i mo-
torn. 77 hästar kanske inte låter mycket men 
maxvridet, 106 Newtonmeter, erbjuds re-
dan vid 4 000 varv/min. Varvstoppet nås vid 
7 000 och ingenstans i registret hittas några 
störande vibrationer.

Tempot har långsamt stegrats och efter en 
stund börjar en svaghet att märkas. Fram-
bromsen räcker helt enkelt inte riktigt till. 
Den 310 millimeter stora framskivan greppas 
av ett tvåkolvsok och varken känsla eller bett 
är på topp. Lite bättre doningar hade behövts 
för att matcha maskinens överraskande pigga 

chassi. Nu fick jag istället gå in och använda 
bakbromsen mer än jag brukar göra.

Även hojens fjädring är av det lite enklare 
slaget, men fungerar riktigt bra. Framtill hittar 
vi en konventionell, icke justerbar, 41-milli-
metersgaffel med 90 millimeters fjädringsväg. 
Bak en singeldämpare med 77 millimeters 
fjädringsväg med justering på förspänning. På 
den sistnämnda punkten skiljer den sig alltså 
från sin modellbrorsa, T120, som stoltserar 
med dubbla dämpare bak. Detta för att Bob-
bern ska se ut som en ”stelbenare”.

TILLbAKA PÅ HoTELLET konstaterar jag att 
hojkörning inte bara består av hårda fak-
ta och siffror, utan minst lika mycket om 
den där berömda känslan. Enda siffran som 
känns relevant för Bobbern är priset på 
125 900 kronor. För den pengen får du en 
hel del brittisk charm och faktiskt också en 
rejäl portion körglädje. JoacHim cruus 

Rakt, brett styre och enkla instrument.

Enkel skivbroms med abs fram.
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Det blir allt populärare bland svensk-
arna att köra hoj. Förra året tog 9 272 
personer körkort för motorcykel. 

– Jättekul. Det finns ett enormt sug 
efter att köra mc, säger Maria Nord-
qvist, politisk sekreterare för Sveriges 
Motorcyklister. 

INTRESSET FöR ATT köra hoj har vuxit i 
Sverige under de senaste åren. Under 2014 
tog 8 466 personer körkort för motorcykel, 
vilket ökade till 9 463 personer året därefter. 
År 2016 sjönk intresset något, då tog 9 272 
mc-körkort. Det visar Trafikverkets statistik 
för förarprov. 

Under förra året var antalet nyregistre-
rade motorcyklar 10 178 stycken (en ök-
ning med 8 procent jämfört med 2015) 
enligt siffror från Moped- och Motorcykel-
branschens Riksförbund. 

– När jag lyssnar med folk i branschen, 
säger en del att intresset inte har varit så här 
stort sedan början av 1980-talet, konstaterar 
Maria Nordqvist. 

– Det säljs mycket både nya och begag-
nade motorcyklar, vilket är jätteroligt. 

varför tror du att det har blivit populärt 

att köra hoj? 

Populärt att ta mc-körkort
– Jag tror att många tycker att mc är ett 

smart sätt att transportera sig på, det handlar 
inte bara om nöjeskörning. Motorcykel är 
ett bra transportmedel, särskilt i en stad, för 
att pendla till och från jobbet, säger Maria 
Nordqvist. 

En fråga som Sveriges Motorcyklister, 
SMC, värnar mycket om – är säkerheten 
för motorcyklister. Under 2015 omkom 44 
motorcyklister i trafiken, vilket minskade till 
37 personer 2016 enligt Transportstyrelsen. 
Av dem miste 23 motorcyklister livet i sing-
elolyckor under förra året. 

– ATT DöDSoLYCKoRNA minskade under 
2016 är positivt. Den vanlige motorcyk-
listen har aldrig varit säkrare än nu, dagens 
mc-förare är bättre utbildade än de var förr. 
Och allt fler motorcyklar är utrustade med 
abs-bromsar (lagkrav sedan 2016 för nya 
hojar), förklarar Maria Nordqvist. 

En stor andel av de motorcyklister som 
omkommer i trafiken ägnar sig åt riskbete-
enden, det vill säga kör påverkade av alko-
hol och droger, kör utan körkort och åker 
på en mc som är stulen, avställd eller oför-
säkrad. Ungefär 70 procent är påverkade av 
alkohol- och eller droger. Cirka 40 procent 
saknar körkort. 

– Den här gruppen är ju inte ens motor-
cyklister, för de saknar körkort, konstaterar 
Maria Nordqvist. 

vad ska man göra för att komma åt pro-

blemen? 

– Vi behöver fler poliser på vägarna som 
jobbar med trafikbrott. Det är för få poliser, 
säger Maria Nordqvist. 

– SMC anser också att ett körkortskrav 
för alla motorfordon borde vara en priorite-
rad trafiksäkerhetsåtgärd. Att det inte är det i 
dagsläget tycker vi är en brist. 

Under 2016 dödades nio av de 37 mo-
torcyklister som omkom i kollision med ett 
räcke. 

– Räckesolyckorna är ett annat problem. 
Sverige är värst i hela världen, säger Maria 
Nordqvist. 

– Det är bara Sverige som har den här 
typen av räcken. Om du som motorcyklist 
kör in i ett vajerräcke i 120 kilometer i tim-
men, då är det osannolikt att du överlever. 

Maria Nordqvist anser att utvecklingen 
går åt fel håll när det gäller dödsolyckor på 
mc.

– Vi kommer aldrig att nå Nollvisionen 
om vi inte sätter in rätt åtgärder. 

mari Haglund
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I MC-ToPPEN. Maria Nordqvist är politisk sekreterare på Sveriges Motorcyklister. Ett viktigt uppdrag i en tid när allt fler svenskar tar mc-körkort. 

KöRKoRTS- 

bEHöRIGHETER 

FöR MoToRCYKEL

Förarprovet består av 
ett kunskapsprov och 
ett körprov. 
• a1: Åldersgräns 
16 år, du får köra en 
motorcykel med en 
nettoeffekt på högst 
11 kilowatt. 
• a2: Åldersgräns 
18 år, du får köra en 
motorcykel med en 
nettoeffekt på högst 
35 kilowatt. 
• a: Åldersgräns 24 
år. (20 år vid två års 
erfarenhet av A2- be-
hörighet.) 

Källa: Körkortonline

KoRTFAKTA
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MHF:aren Allan Fransson i An-
karsrum är en hängiven mc-
entusiast. Han kör en Honda 
Gold Wing. 

– Den var lite av min dröm-
cykel när jag köpte den, berät-
tar Allan. 

MC-INTRESSET böRJADE tidigt hos 
Allan Fransson. 

– När jag var mindre än ett år, 
1958, då satt jag mellan mamma 
och pappa på deras motorcykel, 
minns han. Sedan dess har det lik-
som rullat på, mitt intresse för mo-
torcyklar har alltid funnits. 

Allans första hoj var en Triumph 
Bonneville av årsmodell 1967. 

– Jag har haft motorcykel sedan 
1976, säger han. 

Nu kör Allan sin drömcykel, en 
Honda Gold Wing årsmodell 2002. 

– Den är ganska stor, men be-
kväm. Jag ville ha en sådan. Min 
första guldvinge köpte jag 1987. 

För de riktiga entusiasterna finns 
klubben Goldwing Club Sweden, 
där är Allan givetvis medlem. Han 
kör ungefär 500-600 mil per säsong. 

– Nu på ålderns höst har man 
blivit lite bekväm. Man åker när 
det är skönt. Jag tycker inte om att 
frysa, det ska vara lite lagom värme 
i luften, säger han. 

– För 20 år sedan, då kunde vi 
åka 1 750 mil per säsong. Jag har 
åkt på semester med motorcykeln 
till länder som Tyskland, Holland, 
Österrike och Ryssland. 

Numera blir det oftast kortare 
utflykter. 

– Jag brukar åka på turer inom 
en radie på 30 mil hemifrån. 

vad är tjusningen med att köra 

mc? 

– Det är en härlig känsla. Man 
sitter i det fria och känner in luften 
runtomkring sig, man känner dof-
ter, berättar Allan. 

Som den verkliga entusiast Allan 
är, jobbar han varje sommar med 
mc-träffen Hojrock i Västervik. I år 
hålls den 15-17 juni. 

– Jag brukar vara med och ar-
rangera kortegen. 

Hur har det gått i trafiken – har 

du klarat dig från olyckor? 

– Ja, jag har klarat mig ganska bra. 
Man måste köra med insidan, det är 
ingen racermaskin, konstaterar Allan. 

– Fram tills förra året var jag 
med och höll i mc-utbildningar, 
något som jag var inblandad i un-
der många år. Vi startade det 1983 i 
Västervik i SMC:s regi. 

mari Haglund

MHF:are med 
egen guldvinge

DRöMÅK. MHF:aren Allan Fransson kör sin drömhoj, en Honda Gold Wing –02. 
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Namnlöst-1   1 2017-04-28   10.46
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Tredje generationen av Suzuki Swift 
såg dagens ljus på Genève-salongen 
i början av mars. Några veckor se-
nare var det dags för provkörning 
och vad vi fick i händerna var en 
förvånansvärt pigg och körglad liten 
krabat.

FJÄRDE GENERATIoNEN av Suzuki Swift är 
en helt ny bil. Ändå är det möjligt att känna 
igen arvet som sträcker sig bakåt ända till 
början av 1980-talet – en liten bil med pig-
ga egenskaper.

En aning bredare men samtidigt något 
kortare kaross har gett Swift lite större in-
nerutrymmen. Det märks också på bagage-
volymen som ökat med 54 liter till 265. Vad 
som däremot inte har ökat är vikten. Suzuki 
visar upp en bil som är 120 kilo lättare än 
tidigare.

Små bilar kan upplevas som trånga invän-

digt, men för sin storlek känns den här när-
mast rymlig. Ett trick för att uppnå rymd-
känsla är sätena som sänkts en aning vilket 
ger riktigt gott om plats till innertaket.

Stolarna är manuellt inställbara och sak-
nar justering för svanken. Sittkomforten är 
god, även om en lite längre dyna skulle ge 
bättre stöd för låren. Ratten är justerbar i 
både längs- och höjdled, vilket är bra.

Instrumenten sitter djupt i klustret och 
med sina hängande visarnålar blir mätarna 
genast lite mer sportiga i sin framtoning. 
Mellan dem sitter en 4,2-tums färgdisplay 
för information.

PRovbILEN ÄR UTRUSTAD med en trecylin-
drig radmotor på 1 000 kubik med turbo 
samt ett mildhybridsystem kallat SHVS. Just 
det senare var inte tänkt för Sveriges del, 
men Suzuki meddelar i skrivande stund att 
man ändrat sig på den punkten. Mildhybri-

den kommer att finnas med som alternativ i 
ett av tillvalspaketen.

Motorn lämnar 112 hästkrafter och tur-
bon ger bra kraft redan från botten. När 
varvräknaren närmar sig 4 500 gör sig ett 
angenämt Boxer-motorliknande morrande 
sig påmint i kupén. Lägena i den femväx-
lade lådan är lätta att hitta och distinkta. 
Kopplingen är lättmanövrerad och styr-
ningen närmast imponerande exakt.

SAMMANTAGET bLIR körningen, trots regn-
våt asfalt, bitvis riktigt underhållande.

Till Sver ige kommer Swift i mitten 
av maj och lejonparten på vägarna lär bli 
den billigare varianten med 1,2-liters-
motor på 90 hästkrafter som landar kring 
150 000-kronorstrecket. Alla modeller 
kommer att ha en sak gemensamt – auto-
broms är standard.

 mikaEl lindbErg

Lättare Swift roligare på vägen
ARGARE UPPSYN. Helt nya generationen av Swift är bredare och lägre. Fronten ger småbilen en tuffare uppsyn som faktiskt matchar prestandan
– i alla fall i 112-hästarsvarianten med turbomotor.

SUzUKI SwIFT 1,0 

booSTERJET 112 SHvS 

Pris: Ej fastställt.
motor: Bensin, turbo, 
3 cyl, mildhybridsys-
tem, 998 cm3.
Effekt: 82 kw/112 hk 
vid 5 500 varv/min.
Pre-

standa: 

Toppfart 
195 km/h, 
0–100 km/h: 10,6 s.
max vridmoment: 

170 Nm vid 2 000–
5 500 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
384,0/173,5/152,0/
245,0 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

875–925/455–
505/1 000 kg.
Garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 3 år. 
rostskydd 12 år mot 
genomrostning. Vä-
gassistans förlängs 
vid märkesservice.
förbrukning blandad 

körning: 

4,3 l/100 km.
co2-utsläpp: 97 g 
CO2/km.
___________________
• Alkolås
• Autobroms
______________

Körglad 
rymlig
Snål

Pris?

KoRTFAKTA
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SPoRTIGT. Instru-
menten har häng-
ande visarnålar och 
i mitten sitter en 
4,7-tumsdisplay som 
visar batteristatus i 
hybridsystemet. 



Motorhistoriska
Dagen 6 juni

Fira Sveriges rullande kulturarv på en folkfest nära dig!
www.mhrf.se/6juni

Foto: Malin Erlfeldt/MHRF

Arrangörstävlingen
i samarbete med

För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med Motorhistoriska Dagen, ring 08-30 28 01 eller besök www.mhrf.se/6juni.
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Ove Sandert är nyvald ordförande för 
MHF Region Mitt och ordförande för 
Gävle MHF. Gävleavdelningen fyller 
90 i år. Ove kan kallas för MHF:s egen 
Anders Eldeman. Varje månad sätter 
han ihop ett eget musikryss som lyss-
narna får klura på. 

ovE SANDERT ÄR född 1963 i Alfta i Häl-
singland. Han blev MHF-medlem 1987.

– Jag trivs bra med att vara ideellt en-
gagerad. Det är fullständigt vansinnigt att 
människor inte kan låta bli att köra bil på 
fyllan, konstaterar Ove.

– Då tänder det till för mig, då vill jag 
göra det jag kan för att göra något åt det. 

Att Ove blev föreningsaktiv just i MHF, 
tror han har att göra med hans intresse för 
trafik. 

– Jag jobbar som bussförare och trafikle-
dare på stadstrafiken i Gävle, berättar han. 

– Dessutom tycker jag om att köra bilar 
och andra fordon. Desto krångligare desto 
bättre, det får gärna vara lite besvärligt att 
backa. 

DEN SoM vÄRvADE ovE till MHF var Greta 
Rosén i Sandviken, en för MHF:are på den 
tiden välkänd eldsjäl. 

– Greta Rosén körde en aktivitet på 
1980-talet som vi kan kalla för dåtidens Ta 
Paus. Hon kallade projektet för Idéer på väg, 
minns Ove. 

– Hon ville få ut MHF:s tankar om tra-
fiknykterhet och nykterhet. På dagarna stod 
Greta och andra MHF:are och delade ut 
information och serverade kaffe på en rast-
plats. 

Greta Rosén hade en husvagn som hon 
sov i på rastplatsen.

– De körde aktiviteten på rastplatsen 
Högbacka norr om Gävle på E4. Jag stan-
nade där och fikade hos MHF:arna. Då 
övertygande Greta mig om att jag borde bli 
medlem, berättar Ove. 

vILKEN HÄNGIvEN MHF:ARE Greta Rosén var 
illustreras av en historia i jubileumsboken 
70 år i trafiksäkerhetens tjänst: ”Greta som 
när hon brutit benet och får ambulanstran-
sport till sjukhuset under resans gång passar 
på att värva ambulansförarna som medlem-
mar.” 

– Hon var en typisk eldsjäl. På den tiden 

Melodikryssmakaren Ove Sandert är MHF:s egen Anders Eldeman

var Greta ordförande för MHF-distriktet 
Gästrikland, säger Ove. 

– Greta var en av mina förebilder. Hon 
lärde mig mycket. 

En annan av Oves idoler var Sten Do-
meij, som var hans företrädare på ordföran-
deposten i MHF Gävle. 

– Sten var både en stor förebild och en 
vän. Han blev som en extrapappa för mig, 
berättar Ove. 

I SLUTET Av 1980-TALET och början på 
1990-talet var Ove engagerad i MHF-
Ungdom Gävle. 

– Vi spelade in tv-produktioner i ung-
domsavdelningen som sändes i lokal-tv, 
minns han. 

Det gjordes en lokal variant i Gävle av 
programmet Fångarna på fortet som hette 
Fångarna på rinken. MHF-Ungdom-avdel-
ningen filmade tävlingarna och sände dem. 

– Allt jobb var ideellt, det var kul, kon-
staterar Ove. 

Teknik är ett stort intresse medger han. 
Ove har ett eget företag som digitaliserar 
analogt material till digital form. 

Sina intressen teknik och musik kom-
binerar han i skapandet av ett projekt som 

han nog är unik med inom MHF-rörelsen. 
Varje månad konstruerar Ove ett eget mu-
sikkryss, i stil med Melodikrysset som sänds 
i P4 Sveriges Radio.

Musikkrysset lägger han ut på MHF Gäv-
les hemsida. Där kan du lyssna på krysset och 
hitta månadens kryssruta. På hemsidan ligger 
också alla gamla kryss och rutor kvar. 

ovE böRJADE KoNSTRUERA Musikkrysset 
för ett och halvt år sedan. 

– Vi har kört varje månad sedan dess. Det 
här gör vi inte bara för nöjes skull, utan 
också för att locka folk att gå in på avdel-
ningens hemsida och i nästa steg vilja bli 
medlemmar, förklarar han. 

Studion har Ove i källaren. Han spelar in 
krysset i ett långt flöde, under inspelningen 
fyller han i kryssrutan så att allt stämmer. 

– Jag har ett stort musikintresse och jag 
gillar att göra tävlingar och korsord. Nyck-
larna till krysset klurar jag ut själv. Det är 
roligt. Jag försöker att få en variation i mu-
siken, berättar Ove. 

 – Utmaningen är svårighetsgraden, att 
det ska bli en lagom nivå. De flesta av svaren 
går att hitta på nätet, så därför måste man 
lägga nivån lite högre. 

EGET MELoDIKRYSS. 
Varje månad spelar 
Ove Sandert in ett 
musikkryss. Utma-
ningen är att hitta en 
lagom svårighets-
grad. 

”Just nu har 
vi mycket 
fokus på att 
värva nya 
medlemmar. 
Från decem-
ber har vi 
fått 20 nya 
medlemmar.”
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Melodikryssmakaren Ove Sandert är MHF:s egen Anders Eldeman

Hur gör du när du skapar musikkrysset? 

– När jag konstruerar själva krysset, gör 
jag som Anders Eldeman (programledare 
för Melodikrysset i P4) gör, jag börjar upp i 
vänstra hörnet, säger Ove. 

– Jag försöker att ha så lite svarta rutor 
som möjligt. 

Stim-rättigheterna till musiken har han 
löst genom ett samarbete med studieför-
bundet NBV. 

var hämtar du musiken?

– Det mesta går att hitta på Spotify. 
Ove testar alla musikkryss på familjen – 

frun och döttrarna. 
– Jag tycker att det är roligt, inflikar hus-

trun Vicky. 
Att sätta ihop krysset är lite klurigt, för-

klarar Ove. 
– Det måste vara ord som går att illustrera 

med musik. 

Har du haft med något ovanligt ord? 

– Vissa kombinationsord är inte jättevanli-
ga. I aprilkrysset hade jag med en låt där man 
spelade på en såg. Då skulle ordet bli sågblad. 

Ove strävar efter att få kontraster i mu-
siken. 

– Nu i aprilkrysset hade jag med en hård-
rockslåt och en psalm exempelvis, säger han. 
Hur lång tid tar det att sätta ihop ett 

kryss? 

– Jag gör det oftast på en dag, säger Ove. 
Den krysslösare som skickar in sin lös-

ning har chansen att vinna lotter. 

Hur många svar får du in?

– Jag får in åtminstone 15 stycken lös-
ningar varje gång. Det blir fler och fler, be-
rättar Ove. 

Varje år i april ordnar MHF Gävle ett 
musikkafé med Dalapolisens spelmän. I år 
var det den 19:e gången. 

– På årets kafé värvade vi sex nya med-
lemmar. Det är kul, säger Ove. 

– Vi är tolv personer som jobbar ideellt. 
Det blir en trevlig samvaro och är en sak 
som är viktigt med ideellt engagemang.  

I oKTobER FöRRA ÅRET arrangerade MHF 
Gävle MHF-dagen. Då visades MHF:s 
mobila alkobom upp och i samarbete med 
räddningstjänsten och polisen iscensattes en 
fingerad trafikolycka. Den senare aktiviteten 
körde MHF Gävle under många somrar på 
2000-talet i samband med Ta Paus. 

MHF Gävle har ungefär 230 medlemmar. 
Medlemsvärvning är en fråga som lokalav-
delningen satsar på. 

– Just nu har vi mycket fokus på att värva 
nya medlemmar, förklarar Ove.  

– Vi har ökat, från säg december har vi 
fått 20 nya medlemmar (fram tills mitten av 
april). 

FöRRA ÅRET FYLLDE MHF 90 år och i år har 
MHF Gävle jubileumsår. MHF Gävle bilda-
des den 25 augusti 1927 enligt stiftelserap-
porten och var den sjunde lokalavdelningen 
inom MHF.  

– Tanken är att vi ska fira avdelningens 
födelsedag på något sätt, hur har vi inte be-
stämt än. Vi siktar på att ha födelsedagskala-
set den 25 augusti, berättar Ove. 

Det kommer att bli en tillbakablick på 
MHF Gävles 90-åriga historia. 

– Vi ska absolut fira och blicka bakåt. Jag 
tycker också att det är viktigt att vi har sik-
tet inställt på framtiden. 

mari Haglund

Fotnot: Är du nyfiken på att testa Musik-
krysset? Du hittar det på mhfgavle.se

ELDSJÄLAR. Vicky och Ove Sandert 
är båda engagerade MHF:are. 

vAR MED oCH LöS! Här 
är kryssrutan för maj 
månads Musikkrys-
set. Du som vill lösa 
det hittar frågorna på 
www.mhfgavle.se.

INFoRMATIoN. MHF 
Gävles informations-
blad utkommer tre 
gånger per år. Den 
25 augusti i år är det 
precis 90 år sedan 
Gävleavdelningen 
bildades.
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IDYLLISKT. Sportgastein är porten till Hohe Tauern, en mer än 1 800 kvadratkilometer stor nationalpark.SKöNT ATT vILA. Lunchpaus vid  Mindener hütte.

PRAKTISK INFo. Vandringsetapperna anges i antalet timmar på de gulmarkerade skyltarna.

GRöNSKAR. Hans-Peter och Elfriede Berti på 
Unterbergerwirt odlar ekologiska grönsaker i 
den egna trädgården.

HÄLSAR vÄLKoMMEN! Hans Aschbacher, stolt 
värd på Hagener hütte.
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gasteinerdalen i österrike 
lockar med vild och vacker 
vandring. varför inte husbils-
campa vid foten av berget, 
för att ta liften upp på hög 
höjd?

Det är högsommar i österrikiska al-
perna. Hela Gasteinerdalen, dryga 
timmen med bil från Salzburg, 
lyser i all sin prakt.

Här andas idyll, med betande kor på äng-
arna, gamla fäbodar klängande på bergs-
sluttningarna och en rad av små, pittoreska 
byar längs den smala asfaltvägen.

I stilfulla Bad Gastein ligger Kur-Cam-
ping Erlengrund, en av Österrikes mer 
idylliska campingplatser, med vida vyer 
över både dal och alptoppar. 

Byn hör till en av de populäraste vand-
ringsorterna i Österrike, med ett rikt nät-
verk av vandringsleder, både för dagsturer 
och flerdagarsvarianter med övernattningar 
i bergshytter och på små pensionat. Du kan 
börja din vandring direkt längs floden som 
rinner genom byn och dalen, för att sedan 
fortsätta allt brantare. Från tusen meters 
höjd upp till närmare 2 500 meter över 
havet.

TILL ERLENGRUND CAMPING kommer de 
som gillar vandring och närheten till 
storslagen natur, goda krogar och kultur-
historia.

Dessutom väljer många att ha camping-
platsen som bas för utflykter i närområdet. 
Zell am See, Grossglockner, Ramsau och 
anrika Salzburg hör till de mer välbesökta 
platserna.

På campingen har Peter och Elisabet 
Redlund tillsammans med kompisarna Lars-
Olov och Margareta Vikholm just kommit 
tillbaka från en heldagstur i bergen.

De har bilat från Sverige till Österrike 
och Bad Gastein för att vandra en vecka, 
tillsammans med foxterriern Vera och rot-
weilern Milton.

Tipset fick de av en annan svensk familj, 

som semestrat med husbilen i Gasteiner-
dalen under många år, och som varmt re-
kommenderat Bad Gastein.

– Vi fick en kanonfin introduktion av 
campingföreståndaren när vi anlände i går. 
Han gav oss en mängd förslag på lagom ut-
manande dagsturer, som lätt fyller en vecka, 
säger Margareta och visar på kartan hur de 
vandrat under dagen.

Det blev en sju timmar lång behaglig 
tur i flödande sol. De började med att ta 
en av liftarna upp på högre höjd, för att 
sedan vandra med vyer och luncha på en 
alphytte.

Elisabet tipsar om hälsobaden i dalen. 
För en halvtimmes promenad från cam-
pingen ligger Felsentherme, som bjuder på 
flera tempererade pooler och vattenfall, där 
det välgörande vattnet kommer direkt från 
underjordiska källor.

Den djärve kan också besöka ”Gastei-
ner Heilstollen”, mellan Bad Gastein och 
Sportgastein. Här är det radonterapi som 
gäller, där man färdas med ett miniatyrtåg 
in i de svavelosande grottsystemen. Ädel-
gasen radon anses särskilt läkande om man 
har Bechterews sjukdom, artros, reumatism 
eller kronisk bronkit.

NÄSTA MoRGoN slår jag följe med national-
parksguiden Hans Naglmayr, för en vand-
ring längs den gamla romerska bergsvägen 
från högalpina Sportgastein, en halvtimmes 
resa från campingen med lokalbussen.

Dalen är inkörsporten till Hohe Tauern, 
en mer än 1 800 kvadratkilometer stor 
nationalpark med både glaciärer, stora vat-
tenfall och urskogar.

Många väljer att enbart vandra i dalen 
under en dag, för att njuta av naturen och 
besöka flera av de gamla fäbodarna i områ-
det, som under sommaren lockar med både 
mat och dryck genuina miljöer.

Familjerna har både kor och får på 
sommarbete och denna vecka är det dags 
att påbörja arbetet med att frakta tillbaka 
boskapen till bondgårdarna längre ner i 
Gasteinerdalen.

Till fots i Alpernas 
campingparadis

IDYLLISKT. Sportgastein är porten till Hohe Tauern, en mer än 1 800 kvadratkilometer stor nationalpark.
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– Här finns vandringar för alla katego-

rier, säger Hans, klädd i klassisk tyrolerhatt, 
skogsgrön fleecetröja och slitstarka fjällrä-
venbyxor.

Han har arbetat som ”park ranger” sedan 
mitten av 1990-talet, då friluftsliv och na-
tur alltid hört till hans stora intressen. Vin-
tertid arbetar han som alpin skidlärare.

– Fördelen med Gasteinerdalen är att du 
kan ta en lift upp i bergen för att vandra 
till nästa lift, som tar dig ner till en annan 
by. Perfekt för en barnfamilj eller för den 
som inte har lusten och orken att vandra 
uppför bergssluttningarna.

vI STANNAR TILL vid en av fäbodarna, där 
Simone Schweiger bjuder oss in i köket för 
att smaka på gårdens delikatesser.

Hon gör egen ost av både ko- och get-
mjölk, bakar bröd och lufttorkar kött och 
korv. Dessutom kan vi inte motstå den 
varma apfelstrudeln, som Simone just tagit 
ut ur ugnen. Tillsammans med starkt ny-
bryggt kaffe ger det en rejäl dos energi att 
fortsätta vandringen uppåt.

För nu har vi mer än tusen höjdmeter 
att avverka innan vi är framme vid Hage-

ner hütte – ett av många boenden på hög 
höjd.

Vi är omgiven av en rad höga bergstop-
par, där mäktiga Kreuzkogel sticker ut, 
närmare 2 700 meter högt. Berget bjuder på 
utmanande skidåkning under vinterhalvåret.

– Till skillnad från Bad Gastein och Bad 
Hofgastein är liften stängd här under som-
maren. Så ska du vandra i Sportgastein är 
det helt för egen maskin, säger Hans med 
ett nöjt leende.

Stigen leder brant uppåt och följer i 
stora delar den väg som användes av ro-
marrikets soldater en gång i tiden. En mer 
än 2 000 år gammal transportled, där rester 
av både milstenar och mödosamt anlagda 
murar och broar finns kvar.

EFTER DRYGT TvÅ TIMMARS intensiv vand-
ring, där vi kan skåda både murmeldjur, 
alpstenbock och örn, är vi framme vid 
Hagener hütte. Insvept i dimmoln syns 
inte hyttan förrän vi i stort sett är framme. 
Föreståndaren Hans Aschbacher har tänt 
brasan i matsalen och bjuder på varm saft.

Stunden senare serverar han en middag 
som ger belöning för mödan. En mustig 
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www.kamafritid.se  •  www.isabella.net  •  www.wecamp.se  • www.gocamp.se  •  www.enduromover.se

Handla tillbehör via 
KAMA Order To Store (OTS)
Enklare kan det inte bli! Se KAMAs hemsida.

Hämta katalog 
2017 hos närmaste 
KAMA-handlare! 

Namnlöst-5   1 2016-09-19   15.00

vANDRINGSTIPS

• Gasteinerdalen bjuder på 
vandringsleder för nybörjare 
och mer erfarna. Här finns 
flera övernattningsstugor 
och väl skyltade vandringsle-
der. Men det räcker gott att 
göra dagsturer och ta hjälp 
av de sommaröppna liftarna.
• Många går med lätta 
vandringsstavar – vilket är 
särskilt skönt när man går 
brant nerför i klippig terräng. 
Det finns dessutom mysiga 
matställen längs lederna, så 
du kan hoppa över lunchpa-
ketet.
• STS Alpresor arrangerar 
har under många år arrang-
erat vandringsresor, med 
flyg direkt till Salzburg från 
Stockholm, Göteborg och 
Malmö, med knappt 1,5 
timmars transfer till Bad 
Gastein.
www.alpresor.se
www.hohetauern.at

LITE MER oM

PÅ TUR. Många väljer att göra dagsturer i Sportgastein.
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Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Nära till
stad och bad

700 meter till Bredängs tunnelbanestation och 19 minuter till T-Centralen (City) 
Högt och vackert belägen campingplats vid Sätraskogens naturreservat. 

350 m från Mälarhöjdsbadet med sandstrand och badbrygga.
Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets 

brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.

4-stjärniga servicehus | Vandrarhem och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter

 Trådlöst internet | Bastu | Motionsslinga | Minigolf | Frisbeegolf | Utomhusgym

Bredängs Camping Stockholm
Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se

E4 avfart 111, mot 
Vimmerby (Jägarvallen)

JÄGARVALLSVÄGEN 7 • LINKÖPING 013-36 20 90  
FÖR ÖPPETTIDER  SE VÅR HEMSIDA • www.bossings.se

Nytt center för
husbilar/husvagnar

2017 års modell 
ADRIA Compact!

Nyhet!

Välkommen
att uppleva

Pilote husbilar
hos oss!

2017 års modell 
ADRIA Compact!

HÄR SÄLJER VI VÅRA KÄNDA VARUMÄRKEN:
ADRIA - marknadsledande • KABE - svensktillverkad

PILOTE - ökar mest i registreringen

Vår verkstad med

21 PORTAR
väntar dig när du
behöver service!
Välkommen att boka! 

HÄR SÄLJER VI VÅRA KÄNDA VARUMÄRKEN:HÄR SÄLJER VI VÅRA KÄNDA VARUMÄRKEN:

Vi är stolta över vår nya anläggning!

grönsakssoppa med färsk-
ost och rådjursgryta med 
knödel och spätzle – öster-
rikarnas svar på pasta.

– Den gamla hyttan är 
över hundra år gammal, 
och totalrenoverades för 
tre år sedan, berättar Hans 
samtidigt som han serverar 
efterrätten - en klassisk 
kaiserschmarrn.

Det är en fluffig pann-
kaka med både socker, rus-
sin och plommonkompott, 
som en gång i tiden tilläg-
nades Kejsar Frans Josef av 
Österrike.

NÄSTA MoRGoN bJUDER på vindstilla väder 
och klarblå himmel. Efter en stadig frukost 
med både youghurt, nybakat surdegsbröd, 
lokala ostar och hemgjord marmelad fort-
sätter vi längs Tauernhöhenweg vidare 
österut mot Mindener hütte, med ett alp-
panorama som slår det mesta.

– Nationalparken slutar aldrig att fasci-
nera mig, just för mångfalden i den vilda 

naturen, säger Hans, där vi 
vandrar genom ett av Öst-
errikes största bergsmassiv, 
med det närmare 3 400 
meter höga Hochalmspitze 
i fonden.

Det är sen afton när vi 
slutligen når Böckstein 
djupt nere i dalgången, 
efter närmare två mils 
vandring. Härifrån är det 
många husbilsturister som 
tar biltåget vidare genom 
den nio km långa Tauern-
Eisenbahn-Tunnel mot 
regionen Corinthia och 

vidare till Italien.
Vi kommer ju till fots och hoppar på 

lokalbussen tillbaka till Bad Gastein. Nu 
väntar bad i heta källor och en middag på 
restaurang Unterbergerwirt. Krögarparet 
Hans-Peter och Elfriede Berti lagar, till-
sammans med dottern Christine, ekologisk 
mat präglad av feng shui – en kinesisk 
hälso- och livsstilslära.

– Gasteinerdalens klart bästa kök, enligt 
Hans. cEnnEtH sParby

GoDSAKER. Charkuterier och ost 
från fäbod i Sportgastein.

SKYLTAT. Vandringslederna i nationalparken är tydligt märkta.

AvKoPPLING. Skönt att avsluta vandringen med heta bad. Här i grann-
byn Bad Hofgastein.
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MYCKET PRISVÄRDA 
BOENDEPAKET INKL. 
BESÖK I BORÅS  
DJURPARK.  
Bokning och info hittar du på 
www.borascamping.com

Mitt i  
naturen,  

med city och 
 djurparken runt  

hörnet!

träffa giraffer
 och elefanter!

BO & ZOO 
FÅ VALUTA FÖR DINA SEMESTERPENGAR.  
BO PÅ BORÅS CAMPING OCH BESÖK  
BORÅS DJURPARK, ETT STENKAST DÄRIFRÅN.

Namnlöst-1   1 2014-02-17   15.57

boENDE oCH MAT

• Kur-Camping Erlengrund är 
en naturskön camping i Bad 
Gastein, med både eget spa, 
utomhuspool och lekplats.
• Här finns även möjlighet 
att hyra tält, husvagn, husbil, 
lägenhet och bungalow.
www.kurcamping-gastein.at
• Pensionat Unterberger-
wirt har några få rum och 
prisad restaurang. Goda 
vandringsmöjligheter utanför 
husknuten.
www.unterbergerwirt.com

missa inte

• Idyllen Zell am See, sex 
mil från Badgastein. Byn vid 
kanten av den vidsträckta 
alpsjön har hög mysfaktor.
• Här finns också fina cam-
pingmöjligheter.
www.zellamsee-kaprun.com

mer info

www.gastein.com

LITE MER oM

DELAD GLÄDJE. Peter och Elisabet Redlund tillsammans 
med kompisarna Lars-Olov och Margareta Vikholm nju-
ter av både camping och vandring.
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Varje påsk besöker tiotusentals 
bilentusiaster Bilsport Performance 
& Custom Motor Show på Elmia-
mässan i Jönköping. 

Årets mässa besöktes av drygt 
74 000 åskådare som kunde frossa 
i ett digert utbud av olika entusiast-
fordon. Här fanns det mesta från 
rena tävlingsbilar för rally och 
dragracing, till vackert renoverade 
amerikanare samt mikrobilar och 
motorcyklar. Med andra ord, for-
don för alla smaker och drömmar.

tExt & foto:

mikaEl lindbErg

Påskfrossa för bilentusiaster

SÄLLSYNT. Mikrobilen Champion, här en 402H 
från 1953, tillverkades i Västtyskland mellan 
åren 1951 och 1954. Den tvåcylindriga två-
taktsmotorn på 398 cc gav 16 hk och bilen till-
verkades i omkring 4 000 exemplar. i Sverige 
finns två stycken, varav endast den här är re-
noverad, berättar ägaren Thomas ingelsberg. 
Champion blev ingen framgång, då den för sin 
tid var dyrare än en Vw ”Bubbla”.

APRILSKÄMT. Tjorven tillverkades av Kalmar 
Verkstad AB i slutet av 1960-talet och drivlinan 
kom från DAF 44. Det var en brevbärarbil 
och smeknamnet Tjorven kom från tv-serien 
Saltkråkan. Någon brandbil har däremot aldrig 
gjorts, utan är ett aprilskämt av byggaren Jimi 
Essén som även driver Tjorvenmuseet.

UTövER DET vANLIGA. Per-Arne ”Pojte” Johans-
son ställde ut sin potenta Chevrolet impala 
Sport Coupé -58. Maskinen är en 348 cui med 
BDS 6-71-kompressor som ger 500 hk. För att 
få plats med ”tvångsmatningen” är det ett hål 
i huven. Men, var lugna, i garaget har Pojte 
kvar originalhuven. Finishen på det här bygget 
är något utöver det vanliga. 

bUSIGT bYGGE. Bland motorcyklarna hittade vi 
den här Yamaha XZ 750 från 1983 som byggts 
om i ett Scrambler-utförande. Jo, från början 
var XJ 750 en ren landsvägsmaskin, men det 
fanns firmor som byggde om dem till ett helt 
annat utseende.

FöRSTA GENERATIoNEN. Ford Thunderbird började tillverkas 1955 och just 
den här från 1957 tillhör den allra första generationen, då nästa genera-
tion kom redan 1958. Under huven vilar en V8 på 312 cui (5,1 l) som 
ger 245 hk.

ERSÄTTAREN TILL Pv. Volvo Amazon kom 1956 
som efterträdare till PV 444 och kostade lite 
drygt 12 000 kronor. Amazonen blev något 
av en folkhemsbil och redan 1959 fanns 
säkerhetsutrustning som trepunktsbälten i 
framsätena. Tillverkningen slutade 1970, men 
Amazonen skulle leva kvar länge som rallybil 
och senare även som entusiastbil.
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Påskfrossa för bilentusiaster

STYLING. En trend som pågått i flera år är sty-
ling av bilar – särskilt bland de yngre genera-
tionerna. Det innebär inte att bilarna behöver 
vara körbara, utan snarare spännande att se 
på. De märkliga och överdrivna cambervink-
larna kallas exempelvis för Stance och just 
den här Toyota GT86:an har även fått ett body 
kit, alltså plastdetaljer som ändrar utseendet 
på karossen.

URvoLvoN. Volvo firar 70 år i år. Den första model-
len ÖV 4, vilket står för Öppen Vagn 4 cylindrar, 
presenterades 1927. Bilen fick smeknamnet 
Jakob, vilket kan bero på att dagens namn då för-
seriebilen var klar den 25 juli 1926 var just Jakob. 
Sidventilsmotorn på knappt två liter gav 28 hk och 
den nästan 1 200 kg tunga bilen hade en topp-
hastighet på 90 km/h.

SvENSKT LICENSbYGGE. Ett annat tema på mässan var mikrobilar. 
Svenskbyggda och trehjuliga Fram-King-Fulda hade en 10-hästars, 
luftkyld Sachs-motor på 191 cc. Fartresurserna var blygsamma (85 
km/h) och bilen tillverkades i 411 exemplar på licens av tyska Fulda 
mellan åren 1957 och 1962.

PÅGÅENDE bYGGPRoJEKT. Att bygga om, eller cus-
tomisera, amerikanska pickuper har länge varit 
populärt. Ett inte helt ovanligt objekt brukar vara 
Fords F100-modeller, som den här från 1954. 
Orange lack med ghost flames gör sig bra, och 
det kommer bli fortsättning enligt byggaren med 
gangsterkeps, skinninredning och luftfjädring.

vETERAN I FINT SKICK. Efterföljaren till klassiska T-
Forden blev Ford Model A, här i snyggt Cabriolet-
utförande. Sidventilmotorn på 3,3 liter och 40 
hk gav en topphastighet på omkring 105 km/h. 
Bromsarna bestod av trummor runt om som på-
verkades helt mekaniskt.

DRAGPLÅSTER. En närmast otroligt fint renoverad 
och därtill stylad traktor i form av en Fergusson 
”Grålle” från 1957 väckte uppmärksamhet. På 
lastlådan baktill stod ännu en -57:a, en Husqvarna 
Silverpil på 175 cc.

FINbESöK. Heaven of 57 var ett tema på 
årets mässa och visst fanns det mängder 
av vackra amerikanska bilar att se på. På 
scenen i bakgrunden syns en av special-
gästerna, Billy F Gibbons från bandet ZZ 
Top.



Hos oss hittar du hela Sveriges äventyr, smultronställen och semesterparadis.  
Välj mellan tusentals campingtomter och stugor, från Karesuando till Falsterbo.  
Boka på Camping.se 

HELA SVERIGE VÄNTAR PÅ DIG.

Annons MHF_218x280_Hela_Sverige.indd   1 2017-04-25   10:16
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Livet vaknar
EFTER vINTERSöMNEN HAR NU DE FLESTA sektioner vaknat till liv, så även min sektion 
Klöver. Första veckan i april träffades vi vid en endagsträff i Södertuna bygdegård utanför 
Borlänge. Glädjande nog kunde vi konstatera att knappast någon av oss blivit äldre, och i 
de fallen, var det endast fråga om enstaka år. 

Vi bjöds på god mat, även om den var tillagad i ett vanligt bostadskök och åts vid 
vanliga bord inomhus. Inga och Pär-Erik Thunberg från Västerås berättade dock att de 
redan hunnit campa in våren i sin nyinköpta husbil – med lunchen tillagad och äten på 
en rastplats någonstans i Bergslagen. Ahhh!

Vi backar tillbaka något i tiden. Den 25 mars var det 18 varma grader och jag städade 
vår husvagn. Det blåste kraftigt, vilket var till fördel när jag lade ut dynorna för vädring 
på trädgårdsmöblerna. Nackdelen var att när jag skulle lägga in dem igen fick jag hämta 
dem på skilda platser på tomten. 

I en av förvaringslådorna har förtältet legat sedan jag för flera år sedan slutade använda det. Vid någon tidpunkt har jag tydligen 
haft sällskap av en mus, för det var byggt ett litet bo i förtältet. Byggmaterialet hade musen hämtat från förtältets fransar, som smu-
lats ner till en ullig massa. Nu är förtältet placerat på uthusets övervåning och vill någon ha det, är det bara att hämta. 

Förutom råttboet har jag dammsugit bort otaliga, slumrande flugor och några andra flygfän. Ett vattenfall för något år sedan i 
ena hörnet har vållat en skada, men vagnen får rulla så länge den håller ihop. När jag får sommardäck på bilen ska jag förära vagnen 
med en besiktning och sedan rullar den två somrar till.

ATT MITT TEKNISKA SINNE inte har hängt med i utvecklingen fick jag bevis för en dag i februari. Jag besökte min kompis och när 
vi satt och pratade, upptäckte vi plötsligt att en älg stod i hans trädgård. Kompisen plockade fram sin avancerade mobiltelefon och 
bad mig ”som ju är fotograf ” att ta ett foto av älgen med hans mobil. 

Jag har aldrig fotat med en mobiltelefon och hade ingen aning om hur den fungerade. Det hade inte kompisen heller. Men 
enligt honom var det bara att rikta telefonen mot älgen och trycka ”på någon knapp”. 

Jag gjorde så och hittade till slut en knapp där det surrade till när jag berörde den. Jag tryckte av fyra gånger, varefter kompisen 
övertog telefonen för att bläddra fram resultatet. Någon älg såg han inte, men väl fyra bilder föreställande min väst och skjortkrage. 
Älgen hade under tiden upptäckt vårt förehavande och hann springa till skogs innan jag på nytt försökte fotografera, med rättvänd 
kamera.

JAG HAR FöRMÅNEN ATT FÅ LÄSA alla Ratta Ren-tidningar och där finns ett och annat matnyttigt som våra medlemmar skrivit. I 
RR Region Mitt skriver Kramfors MHF att de ska uppvakta kommunerna i hela Ådalen med uppmaningen att ingen alkohol 
ska få förekomma på studentflaken i vår. 

Det är förbjudet att dricka alkohol på offentlig plats och ett lövat lastbilsflak måste ses som offentlig plats, skriver förslagsställaren. 
Man kan också tänka sig att vakt eller polis gör blåskontroll innan studenterna får gå upp på flaket. De påpekar att i Södertälje har 
MHF fått igenom ett liknande förbud. Bra initiativ från Region Mitt!

I RR Region Bergslagens tidning läser jag att arrendeavtalet vid uppställningsplatsen i Lövåsen, utanför Lindesberg, har återgått 
till IOGT. Vi och övriga med drogfri livsstil är välkomna dit.

Välkommen säger jag också till riksträffen i sommar, vilket du kan läsa om på annan plats i tidningen. Framför allt hoppas jag 
att få se nya vänner, nu när vi genom Motorföraren får kontakt med de MHF:are som inte känt till denna gren av vårt förbund.

ulf HEllgrEn

HÄLSNING FRÅN KULTRYCKETS REDAKTöR

Redaktören flankerad av Inga och Barbro 
i sektion Klöver, Södertuna.



CAMPING KuLTRYCKETNuMMER 4 2017 43

nu närmar sig Riksträffen med snabba steg. 
Anmäl er så snart som möjligt. Det un-
derlättar för arrangören att få in anmälan 
i god tid och man sover därmed en aning 

lugnare. 
Som ni ser kommer Kultrycket nummer 2 ut i 

Motorföraren nummer 4. Tänk därför på att planera 
höstens träffar i tid för att de ska hinna komma 
med i nummer 3 av Kultrycket, det vill säga num-
mer 6 av Motorföraren. Manus till nästa nummer 
måste vara inne senast den 25 juli. 

Det är stor spridning på våra träffar ute i vårt 
avlånga land. Glöm inte att anmäla er till Årets 
riksträff som kommer att hållas i Vingåker den 4 
till 8 juli. I år kommer det att vara Clubrådet som 
ansvarar för årets Riksträff, eftersom ingen sektion 
anmälde sitt intresse för att genomföra årets arrang-

emang. Det blir därmed andra gången som Clubrå-
det ansvarar för Riksträffen.

Vid årets Riksträff kommer vi som vanligt att 
kalla in Clubrådet och sektionsordförandena till 
möte på måndagen. Vid mötet kommer det att dis-
kuteras om Clubens framtid. Vi i rådet kan inte ta 
ansvaret för att det blir en riksträff varje år, vi måste 
hjälpas åt. 

Vi har fått några nya medlemmar till vår club. 
Några av dem har varit medlemmar tidigare men 
har nu upptäckt att vi har en campingclub inom 
MHF.

Till sist vill jag önska er alla välkomna till årets 
Riksträff. Vi ses i Vingåker!

Jan-ÅkE Hansson

oRDFöRANDEN HAR oRDET

Goda råd inför riksträffen

50 nya husbilar

Auktoriserade verkstäder på 3000 kvm
www.bengtiorkelljunga.se
Skåneporten 2, Örkelljunga | Tel: 0435-555 00
Öppettider måndag–torsdag 10.00–17.30, fredag 10.00–16.00, söndag 12.00–16.00

ADRIA – CARTHAGO – CI/Rollerteam
KNAUS – RAPIDO

VEGE Motorer Norden AB | Florettgatan 39 | SE-254 67 Helsingborg | 042-16 42 45 | www.vege.se          VEGE ~ RECYCLING FOR THE WORLD SINCE 1936

Namnlöst-6   1 2013-01-22   15.58

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
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INSPIRATIoN KRING 
HUSbILSLIv oCH CAMPING

inspirationsmagasinet På Väg utkom i mitten 
av april. Tidningen går som bilaga i Dagens 
industri och bjuder på nyhetsartiklar och re-
portage kring mobilt boende och camping. i 
september kom första numret, som fick stor 
uppmärksamhet. Det är det kraftigt ökade 
intresset för husbilar som banat väg för bila-
gan. På Väg skriver om husbilar, camping och 
upplevelser kring resan.

– Med en spännande mix av reportage, 
intervjuer och fasta avdelningar är syftet att 
få ännu fler människor att intressera sig för 
mobilt fritidsboende, säger Daniel Anders-
son, redaktör för bilagan.

Mejla redaktion@mediapress.se om du vill 
få ett eget provex.

FEMSTJÄRNIG CAMPING 
bLEv bÄST I SvERIGE

Nu har de bästa campingföretagarna ut-
setts av branschorganisationen Svensk 
Camping SCr. Det mest prestigefyllda 
priset – Årets campingföretagare - gick 
i år till Hafsten resort i Bohuslän, som 
får priset för att man under en lång rad 
år satsat på utbyggnad och utveckling av 
anläggningen. i dag är Hafsten resort 
en komplett året runt-anläggning med 
fem stjärnor i SCr Svensk Campings 
klassificering. Även campingföretagare 
från Västerbotten, Skåne, Småland, Hal-
land och Dalarna belönades.

Trenden är tydlig – svenskarnas intresse för att semestra 
i Norge ökar för varje år. 2016 var antalet svenska turister 
återigen rekordstort med en ökning på åtta procent från fö-
regående år. Bland utländska turister i Norge ligger tyskar-
na på en förstaplats, men sedan kommer svenskarna. Den 
regionen med allra flest utländska övernattningar 2016 blev 
Fjordnorge med 38 procent. Området bjuder på slingrande 

bilvägar med mängder av fina ställplatser och campingar, 
för den som väljer att resa med husbil.

– Fjordregionen blir allt mer populär. Den unika och dra-
matiska natur som svenskarna inte hittar på hemmaplan, i 
kombination med ett brett utbud av aktiviteter, är vad som 
lockar allt fler turister till den här regionen, säger robert 
Nygårdhs marknadschef på Visitnorway i Sverige.

Nordic Camping & resort, som är Sveriges största campingkedja med 18 anläggningar från 
Skåne i söder till Jämtland i norr, spår ett nytt rekordår för svensk camping. Campingkedjans 
förbokningsläge är inför 2017 fem procent högre, jämfört med rekordåret 2016. Camping blir 
allt populärare och har fått en bredare målgrupp. 

– Till detta ser vi en otroligt stark husbilstrend under de senaste åren år. Dessutom väljer 
allt fler svenskar att semestra på hemmaplan, säger Mikael wåhlund, operativ chef på Nordic 
Camping.

INTRESSET FöR NoRGE öKAR
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bERGTAGEN. Norges dramatiska natur lockar allt fler svenskar.

ÅRETS CAMPINGFöRETAGARE 2017 – Ingela 
Grytfors och Kjell Karlsson, Hafsten Resort.
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DE TRoR PÅ NYTT REKoRDÅR FöR SvENSK CAMPING

PÅ FRAMMARSCH. Intresset för husbilar växer starkt i landet.
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MÅNGA FALSKA 
KöRKoRT I oMLoPP

i Sveriges Trafikskolors 
riksförbunds medlems-
tidning läser vi att under 
förra året avslöjades mer 
än 500 förfalskade kör-
kort. På internet erbjuds 
”pass, visa, körkort och 
id-kort av hög kvalitet”. 
Tillverkarna skryter om sin 
långa erfarenhet och stora 
kundnöjdhet.

En reporter på SVT an-
sökte på internet och fick 
efter en timme erbjudan-
de om ”paketpris” på 650 
euro för körkort och pass. 
Fraktfri leverans inom en 
vecka. Kanske vi här har 
en förklaring till varför vi 
ofta upplever vettvillingar i 
trafiken som knappast fått 
sitt körkort på laglig väg?



RASTA hAR AllT du behöveR
i eTT endA STopp!

vällagad husmanskost, gott kaffe, 
nybakat och mycket mer

w w w. r a s t a . s e

vÄlKoMMen
E6  1 HALLANDSÅSEN     E6 2 SNAPPARP     E6 3 HÅBY    E6 4 TANUM     E6 5 LILLA EDET     E45 6 BRÅLANDA     E18 7 GRUMS     E18 8 VÄRMLAND 

E20 9 VÅRGÅRDA     Rv 47 10 FALKÖPING     E20 11 GÖTENE     E20 12 MARIESTAD     E20 13 ARBOGA     Rv40 14 ULRICEHAMN     E4 15 ÖDESHÖG     E4 16 MANTORP 

E4 17 18 NYKÖPINGSBRO     E4 19 HAGSTA     E4 20 TÖNNEBRO     E4 21 MARKARYD     E4 22 KLEVSHULT     23 ULLARED     E22 24 KALMAR 

Finns på:  Rasta Brålanda   Rasta Håby   Rasta Grums 
Rasta Götene   Rasta Kalmar   Rasta Markaryd

Ny!

Ny!

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!
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GoNE CAMPING I Tv
Nu väntar nya avsnitt av populära Gone 
Camping. i årets säsong får tittarna bland 
annat följa med på hummerfiske i Bohuslän, 
Falsterbo Horse Show, Skördefesten på 
Öland, Cykelvasan i Dalarna, surfkurs i Biar-
ritz och mycket annat. Programmet leds av 
Martin Örnroth, tidigare på När & Fjärran. i år 
flankeras Martin också av nya programledaren 
Louise Fornander.

– resor handlar om drömmar och alla dröm-
mar behöver bränsle för att utvecklas. Det 
tror jag är det vinnande receptet bakom Gone 
Campings popularitet, säger Martin Örnroth. 
Gone Camping 2017 är den femte säsongen 
av serien. Produktionen är ett samarbete mel-
lan SCr Svensk Camping och Husvagnsbran-
schens riksförbund.CAMPINGTIPS I Tv-RUTAN. Gone camping lockar med resereportage om att semestra med husbil i Europa. 
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KALLE MoRAEUS LoCKAR MED NY SÄSoNG PÅ oRSA CAMPING
Orsa camping drar även denna sommar stora skaror musiklystna campare. Snart drar den 
sjunde säsongen av ”Moraeus med mera” i gång, där biljettförsäljningen började redan i fe-
bruari. inspelningarna sker som vanligt på den idylliska campingplatsen vid Orsasjön. 

– Jag är jätteglad över det stora intresset, det är helt otroligt, säger Kalle Moraeus. Det 
visar att vi gör nånting väldigt rätt. Och vi ska bjuda på nånting alldeles extra i sommar.
Totalt handlar det om sju inspelningsdatum under första halvan av juni. 
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LDALKoHoLFRITT FRÅN SYSTEMET

Systembolaget fortsätter att öka sin för-
säljning av alkoholfria drycker, rapporterar 
iOGT-NTO:s tidning Accent. Försäljningen 
ökade förra året med elva procent. Dock 
utgör de alkoholfria dryckerna fortfarande 
knappt en procent av den totala försälj-
ningen. 

Ofta hör jag nykterister säga: ”Jag skul-
le aldrig sätta min fot på Systembolaget”. 
Själv var jag under en period storkund på 
Systemet! Jag har köpt ut många kartong-
er med bjuddrycker till olika aktiviteter. 

Vid fyra tillfällen stod vi inne på Syste-
met eller intill ingången och bjöd på goda, 
alkoholfria drycker. Vid samtliga tillfällen 
ökade försäljningen av dessa drycker mar-
kant och butikernas personal lovordade 
vårt initiativ. 

Detta är verkligen en rolig och me-
ningsfull aktivitet som alla föreningar kan 
utföra. Det är viktigt att vi som arbetar 
för Systembolagets monopol också visar 
allmänheten att man numera kan köpa 
riktiga, avalkoholiserade drycker som sma-
kar riktigt gott. Kontakta gärna Föreningen 
Fruktdrycker på telefon 0733-83 83 62 eller 
info@fruktdrycker.se så får du hjälp och 
tips till en aktivitet i din avdelning. Den 
avdelning som är medlem i Föreningen 
Fruktdrycker kan också utnyttja detta eko-
nomiskt.

CAMPINGRAbATT 
FöR MEDLEMMAR

Landöns camping läm-
nar tio procent rabatt 
på campingavgiften till 
MHF- och MHF Cam-
pingklubbmedlemmar. 
Gäller ej säsongsbokning 
eller midsommar. Med-
lemskort ska uppvisas 
vid incheckning.

TIPSA 
REDAKTöREN!

Har du läst eller hört 
något värt att tänka på, 
eller tipsa om, är du 
välkommen att höra av 
dig till mig på telefon 
0174-361 75 eller 
e-posta på hellgren.
ulf@bahnhof.se



www.kabe.se

KABE ÄR ATT LEVA 
FÖRSTA KLASS
Design och kvalitet – det är vad KABE står för. De stilfulla, klassiska särdragen känns tydligt igen när husvagnen 
eller husbilen kommer rullande på vägen. Och när man lär känna sin KABE, med alla dess genomtänkta detaljer 
och bekvämligheter, inser man helt och fullt värdet i den genomarbetade designen. 
Alla funktioner – som till exempel isolering, ventilation, värmesystem och elsystem – är av allra högsta kvalitet. 
Inga kompromisser. Faktum är att vi lägger mycket arbete på att ständigt utveckla våra husvagnar och husbilar, 
att alltid ligga i framkant och till och med steget före. För att kunna erbjuda dig som KABE-ägare det allra bästa 
– en husvagn eller husbil som håller högsta standard och exklusiv känsla inifrån och ut. Att varje KABE är svensk-
tillverkad gör att vi har full kontroll hela vägen. Alltid med design och kvalitet i första rummet.

I år är det 60 år sedan Kurt Blomqvist byggde sin första husvagn i småländska Tenhult. Det vill vi fi ra med alla KABE-ägare! 
60-årsjubileumet fi ras på Elmia i Jönköping 17-20 augusti. Är du ännu inte KABE-ägare? Besök din återförsäljare och hitta din 
husvagn eller husbil från KABE så ses vi i augusti. Boka din biljett via www.kabe.se/60. Välkommen!

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

kabehusvagnarhusbilar

Classic från 
841.000:-

Kabe_Motorföraren_Camping-17_217x280 mm.indd   1 2017-04-24   11:58:24
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Årets riksträff 
späckad med
aktiviteter
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En snöblandad dag i slutet på april avsluta-
des grovplaneringen av årets riksträff i Ving-
åker. Vi ser fram mot ett betydligt soligare 
väder i juli, då de som önskar har möjlighet 
att fylla dagar och kvällar med aktiviteter.

HÄR NEDAN PRESENTERAS det program som vi pre-
liminärt kommer att hålla oss till och som utformats 
i samarbete med NBV. Här följer lite om möjlighe-
terna som bjuds:

UTFLYKTSMÅL. Först och främst rekommenderar 
vi ett besök hos programbladets annonsörer. De är 
medvetna om vår ankomst och kommer att bemöta 
oss som hedersgäster. Kom ihåg namnskylten! 

Det finns flera intressanta utflyktsmål omkring 
Vingåker. Ett besök på Julita Gård ser de flesta som 
ett måste. Julita gård är en herrgård i Julita socken 
i Katrineholms kommun i Södermanland. Gården 
omfattar  idag cirka 2 200 hektar mark, fyra öar 

i Hjälmaren, fiskevatten i Öljaren och Hjälmaren 
och mer än 360 byggnader (uppgift från Wikipe-
dia). Själv ser jag fram mot att besöka Vinön i Hjäl-
maren. Så här står det på Vinöns hemsida: ”Vinön 
är Hjälmarens största ö och ett mycket populärt 
utflyktsmål. Här kan du uppleva vacker natur, bada 
och äta gott eller bara ta det lugnt. Till Vinön åker 
man med Trafikverkets vägfärja från Hampetorp 
vid södra Hjälmarestranden. På sommaren kan 
man ställa bilen kvar på fastlandet och hyra cykel 
på Vinön, för att sedan åka runt på småvägarna och 
upptäcka ön” (Wikipedia). 

Tips till den fiskeintresserade: Det behövs inget 
fiskekort för fiske på allmänt vatten i Hjälmaren.

Hela Sörmland är preparerat med slott och her-
resäten som bjuder turisterna på det mesta av upp-
levelser. 

vINGÅKERSbADET. Välkomna till ett mindre famil-
jebad som har det mesta. För våra minsta besökare 

finns bassängen Våga, ett lekland med rutschkana, 
grotta med vattenfall och fantasisvampar som spru-
tar vatten. I vår stora bassäng finns bland annat fyra 
motionsbanor à 25 meter och rutschkana. I anslut-
ning till den stora bassängen finns stranden där du 
kan slappna av med en fika. Vår undervisningsbas-
säng med lite varmare vatten har du tillgång till när 
det inte är ledarledd undervisning. Även där finns 
det en lite mindre rutschkana. I entréavgiften ingår 
tillgång till vårt gym men kom ihåg att ta med extra 
ombyte om du vill träna där.Välkomna till oss för 
träning, lek och avkoppling hälsar badhuschef Ann 
Gerdtman med personal.

Det finns mycket att göra för oss och förmodli-
gen hinner vi med bara en bråkdel av det vi önskar 
göra. I den ”gottepåse” som vi får vid ankomsten 
finns mycket att läsa om utflyktsmålen. Vi ser fram 
mot en trevlig riksträff, i ett landskap där både skå-
ningar och norrbottningar förstår vad dom säger.

ulf HEllgrEn

dagligEn 4–7 Juli
• Varulotteri.
• Servering i caféet.
• Minigolf.
 

tisdag 4 Juli 
10.00–18.00 Ankomst 
12.00–18.30  Välkomstfika. 
19.00     information. Därefter uppträder 
  Källåspojkarna.

onsdag 5 Juli
11.00   invigning i Vingåkers kyrka. 
13.00–18.00  Tipsrunda.

14.00   Ungdomarna samlas för info
  och verksamhet.*
18.45  resultat av dagens tipsrunda.
19.00   Underhållning av Spelorrarna.

torsdag 6 Juli
9.00–18.00  Tipsrunda.
9.00–18. 00 Ungdomsverksamhet.*
18.45  resultat av dagens tipsrunda.
19.00   Svensktoppsartisterna Elisabeth 
  Lord & Tommy Gunnarsson
  underhåller.

frEdag 7 Juli
9.00–18.00  Tipsrunda.

10.00  Årsmöte.
Eftermiddag Bouletävlingar.
  Ungdomsverksamhet.*
18.45  resultat av dagens tipsrunda.
19.00–23.00  Dans till Cirrus från Norrkö 
  ping tillsammans med lokal-
  befolkningen.

lördag 8 Juli
9.00–12.00  Prisutdelning. Avslutning och
   eventuellt hemfärd.
*) Ungdomsverksamheten bestäms tillsammans 
med ungdomarna. Tänkbara aktiviteter är badutflykt, 
skogsutflykt, matlagning, fiske, bakning, minigolf, 
deltagande i träfflotteriet med mera.

Riksträffen 2017 dag för dag – (preliminärt program)

HISToRISK MARK. Sävstaholm slott 
i Vingåkers kommun, byggdes 

1666 av Gustaf Larsson Sparre, 
som till arkitekt troligen hade 

Erik Dahlbergh, som var bosatt 
på närbelägna Skenäs.



Välkommen till Riksträff  4 juli- 8 juli 2017 i Vingåker
Clubrådet inbjuder till 
Riksträff i Vingåkers Folkets Park 4 juli - 8 juli 2017
Ankomst/insläpp från kl. 10:00 tisdagen den 4 juli 2017
Anmälan
Medlemsnr Sektion Förnamn Efternamn Har	namnbricka

Bostadsadress Postnr Postadress

Husbil,	husvagn	eller	tält Önskar	handikapplats Önskar	el	av	medicinska	skäl Musikinstrument

Övriga	medresenärer/deltagare
Namn Har	namnbricka

Namn Har	namnbricka

Barn	och	Ungdom
Namn Ålder Har	namnbricka

Namn Ålder Har	namnbricka

Specialmat
Diabetes Laktosintolerant Glutenintolerant

st	 st	 st	
Övrigt
Antal	som	deltar	i	bouleturnering

st	

Riksträffavgift	650:--	betalas	till	Bankgiro	503-7577	senast	25	juni.	Glöm	inte	att	ange	klubbnummer
De	som	inte	betalat	träffavgift	vid	anmälan	kan	göra	det	vid	ankomst.	Avgiften	blir	då	750:--
Eventuella	förfrågningar	på	telefon	0706-212720	eller	0524-62009
Skicka	in	anmälan	(finns	i	Kultrycket	nr	1	i	Motorföraren	nr	2	och	på	hemsidan)	senast	19	juni	

Sänd	till:

Tommy	Janerstål tommy@janerstal.se 	VÄLKOMNA!
Vaktelsvägen	10 0524-62009
455	32		Munkedal 0706-212720
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Vi drog norrut. ”Vi” är lika med jag och min 
bror. Jag skulle fotografera en februaribild 
från Luleå kyrkostift till den kyrkoalmanacka 
jag gör bilder till och för mars månad skulle 
jag ha en bild från Härnösands stift, så för 
att göra två flugor ... ja, ni vet.

SÅ EN SöNDAG i mitten på mars visade SMHI:s 
prognos att det skulle bli en stor sol över Örträsk 
(platsen för den utvalda kyrkan) kommande tisdag 
och vi tog ett snabbt beslut att starta norrut mån-
dag morgon. Vi skulle övernatta hos brorsans dotter 
Petra i Burträsk, tolv mil från Örträsk, ett stenkast 
med norrländska mått.

Resan upp till Burträsk startade i ymnigt snöfall. 
Jag var dock nöjd över mitt beslut att strax före 
resan byta mina dåliga dubbdäck mot nya dubb-
däck, trots att det bara var några veckor kvar av 
vintersäsongen. 

I HÄRNöSAND vAR DET dags för lunch och vi körde 
ner mot centrum för att hitta något annat än en 
pizzeria. Vi hittade också något annat och lite se-
nare, med fyllda magar gällde det att leta oss upp 
mot E4:an. I alla städer finns hänvisningsskyltar till 
respektive huvudled, men inte i Härnösand! En 
halvtimme åkte vi runt i staden för att hitta rätt väg 
ut, men hamnade alltid fel. 

Till slut frågade vi en stadsinvånare hur vi skulle 

ta oss ur staden. Han förklarade och vi lade en hö-
gersväng, två vänstersvängar, en rondell, ytterligare 
en sväng och sedan rakt fram över en bro på min-
net. Förmodligen åkte vi rätt, för plötsligt såg vi på 
håll de välkända, gröna E4 S och E4 N-skyltarna. 
Vi kunde andas ut, men oj så mycket stadskörning 
i onödan. 

När vi sent på eftermiddagen i Umeå svängde 
av till riksväg 364 mot Burträsk, konstaterade jag 
med tillfredsställelse att snödjupet växte, vilket är 
viktigt för en bra vinterbild. Ett par timmar senare 
välkomnades vi av brorsdottern Petra och hennes 
man med god kvällsmat innan sängarna intogs.

NÄR vI MELLANSvENSKAR med zoologiska intressen 
åker söderut, noterar vi när vi ser den första gladan 
och om vi åker norrut noterar vi den första renen. 
De enda djur vi hittills fått bromsa för var några 
rådjur, men några renar hade vi inte sett till.

Onsdag morgon lämnades Burträsk i fint väder, 
så SMHI:s prognos såg ut att stämma. Men tre mil 
från Örträsk ökade molnigheten och väl framme 
vid Örträsk kyrka skymdes solen av ett kompakt 
molntäcke. Vi väntade en timme på den utlovade 
solen, men den fortsatte lysa med sin frånvaro och 
jag blev till slut tvungen att ta mina bilder utan blå 
himmel. Snömängden var det dock inget fel på och 
innan jag klev in i bilen igen fick jag tömma stöv-
larna på tillräckligt mycket snö för en rejäl snöboll.

Nu startade den drygt tretton mil långa vägen 
ner mot Solbergskyrkan i Ångermanland. Största 
delen av vägen dit var smal och krokig och mycket 
besvärlig i snömodden. Vi hade ännu inte sett några 
renar, men någonstans i norra Ångermanland blin-
kade en mötande bil åt oss. 

FöRAREN vAR INGEN bEKANT och inte heller räk-
nade vi med en poliskontroll på dessa vägar, så vi 
beredde oss på djur på vägen. Och mycket riktigt, 
bakom nästa kurva gick en flock renar. Hurra! Jag 
bromsade in, ryckte fram kameran och tog några 
bilder. Därefter blev det fler möten med renar. Vi 
kunde också glädjas åt en tilltagande sol under fär-
den och väl framkommen till Solberg gjorde orts-
namnet skäl för sitt namn. 

KYRKAN FYLLER 100 ÅR i år och det var skälet till att 
dess organist tagit kontakt med mig, med önskan 
om att hans kyrka skulle få vara med i almanackan 
2018.

Från ett snörikt Solberg körde vi sedan ner mot 
ett snöfritt Österbybruk. Av 155 mil på två dagar 
hade jag kört cirka 145, eftersom brorsan gärna vil-
le ta en öl till måltiderna. Innan jag somnade hade 
jag övertygat frugan om att jag under dagen travat 
i halvmeterdjup snö och bromsat in för renar vid 
flera tillfällen.

ulf HEllgrEn

Jakten 
på en 
vinterbild

vACKER JUbILAR. Solbergskyrkan i Ångermanland fyller 100 i år. vÄNTADE. Så småningom 
dök renarna upp.
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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

alkolås för säkrare trafik
Alkolås finns till Volvos alla modeller och hindrar  

effektivt en alkoholpåverkad förare att starta bilen. Alkolåset  
är integrerat i bilens elektronik och till Volvo 90-serien fungerar  
det även med Keyless nyckellöst system. Alkomätaren är enkel  

att använda, föraren kan blåsa samtidigt som han eller hon  
sätter sig bakom ratten och svaret kommer direkt.

 
Läs mer om alkolås på volvocars.se

Stockholmarna säsongsstartade vid 
Simbadets Camping i Österbybruk, 
som har blivit favoritplats för mellan-
svenska sektioner. Sektion Stockholm 
valde att öppna campingsäsongen 
där och hade lockat med sig clubister 
från både Klöver och Sörmland.

NÅGRA ARbETSSUGNA med-
lemmar högg under freda-
gen tag i spett och spade och 
gjorde iordning några inklädda 
gropar för plantering av växter 
på campingen. Arbetet slutför-
des under lördagen, sedan cam-
pingens Marie skaffat fram mer 
arbetsmaterial.

Tillsammans med oss cam-
pade några änder som åt ur 
händerna. Ett trevligt inslag på 
campingen, men mindre trev-
ligt när jag på sommaren sitter 
med metspöt i båten och hela 

Med spett och spade

LAGARbETE. Marie 
hejar på (med beto-
ning på ”på”) Harald 
under nedbankan-
det av växternas 
stödstolpar.

flocken dimper ner kring flötet – i hopp 
om att få det sista ur min matsäck.

Under lördagskvällens gemensamma fika-
stund spelade vår skicklige clubist Per Öst-
berg på fiol några låtar efter Hjort-Anders, 
Viksta-Lasse, Gås-Anders och Byss-Kalle. 
En av de spelade låtarna efter Gås-Anders 

heter Brännvinsmarschen, 
men Per försvarade sitt till-
tag med att vi i alla fall var 
trafiknyktra.

TRÄFFEN vAR FRI från pla-
nerade aktiviteter, vilket gav 
tid till eget utforskande av 
kulturen kring Bruket. Mar-
tin och Christina Pettersson 
tog med sig passagerare i sin 
bil och bjöd på några tim-
mars guidning i omkringlig-
gande byar. 

CES och Margareta San-
dell besökte Brukets ny-

öppnade thairestaurang och lovordade både 
maten och personalen (ägarna). Själv tog jag 
med Harald Johansson på en båttur och vi-
sade mina bästa fiskeplatser i förvissning om 
att Harald aldrig kommer att fiska i ”min” 
sjö.

Övriga tog det lugnt och mest lugnt ha-
de Karl Erik Wistedt det, eftersom han blev 
liggande i sin husbil under hela träffen med 
en kraftig förkylning. 

ulf HEllgrEn
Per Östberg, en blivande 
riksspelman?

FOTO: ULF HELLGrEN



PROVKÖRNINGKuLTRYCKET NuMMER 4 201752

Lyxboende på fyra hjul
Husbilsvärlden erbjuder en enorm 
bredd när det gäller olika lösningar 
för mobilt boende. Den här gången 
har vi varit på resande hjul i en hel-
integrerad husbil – en LMC Explorer 
710. Det är en version som av många 
anses vara den ultimata husbilen, 
och nog är det så om man ser till bo-
endekomfort, men den ställer stora 
krav på föraren.

EN HELINTEGRERAD husbil är inget för även-
tyrliga resor på små krokiga och ojämna 
grusvägar. Inte heller för trånga franska 
småbyar som inte ritats om sedan de första 
invånarna skötte sitt resande med mulåsnor. 
Den kräver sina vägar och sin chaufför, men 
den som är medveten om fordonets be-
gränsningar får en härlig resa som varje kväll 
avslutas med ett riktigt fint boende.

Dels gör den stora integrerade husbi-
lens mått att den kräver ett visst utrymme 
på vägen, men det är i sig inget problem. 
Kommer en buss eller en större lastbil fram, 
gör husbilen det också. De stora problemen 
i att ratta ett sådant här fordon stavas snarare 
överhäng och markfrigång. 

Personligen har jag inga svårigheter att 
ratta en större lastbil, men bakom ratten 
på den provkörda husbilen krävdes det en 
hel del eftertanke i förväg. Det långa över-
hänget bak går ut en del i sidled och det är 
hela tiden i riskzonen på ojämn mark eller 
på ramperna till vissa färjor. Dessutom sitter 
vattentankarna under buken lågt och det är 
lätt att få grundkänning med dem. 

Rakt fram och vid parkering på plan mark 
är det dock en dans på rosor med enorm 
sikt framåt och bra yttre backspeglar samt en 
backkamera som hjälper till att se vad som 
finns bakom den massiva bakväggen.

EN HELINTEGRERAD husbil liknar ingen an-
nan bil. Den byggs upp på ett lastbilschassi 
och hela överbyggnaden görs av husbils-
byggaren med isolerade paneler även runt 
förarutrymmet. 

Den är mer av ett flyttbart boende för 
konnässören och livsnjutaren än ett verktyg 
för den äventyrlige världsupptäckaren. Själva 
njutningen av en sådan här husbil ligger i 
boendet mer än upplevelsen bakom rat-

ten eller exempelvis jakten på den ultimata 
vildmarken längst ut på isländska Isafjördur.

vI vALDE ATT TESTA LMC Explorer 710, dels 
för att det är en ny modell, men också för 
att den har en tillåten totalvikt på 3,5 ton 
och därför passar körkortet i de flesta chauf-
förers plånböcker. Priset på modellen krä-
ver visserligen en rymligare plånbok än den 
som krävs för att hantera enbart ett körkort.

LMC Explorer 710 är 735 centimeter 
lång, 232 centimeter bred och 270 centi-
meter hög. Inom det utrymmet har LMC 
skapat en mycket trivsam boendemiljö för 
upp till 4 personer där ståhöjden inne i bi-
len är 198 centimeter. 

Den provkörda modellen har ett rejält 
toalett- och duschutrymme på tvären längst 
bak samt två delade sovrum. Mitt i husbilen 
finns ett sovrum med två separata långbäd-
dar och det delas av från nästa rum, som 
skulle kunna klassas som köket, med ett dra-
peri. Köket är riktigt välutrustat med rejäl 
kyl (140 liter), frys, gasspis med tre kokplat-

tor och köksfläkt samt en snygg vask med 
rinnande varmt och kallt vatten. 

Framför köket hittar vi vardagsrummet 
med en sittgrupp där två passagerare kan 
sitta bältade under färd. Köksgruppen har 
en L-formad soffa och ett litet extrasäte som 
kan fällas ut från garderoben. Kort sagt så är 
det inget bekymmer om campingplatsens 
grannar kommer in och avnjuter middagen. 

TRE PERSoNER, plus de fyra boende, går att 
klämma in runt det smidigt inställbara bor-
det, men då krävs att framstolarna snurras 
och används som högsäten. Utrymmet på 
det ganska lilla bordet är dock något be-
gränsat om sju personer ska avnjuta en fi-
nare middag på det.

I det här läget visar den helintegrerade 
husbilen sig från sin bästa sida. Här är även 
förarutrymmet en del av boendeytan på ett 
bättre sätt än i halvintegrerade husbilar, alltså 
modeller där förarutrymmet är en separat 
del från boendedelen.

Så slutligen till det andra sovutrymmet 

”LMC Explo-
rer 710 är 
en ny modell 
som har 
en tillåten 
totalvikt på 
3,5 ton och 
därför pas-
sar körkortet 
i de flesta 
chaufförers 
plånböcker.”

FOTO: STEFAN NiLSSON

KoMFoRTKUNGEN. Det är dags för övernattning och det är nu som den helintegrerade LMC Explorer 710 visar sina starka 
kort med ett mycket komfortabelt boende.
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LMC ExPLoRER 710

biltyp: Framhjulsdri-
ven helintegrerad 
husbil.
motor: 
2,3 liters 
fyrcylin-
drig diesel.
Effekt: 150 hk.
tjänstevikt: 3 100 kg.
max totalvikt: 
3 500 kg.
max släpvagnsvikt: 
2 000 kg.
bränsleförbrukning: 

Vi låg på knappa 
litern per mil. En bra 
siffra med tanke på 
tyngd och storlek.
Pris: Från strax under 
miljonen.

KoRTFAKTAsom är placerat ovanför framstolarna. LMC 
har valt en allt mer populär lösning där en 
fjäderbelastad dubbelsäng lätt dras ner över 
framstolarna efter att de fällts framåt. Även 
det sovutrymmet avdelas med ett draperi. 

HAKEN MED ATT KoJA här framme är att 
man måste störa privatlivet för de som bor 
i det bakre sovutrymmet om man måste på 
toaletten under natten. Skulle det nu vara 
så att de som sover i husbilen vill ha mer 
privatliv finns det andra planlösningar på 
samma husbilsgrund. Det finns exempelvis 
en planlösning med dubbelsäng längst bak, 
toalett/dusch i mitten och det nedfällbara 
sovutrymmet längst fram. Då kan man ägna 
sig åt annat än att sova i respektive sovrum 
utan att riskera att bli störd.

Det fina med att ha det nedfällbara sov-
rummet istället för att bädda upp sittgruppen, 
som länge varit den klassiska lösningen för 
att åstadkomma mer sovplatser i husbilar och 
husvagnar, är att man kan ha båda sovrummen 
bäddade och lätt tillgängliga efter kvällsmålet.

Oavsett planlösning ger sängarna mycket 
hög sovkomfort med extra plus för långbäd-
darna där skumgummimadrassen vilar på en 
fjädrande sängbotten.

Husbilslivet handlar verkligen om com-
pact living och i den här husbilen ligger 
fokus på lyx både i design, materialval och 
utrustning. Annat som höjer den här käns-
lan är de noggrant valda ljuspunkter som 
hanteras från sängen och de ovanligt många 
förvaringsutrymmen från de högblanka vita 
skåpen i huvudhöjd till förvaringsutrymme-
na under sängarna. Utrymmen som också är 
tillgängligt via luckorna på utsidan.

RENT TEKNISKT ÄR LMC Explorer 710 
byggd på ett Fiat Ducato 35-chassi med 
extra lågbyggd ram. Den har en 2,3-liters 
fyrcylindrig Fiat-diesel på 150 hästkrafter 
och en sexstegad automatlåda som även 
kan växlas manuellt. Växellådan är ljusår 
från att vara sportig med tveksamma och 
långsamma växlingar, men vem bryr sig om 
sportighet i en husbil? Här handlar det om 

avslappnande lugna resor där allt det sevärda 
längs vägen kan avnjutas genom de gigan-
tiska panoramafönstren.

LMC, som står för ”LMC Lord Münster-
land Caravan GmbH”, skapades på 1950-ta-
lelt av två mc-åkande äventyrare som bodde 
i tält när de var på resande hjul. Under en 
resa dränktes tältet i ett skyfall och de bör-
jade skissa på att bygga egna husvagnar. Med 
tiden blev det även husbilar och en dag 
köpte Erwin Hymer verksamheten. 

SLUTLIGEN GJoRDE vI en närmare gransk-
ning av detaljarbete och kvalitet. LMC lovar 
tolv års garanti mot läckage och det känns 
som att det finns fog för detta. Hela husbi-
len känns både genomtänkt och byggd med 
omtanke. Den har exempelvis Trumas vin-
terpaket med vattenburen golvvärme. Luft-
konditionering finns både i förarutrymmet 
och i bodelen. Avslutningsvis kan vi konsta-
tera att priset med nöd och näppe klarar sig 
under miljonen.

stEfan nilsson

vÄLbEKANT vY. Förarmiljön är typiskt Fiat. Inte speciellt stram och inte det minsta 
sofistikerad, men väl funktionell och ger den information som behövs. Tack vare att 
bilen är helintegrerad är det gott om utrymme fram.

GENERöSA UTRYMMEN. Sittgruppen fungerar utmärkt för två till fyra bordsgäster, 
men det går att klämma in några till om grannen vill vara med.

Längst bak finns ett riktigt rymlig och 
välutrustat toalett- och duschutrymme 
med några genomtänkta skåp samt en 
rymlig duschkabin.

Den LMC Explorer 710 vi provkörde har två mycket bra 
långbäddar framför det tvärställda toalett- och dusch-
utrymmet. Köket är framför det bakre sovutrymmet 
som avskiljs med en gardin.

Böjer vi på ryggen hittar vi 
en hel del specialkonstruk-
tioner under husbilen. Den 
stora spillvattentanken mitt 
under buken är utsatt på  
både ojämnt underlag och 
vissa färjeramper.

Lyfter man på en av lång-
bäddarna hittar man ett re-
jält lastutrymme som även 

är nåbart utifrån genom 
lastdörrarna längst bak.
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Vi hjälper dig hitta rätt MC-del till rätt pris!

0612-124 20 eller www.ådalens.se

BEGAGNAT ÄR 
DET NYA SMARTA
Kontakta oss

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

MHF:s prydliga bord 
på mässan. 

Foto: Sven BerntSSon

När årets huvagns- och husbilsnyhe-
ter presenterades i Tagene den sista 
helgen i januari fanns även MHF på 
plats.

ÅR 2017 INLEDDES programenligt hos Fri-
tidscenter i Tagene med presentation av 
årets nyheter av husvagnar. Båda dagarna, 
sista helgen i januari, var det rätt många be-
sökare som ville titta på nyheterna från både 
Adria och Kabe. Det verkar även råda en 
positiv trend för husbilar, vilket visar sig i att 
Kabe hade sålt slut på alla husbilar som de 
hunnit med att tillverka. 

Vi från MHF:s lokalavdelning i Göteborg 
brukar alltid vara på plats med ”Uppvak-
nandet”. Det väcker som alltid sin berätti-
gade uppskattning av de besökare vi pratar 
med. Fortfarande är det så att alla inte gör 
kopplingen mellan öl/vin och 40-procentig 
alkohol.

Vi ser nu fram mot en skön husvagns- 
och husbilssommar.

lars-olof HEdEnäs

MHF:are mötte 
campingfolket



CAMPING KuLTRYCKETNuMMER 4 2017 55

i Lidköping & Kållered

NYHET!
PREMIÄRERBJUDANDE

STÖRSTA OCH 

FÖRSTA MALIBU 

VAN HANDLAREN I 

SVERIGE!

Skaragatan 67, 531 33 Lidköping |  0510 - 222 70  | w w w . h u s v a g n - s v e n s s o n . s e
Gamla Riksvägen 150, 428 36 Kållered |  031 - 795 12 90
Vardagar 10-18, Lördagar 10-14, Söndagar 12-15 (Lidköping) Söndagar STÄNGT (Kållered)

TRÄFFLISTA 2017
DATUM  ARRANGEMANGETS ART oCH PLATS    ARR SEKTIoN  TELEFoN

18–21/5   vårträff, Stenshult Uddevalla    Västsektionen  0524–62009
19–21/5   Försommarträff i Hedemora.    sektion Klöver  070–6009005
24–28/5   kristi Himmelsfärd, Bredsele    sektion Nord  070–6723116, 070–6340830
24–28/5   Himmelsfärdsträff, Kågerödslund i Kågeröd   Gåsasektionen  046–253426, 040-–929778
25–28/5   vårträff med årsmöte, Byarums Hembygdsgård, Vaggeryd sektion Norra Småland 0393–14049, 070–6007427
2–6/6   slöläger  Plats ej klar     sektion Nord  070–6742624
16–18/6   vårträff i Hovmantorp hos Bernt    sektion Sörmland  070–5882764
4–8/7   MHF Camping Club, riksträff, Vingåkers Folkets Park   Clubrådet   0524–62009
10/7–7/8   slöläger på Björkängsgården, Turkduvevägen 9 Tvååker  sektion Halland  0340–47771, 070–6925271
11–13/8   spontan sommarträff i Ydrefors i södra Östergötland  Östgötasektionen  0121–23047, 070-–3132959
17–20/8   Höstträff med årsmöte, Ängevi idrottsplats, Svanesund (Orust)  Västsektionen  0524-–62009
18–20/8   sensommarträff  (plats meddelas senare)   sektion Klöver  0243–234088, 070–3931685
18–20/8   naturträff på Ekerödsrasten Hörby   Gåsasektionen  070–2869973
18–20/8   surströmming, plats ej klar    sektion Nord  070–6742624
24–27/8   marknadsträff Bäckalyckan, Vaggeryd   sektion Norra Småland 0371–98237, 076–8238707
14–17/9   Höst- & marknadsträff i Dalstorp    sektion Knallarna  070–8491744
15–17/9   Årsmöteshelg i Vika bygdegård    sektion Klöver  0243–234088, 070–3931685
22–24/9   Höstträff med årsmöte på Björkängsgården
  Turkduvevägen 9 A, Tvååker. Årsmöte 23 september kl. 10.00  sektion Halland  0340–47771, 070–6925271
29/9–1/10   Höstträff i Bygdsiljum     sektion Nord  070–5334117, 070-–3366606
13–15/10   marknadsträff i Härad, Strängnäs   sektion Sörmland  070–5882764
27–29/10   säsongsavslutning och Marknadsträff i Mjöhult, Höganäs sektion Syd  0451–21316, 070–5212616
2/12   Julfest, Västanträsk      sektion Nord  070–5334117, 070–3366606
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Gåsasektionen
DANS oCH SÅNG HoS GÅSASEKTIoNEN

För tionde året bjuder vi in till Himmelfärdsdags-
träff den 
24–28 maj i 
Kågerödslund i 
Kågeröd som 
ligger mellan 
Helsingborg och 
Svalöv. Ankomst 
onsdag efter kl. 15.00. Under träffen serverar vi 
förtäring av varierande slag och i år blir det extra 
högklassig underhållning och eventuellt lite dans 
eller sång till Gunnars musik. Till detta kommer 
tipspromenader med mera i den lummiga miljön 
samt överraskningar. 

kostnad: Eftersom sektionen sponsrar en del av 
avgiften, kommer kostnaden att bli endast 175 
kronor per person och 200 kronor per ekipage – 
inklusive lotter (som senast).

vägbeskrivning: Kågeröd ligger där väg 106 från 
Svalöv går samman med väg 109 från Bjuv. i Kå-
geröd skyltar vi sista biten.

anmälan: Senast den 15 maj, gärna tidigare, till 
M 4620 Yvonne och Gunnar Johansson på 0708-
25 34 27 eller till M 4058 Annelie och Nils Asp på 
040-92 97 78.

NATURTRÄFF PÅ EKERöDSRASTEN

Gåsasektionen inbjuder till Naturträff på Ekeröds-
rasten, 5 km norr om Hörby den 18–20 augusti. 
Ankomst fredag efter kl. 15.00. Som vanligt blir 
det tipsrunda, femkamp, grillning och kanske 
även lite musikunderhållning. 

anmälan: Senast den 14 augusti till M 4996
John Allan Kvarnström och Mona Sjöö på 
070–286 99 73, 040–13 88 07.

Välkomna!

Sektion Halland
vAR MED PÅ SLöLÄGER

Sektion Halland inbjuder till ”Slöläger” den 10 juli 
– 7 augusti på Björkängsgården, Tvååker. Utdrag 
ur programmet: Dans, bingo, femkamp och andra 
improviserade aktiviteter. Ta gärna med musikin-
strument. Om intresse finns, ska vi försöka hitta 
lämpliga utflyktsmål/studiebesök. Kom gärna 
med tips på sådana. Galtabäcks hamn med Galta-
bäcksskeppet och naturum. www.galtabackspro-
jektet.se Besök världsarvet Grimeton radiosta-
tion med vänföreningen SAQ ”Alexander” som 
bjuder på kvällsvisningar 
varje tisdag 18–20 med 
start av radiostationen.

vägbeskrivning: Kör Väst-
kustvägen ca. 11 km söder 
om Varberg. Björkängs- 
gårdens adress: Turkduve-
vägen 9 A, Tvååker. Ankomst från 10 juli efter 
kl. 10.00. Observera – anmälan före ankomst.

anmälan eller om du vill veta mera: 

M 1518 Göran & Birgitta Pettersson på 
0340–477 71, 070–692 52 71. 
E-post: mhfcc-halland@telia.com
Varmt välkomna!

HöSTTRÄFF MED ÅRSMöTE

Sektion Halland bjuder in till ”Höstträff med 
årsmöte” den 21 till 24 september på Björkängs-
gården i Tvååker. Ett utdrag ur programmet lyder: 
Fredag, välkomstfika. lördag, Sektion Hallands 
årsmöte som startar kl. 10.00. Det blir även tips-
promenad, tid för shopping och bad mm, samt 
underhållning och dans. Söndag: Prisutdelning 
och avslutning. För de som vill stanna kvar till på 
måndag, går det också bra, rum finns att hyra för 
100 kronor per natt. Träffavgiften kan betalas via 
Swish.

vägbeskrivning: Kör Västkustvägen cirka 11 km 
söder Varberg. Björkängsgårdens adress är Turk-
duvevägen 9 A, Tvååker.

anmälan: Senast den 18 september till N 1518 
Göran & Birgitta Pettersson på 0340–477 71, 
070–692 52 71. 
E-post: mhfcc-halland@telia.com Dit kan du även 
ställa frågor kring träffen.

Varmt välkomna!

Sektion Knallarna
MARKNADSTRÄFF I KNALLELAND

Sektion Knallarna inbjuder till höst- och marknads-
träff i Dalstorps bygdegård Ljungsarpsvägen 4 
den 14:e till 17:e september. Programmet lyder: 
Ankomst på torsdag 
efter kl. 10:00. Fria akti-
viteter, men ett tips är 
Kvarnboden, butik för 
jeans och byxor som 
numera finns i Ulrice-
hamn. Kl. 19:00 blir det 
knytfika och träffinformation i bygdegården. Fre-
dag bjuder på tipspromenad och boule-turnering 
och efter kl. 19:00, underhållning med kaffe och 
tilltugg. Lördag: Fria aktiviteter och ett tips är Göl-
lingstorps marknad eller shopping i Gällstad. Kl. 
19:00 underhållning med kaffe och tilltugg. Sön-
dag: kl. 10:00 – avslutning med prisutdelning.

anmälan: Senast 10 september till 
Bo och Birgitta Lexén på telefon 0708–49 17 44, 
0510–917 44 eller Emil och Marianne Johansson 
på 0322–66 30 35, 0705–45 30 15.

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 2017.

kom med i gemenskapen du 
också!

DRöMbILD. Nu väntar härliga tider för den som har en       husvagn eller en husbil. Bilden från Sunnanå camping
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Sektion Klöver
ÅRSMöTE HoS SEKTIoN KLövER

Den 15–17 september är det årsmöteshelg för 
sektion Klöver och platsen 
är Vika bygdegård. Schemat 
lyder: fredag, insläpp efter 
kl. 12.00 och välkomstfika 
kl. 19.00. Lördag: Vi gör en 
utflykt och på kvällen blir det 
samkväm. Söndag: Årsmöte 
kl. 10.00. Kaffe serveras och 
det blir underhållning.

anmälan: Före den 8 september till 
Margareta på 0243–23 40 88, 070–393 16 85
eller Per på 072– 333 91 87.
Välkomna!  

västsektionen 
KoM PÅ SENSoMMARTRÄFF

Västsektionen inbjuder till sensommarträff med 
årsmöte vid Svanesunds idrottsplats, Svanesund, 
Orust 17 – 20 augusti. Obs. insläpp redan torsdag 
kl. 14.00. Underhållning fredag och lördag kväll. 
Mångkamp, poängpromenad, lotterier med mera. 
Vi bjuder på korvgrillning och 
fika med äggost.

Pris: 300 kr per ekipage.

anmälan: Till ingela och Tom-
my Janerstål på 
0524–620 09, 0706–21 27 20 
eller Birgitta och Sven Söder-
man på 031–330 73 62, 0708–48 54 34.

Välkomna!

östgötasektionen 
vÄLKoMNA TILL SKöNA öSTERGöTLAND

Östgötasektionen inbjuder till en Spontan Som-
marträff 11–13 augusti vid Café & Camping i 
Ydrefors, Ydre kommun vid gränsen till Småland 
och kommunerna Kinda 
och Vimmerby. Samling 
efter kl. 15.00 på freda-
gen. Även stugor finns 
att hyra. i övrigt fria 
aktiviteter. Fin badplats 
och svampmarker finns, 
liksom många utflyktsmål 
som Tidersrums kyrka, N. 
Kvills nationalpark med mera.

anmälan: Senast den 8 augusti till: 
Ulla/Torgny på telefon 
0121–230 47, 070–313 29 59.
Koordinater: N 57.47.67.  Ö 15.32.40.

DRöMbILD. Nu väntar härliga tider för den som har en       husvagn eller en husbil. Bilden från Sunnanå camping FOTO: CENNETH SPArBY

vÅRTRÄFF I bYARUM

Välkommen till Vårträff med årsmöte den 25 
till 28 maj i Byarums Hembygdsgård. Program: 
torsdag, ankomst efter 16.00. Fredag kl. 20.00 
blir det underhållning och 
vi bjuder på fika. Lördag: 
Tipspromenad och bloms-
tervandring. 16.00: Års-
möte, underhållning och 
vi bjuder på fika. Söndag: 
10.00 avslutning med 
prisutdelning.
Vägbeskrivning: E4 avfart 
trafikplats 90 mot Vaggeryd. Efter 300 meter, ta 
vänster mot Byarum. 

anmälan: Senast den 22 maj till Jonny Oskarsson 
på 0393–140 49, 0706–00 74 27 eller Tage och 
Eva på 0371–982 37, 0768–23 87 07.

vÄLKoMMEN TILL SENSoMMARTRÄFFEN

Platsen för årets sensommarträff är Bäckalyckan i 
Vaggeryd den 24 – 27 augusti. Program: Torsdag, 
ankomst efter kl. 16.00. Knytfika och information 
kl. 19.00. Fredag: Tipspromenad och på kvällen 
underhållning av Elvis-tolkaren Ehrling Lundberg. 
Vi bjuder på fika. Lördag: ”Vaggerydsdagen” och 
Kampen om ”Silverkulan” – bouleturneringen för 
alla. Dans kl. 20.00 till Nils-Åke Karlssons orkes-
ter. Vi bjuder på fika i pausen. Söndag: Avslutning 
med prisutdelning kl. 10.00 och i övrigt fria aktivi-
teter såsom bärplockning med mera.

vägbeskrivning: E4 avfart trafikplats 89 mot Vag-
geryd, därefter skyltat.

anmälan: Senast den 17 augusti till Eva och Tage 
på 0371–982 37 eller iréne och Hans på
 0705–78 10 91. 

Sektion Norra Småland 
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30 procent av sektionens röstberät-
tigade medlemmar svarade vid upp-
ropet av närvarande vid Stockholms-
sektionens årsmöte. 

DEN SIFFRAN ÄR bRA konstaterades det, även 
om man samtidigt rapporterade ett med-
lemstapp totalt. 

Årsmötet hade vanliga inslag som samling 
med gemensam sopplunch, sedan förhand-
lingar, lotteri och som avslutning bildvis-
ning från olika träffar. 

Styrelsen omvaldes i sin helhet. Ing-Britt 
Norberg framförde hälsningar från MHF 
Mälardalen och informerade om aktuella 
händelser.

ingEmar burman GoD FöRPLÄGNAD. Ragnhild Ahls soppa provsmakas av Per Östberg. FOTO: iNGEMAr BUrMAN

Stockholmarna 
höll sitt årsmöte 

Camping Club Syd hade en sval och 
regnig träff i Maglehem under påsk-
helgen. 22 ekipage från F, N, O och P, 
samt egna sektionen vågade sig ändå 
ut i aprilvädret. 

UNDER PÅSKEN visade många konstnärer av 
olika slag sina alster under ”Konstrundan”, 
som många av deltagarna besökte.

Långfredag kväll berättade Niklas Larsson 
från Osby, på ett roande sätt, om sina möten 
med kungafamiljen vid olika tillfällen un-
der många år med bilder – bland annat från 
Stockholm och Solliden på Öland.

Påskafton bjöd på storm och snöfall och 
då höll sig de flesta i sina vagnar där det 
var varmt och skönt. Efter att en påsksupé 
med egen mat intagits i lokalen, underhöll 
”Skånska visor” med musik och sång på 
skånska. Det var två rediga skåningar, Ag-
neta och Hasse, som med liv och lust gick 

in för de gamla skånska melodierna. 
På påskdagen vaknade vi till strålande 

sol, men lite svalt väder. Snön var nästan 
borta men det var inget väder att sitta ute 
och umgås i. Under dagen höll sektionen 
sitt årsmöte. Till ny sekreterare valdes Len-
nart Johansson efter Mary-Anne Ståhl, som 
avlidit under våren. Ny ersättare i styrelsen 
blev Sven Andersson. Omval på de övriga 
posterna. På kvällen underhöll ”Bengan” 
Svensson från Tosteberga med sång och mu-
sik. Han fick med hela publiken i allsången. 

HELGEN AvSLUTADES med prisutdelning på 
annandagen. Värdfolket hade ordnat med 
tipsrundor och andra klurigheter. De ser-
verade också ”goa” mackor och hembakta 
kakor. Vi riktar ett stort tack till värdfolket 
Ingrid och Frank, Ann-Margreth och Kurt 
samt Karin och Lennart för en trevlig träff. 

Erling tHElandEr

Musik och glimtar 
av kungafamiljen 
på Syds påskträff

TRUbADURER. Hasse och Agneta i Skånska visor spelade och sjöng på 
skånska med stor inlevelse.

TRUbADUR. Bengan Svensson underhöll med gitarr och sång.
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Bäckadalsgymnasiet på Transport- 
och trafiktekniskt centrum i Jönkö-
ping har varje år en temadag om 
trafiknykterhet för eleverna i årskurs 
två. MHF-Ungdom är på plats och 
föreläser och visar filmen Länge leve 
livet. 

– Om du kör rattfull riskerar du inte 
bara att förstöra livet för dig själv ut-
an även för många andra, reflekterar 
eleven Emelie Johansson.

ETT 70-TAL ELEvER i årskurs två på Bäcka-
dalsgymnasiets program inom transport, 
mekaniker och anläggning deltog i tema-
dagen om trafiknykterhet. Dagen var inde-
lad i två pass, ett med polisen och ett med 
MHF-Ungdom. 

Andreas Wallin och Andreas Thorslund 
Hoch från Jönköpingspolisen tog upp äm-
nen som är aktuella för ungdomar som är i 
”körkortsåldern”. Hastigheter, alkohol, nar-
kotika och åldersgränser var några exempel. 

PoLISEN ANDREAS Thorslund Hoch berät-
tade om mötet med misstänkta rattfyllerister 
i trafiken: 

– Man kan säga att har man festat ordent-
ligt på fredagen, då ska man inte köra förrän 
tidigast på söndagen. De flesta rattfyllerister 
som vi tar, är just personer som inte skulle 
ha kört dagen efter ett kalas, säger han. 

Under temadagens andra pass föreläste 
Krister Haglund från MHF-Ungdom/MHF 
Region Öst. 

FLER ÄN 70 PERSoNER per år omkommer i 
en trafikolycka till följd av rattfylleri. Det 
finns tre roller i rattfylleriet: ofrivilligt drab-
bad, självvalt risktagande och förövaren be-
rättade Krister Haglund. 

– Det värsta som kan hända om du kör 
på fyllan är inte att polisen stoppar dig, utan 
att du kan skada eller döda andra människor, 
säger han. 

– Du har ett val, du kan bestämma dig för 
att aldrig åka med någon som är onykter. 

Efter föreläsningen fick eleverna se mul-
timedia-föreställningen Länge leve livet. I 
filmen möter vi människor som har drab-
bats av rattfylleriets konsekvenser på olika 
sätt – en mamma som har förlorat sin dotter, 
en kvinna som blev mycket allvarligt skadad 
i en olycka och en kille som körde ihjäl sin 
bästa kompis på fyllan. 

De lär sig rattfylleriets konsekvenser

– Människorna i filmen är inga skådepe-
lare, poängterar Krister Haglund. 

Efter filmen var det alldeles tyst i salen. 
Krister Haglund tände ett ljus för rattfyl-
leriets offer. 

Emelie Johansson och Anton Hagel går i 
årskurs två på transportprogrammet. 

– Mina tankar efter den här dagen är att 
det verkligen är idiotiskt att sätta sig bakom 
ratten när man har druckit, säger Anton. 

– Det är inte bara du som drabbas om du 
kör onykter eller om du skadas i en rattfyl-
leriolycka, det drabbar hela din familj och 
dina kompisar – alla, inflikar Emelie.

vad tycker ni om den här temadagen?

– Både polisen, rattfylleriföreläsningen 
och filmen var bra. Det är bra att få höra 
och se lite från verkligheten, säger Anton. 

Emelie och Anton berättar att de båda, 
dagen innan har klarat sina körkort. Dröm-
men är att jobba som yrkeschaufför. 

– Jag är jättenöjd med utbildningen, kon-
staterar Emelie. 

TRANSPoRT- oCH trafiktekniskt centrum, 
TTC, började med temadagarna i början 
av 2000-talet. Agneta Liljeroth är lärare på 
transportprogrammet. Hennes engagemang 
för eleverna går inte att ta miste på. 

– Vi satsar på den här temadagen för elev-
ernas skull. Det är nu vi kan påverka deras 
attityder, när de är ganska nära sitt körkort, 
berättar Agneta. 

– Syftet är att eleverna ska få en minnes-
bild med sig från den här dagen. Att de ska 
få med sig att det blir konsekvenser av deras 
handlande.  mari Haglund 

TRAFIKSÄKERHET. 
Andreas Thorslund 
Hoch på Jönköpings-
polisen pratade om 
hastighet och stopp-
sträckor. 

vÄGvAL. Krister Haglund från MHF-Ungdom föreläste för eleverna om rattfylleri. Han poängterade att varje person har ett 
val, du kan bestämma dig för att aldrig åka med en onykter förare. 

TRAFIKNYKTERHET. Ett 70-tal elever i årskurs två deltog i temadagen om 
rattfylleri. 

TÄNKvÄRT. Eleverna Emelie Johansson och An-
ton Hagel tyckte att temadagens innehåll var 
bra och viktigt. 

FOTO: MAri HAGLUND
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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 12/6, 2017. Märk kuvertet ”Krysset 4/17”.

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

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

c Postadress................................................................................................................................................

Foto: mari haglund



Med årliga kontroller kan fuktskador och mögelangrepp upptäckas 
och åtgärdas i tid. Vi undersöker närmare 40 kritiska områden på 
din husvagn eller husbil och du får ett protokoll med alla mätvärden. 

Under maj-juni har vi kampanj på Fuktkontroll - läs mer på
www.bilprovningen.se/fuktkontroll. 

Allt syns inte
på utsidan
Gör en Fuktkontroll och slipp tråkiga överraskningar
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Motorföraren i backspegeln
Februari 1995. I brevlådorna landade årets andra numret av Mo-
torföraren. På rallysidan visade Stig Blomqvist att gammal är 
äldst i rallyskogarna när han vann första SM-deltävlingen i Kö-
ping. Andraplatsen togs av Thomas Rådström, som vunnit SM 
1994 och senare även körde rally-VM i samma stall som Colin 
Mcrae. Noterbart är att tredjeplatsen togs av Thomas ”Gullabo” 
Jansson, endast 0,52 sekunder efter Stig. Undertecknad har 
tillbringat många timmar ihop med den mycket trevlige och öd-
mjuke ”Gullabo” i både mekgarage och olika testbilar. Och jag 
lovar, han kan fortfarande köra bil.

Vård av rattfyllerister var ett tema som kriminalvården prö-
vade. Motorföraren skrev en artikel om den öppna anstalten 
Rostorp i Malmö som erbjöd vård av dömda enligt 12-stegspro-
grammet istället för fotboja. Idag kan vi dessvärre konstatera att 
anstalten lades ner 2005.

Nye trafiksäkerhetschefen Claes Tingvall sade att han blev glad 
när han såg ”en gubbe med hatt” i trafiken. Trafiksäkerhetsche-
fen menade att det föga smickrande uttrycket istället stod för en 
bilförare som körde i sin egen takt och egna förmåga. Reportaget 
handlade om faran med ungdomar med nytaget körkort som kör 
över sin förmåga och därmed är mer olycksdrabbade.

tExt: mikaEl lindbErg

Det här året fanns bara omkring 
100 Lexus-bilar registrerade i 
Sverige och i Motorföraren pas-
sade man på att provköra vad som 
kallades för världens bästa bil. Det 
handlade om Lexus LS400, en 
lyxsedan med V8-motor.

Två fordon som låg aningen 
närmare köparna i pris var duel-
len mellan två fyrhjulsdrivna bi-
lar: tyska Audi A6 Quattro mot 
japanska Subaru Legacy. Utgång-
en var långt ifrån självklar, med 
en i slutet kanske otippad vinnare.

Slutligen flaggades det för ett 
reportage om vård av rattfylle-
rister.

Vi noterar också att Motorfö-
raren nu är inne på sitt 68:e år 
som tidning inom MHF.

Det intressanta i den här artikeln är 
faktiskt inte att den första elektriska 
billyktan introducerades runt 1924, el-
ler att halogenlampan från Philips kom 
1962. Snarare handlar det om gasur-
laddningslampan och dess framtid.

Vi får inte glömma att den här arti-
keln skrevs för lite drygt 22 år sedan. 
Man talade om 1990-talets nya ljus-
teknologi, där BMW var först med 
xenon-lampor i sina lyxiga modeller, 

och då som tillval.
Fördelarna med xenon var ett högre 

ljusutbyte jämfört med den hederliga 
H4-lampan – vilket många kom att ir-
ritera sig på vid möte i mörker.

Artikeln beskriver hur en xenon-
lampa, med sin ballast, fungerade och 
att innehållet i lampan var ersatt med 
ädelgasen xenon och ädelsalter som 
tändes med hjälp av en hög tändspän-
ning.

Det är snarare det sista stycket där 
Motorföraren siar om framtiden som 
väcker uppmärksamhet. Artikeln avslu-
tas med en önskan om den ultimata 
lösningen för xenon-ljus i framtiden 
– nämligen att bilbelysningen också 
skulle klara av att blända av och blända 
på automatiskt, utan att föraren behö-
vede ägna en tanke på det.

Vi kan idag säga att den önskan är 
uppfylld sedan några år tillbaka.

1995 var region Bergslagen nybildat 
och man hade haft två styrelsemöten 
för att diskutera den framtida verk-
samheten. Interim ordförande var 
Krister Haglund, som idag fortfaran-
de är medlem i MHF.

En kraftig uppstyrning av regionen 
med aktiva avdelningar vars represen-
tanter skulle granska verksamhetsåret, 
regionskongresser med treårsintervall 

samt funktionärsstöd, var starten för 
ett förnyat MHF.

På programmet fanns även åter-
kommande kurser om droger i trafik 
samt olika trafiksäkerhetsfrågor.

Som kuriosa kan nämnas att idag 
sitter Krister Haglunds dotter Mari 
någon meter ifrån mig här på redak-
tionen. Även hon är djupt engagerad 
i MHF och dess kärnfrågor.

Det var 1983 som Toyotas division för 
premiumbilar skapades och fick nam-
net Lexus. Själva Lexus är de engelska 
orden Luxury och Elegance som sla-
gits samman. 

I Sverige dröjde det in på 1990-ta-
let innan Lexus hittade ut till ägarna 
via åter-
försäljare. 
Vid prov-
körningen 
fanns 
exempelvis 
bara 100 
bilar regist-
rerade och 
det hand-
lade om 
just modellen LS400.

Sedanen som provkördes, en upp-
daterad LS400, lovordades vad gällde 
komfort, acceleration (0–100 km/h på 
7 s.) och säkerhet då den bland annat 
hade ett antisladdsystem.

Motorn levererade 19 hästkrafter 
mer än tidigare och gav nu 264, 19 
fler än tidigare, och vridmomentet 
angavs till 363 Newton-meter. Bilen 
imponerade med en helt vibrationsfri 
gång och vägens ojämnheter svaldes 
fint tack vare luftfjädringen.

LS400 var visserligen dyr, 670 000 
kronor, men man konstaterade att en 
Rolls Royce Silver Spirit kostade tre 
gånger så mycket och det enda som 
skiljde mellan de två fabrikaten vad 
gällde lyx och komfort var namnet.

Framtidens ljus i fokus

Lyxbil i test

MHF-revolution 
i bergslagen

omslag
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KöPES

HUSKvARNA SILvERPIL 
ELLER züNDAPP KS 100. 
i bra skick köpes.
Tel: 070–363 28 41 alt 
0281–300 54 (efter kl 17). 

SÄLJES

böCKER. Kriget i luften 
med bilder, Andra världs-
krig, Världen i dag Aust/
Antarktisk plus skönlit-
teratur. Alla 125 kr eller 
20 kr/st.
Tel: 08–627 97 13 eller 
073–994 84 71. 

voLvo Pv, ÅRSMoDELL 
57. renoveringsobjekt. 
Pris 12 000 kr.
Tel: 070–638 45 92. 

MITSUbISHI GALANT 
ELEGANCE, årsmodell 
2001. i nyskick, 23 000 
mil. Pris 10 000 kr. 
voLvo 744. Automat, 
23 000 mil. Jättefin, säljes 
på grund av åldersskäl. 
Pris 6 000 kr. 
Tel: 070–940 14 91. 

vETERANbIL voLvo 66, 
De Luxe, combi. Årsmo-
dell -77. 
Tel: 0340–407 17. 

UTHYRES

LJUNGDALEN. Fjällstuga 
med central läge uthyres 
veckovis. Ej husdjur, ej 
rökare. 6 plus 2 bäddar, 
65 kvm. Två sovrum. Stor-
stuga. Köksavd: elspis, 
mikro, kyl och frys. Dusch/
wc, bastu, tv, spiskassett 
– ved ingår. Mer info: sök: 
Lj 6 Drevemo Ljungdalen” 

på internet. Ej ledig v. 31 
och 32.
Tel: 070–564 37 72. 

TREvLIG STUGA, ca 2 km 
norr om Ljungskile.  42 
kvm; 1 rum; 4 bäddar (2 
sängar + 1 våningssäng), 
hall, kök (spis, ugn, mikro, 
kyl, frys, kaffebryggare 
osv) toa/dusch, varmt och 

kallt vatten. radio och 
tv. rök- och djurfri. Flera 
uteplatser att välja mel-
lan, vacker utsikt mot 
Ljungskileviken. Stugan 
ligger på ägarens tomt. 
Ledig från lördag 3 juni-20 
augusti. Uthyres lördag till 
lördag i juni och söndag till 
söndag i juli och augusti. 
Veckorna 26 och 28 är 
redan uthyrda. Pris: 2 000 
kr per vecka. 
Tel: Lena Abrahamsson 
på 073–330 65 71 eller e-
post: lenaaabrahamsson@
hotmail.com

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 12 juni. 

 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. Märket betyder zon med datum-
parkering. Det vill säga att du får inte 
parkera på sidan med udda gatunum-
mer på udda datum och tvärtom nästa 
dag.

2b. Det är endast tillåtet att stanna för 
på- och avstigning på en parkerings-
plats som är avsedd för rörelsehindra-
de om du inte har ett särskilt tillstånd 
som krävs för att parkera där.

3A. Du ska ställa in tiden när du par-
kerar fordonet och lägga p-skivan väl 
synlig innanför vindrutan. Och det 
går bra med vilken p-skiva som helst, 
bara det går att utläsa vilken tid du har 
parkerat.

Rätt svar 
bil- & trafikfrågor

c Grattis säger vi till fem 

nya vinnare! Två bingo-

lotter vardera är vinsten. 

Lycka till!

  

Gun Björeman

Rimforsa

Linnéa Hugosson,

Skillingaryd

Jonatan Johannesson,

Vänersborg

Ingrid Jansson,

Köping

Egon Edström,

Halmstad

MEDLEMSFöRMÅN: ANNoNSERA
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vinnare krysset nr 3



PoSTTIDNING b

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm


