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the get away car
NYA  VO L VO  V 9 0  C R O S S  C O U N T R Y

Nya Volvo V90 Cross Country kostar från ca 378 000:– (D4 AWD). Bränsleförbrukning blandad körning: 5,1–7,7 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 134–176 g/km (D4 AWD man–T6 AWD aut). Miljöklass 
Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se.

MADE BY SWEDEN

Vid en viss punkt i livet gjorde du ett val. När du valde karriären och valde bort det 
där andra du brukade älska att göra. Men måste man verkligen välja? 

Nya Volvo V90 Cross Country är ett bevis på motsatsen. Genom att kombinera 
överlägsen komfort, design och säkerhet med vägegenskaper för riktigt tuffa förhål-
landen har vi skapat en helt ny bil som passar på alla vägar, oavsett väglag. Och 
vart de än tar dig. Cross Country-egenskaperna finns i varje del av bilen. Främre 
hasplåt och breddade hjulhus. Ökad markfrigång, väl tilltagna hjul och fyrhjulsdrift 
matchar designen fullt ut. Så nu är det upp till dig. Att leva fullt ut. 

Läs mer och bygg din egen på volvocars.se

VolvoV90cc_Motorforaren_218x280_utf5.indd   1 2017-02-13   14:32
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Mikael Lindberg 
ny chefredaktör

Gustav Liljeberg lämnar nu över chef-
redaktörsrollen till Mikael Lindberg, 
som närmast kommer från tidningen 
4 Wheel Drive. Sidan 6

Hans finurlighet 
fixade garaget
Ett välutrustat entusiastgarage 

behöver inte kosta skjortan att 
iordningställa. Alexander Karlsson 

delar med sig av sina erfarenheter. 
 Sidan 20

Alpsemestern  
värd att satsa på
Motorföraren tipsar om tre skidor-

ter i Österrike som du kan kombi-
nera på en och samma skidsemes-
ter. Sidan 32

Välkommen, 
Kultrycket!
I detta nummer finns rikligt att läsa 

om campingliv. Det beror på att MHF 
Camping Clubs tidning Kultrycket nu 
flyttar in i Motorföraren.   Sidan 41
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Nöjesmaskinen
Kawasaki Ninja 650 är en 
populär instegshoj som nu 
uppgraderats rejält. Vi har 
provkört. 
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göran sydHagE
vd och stolt  

medlem i MHF 
goran.sydhage@

mhf.se

MoToRFöRAREN

Utges av Motorförarnas

Helnykterhetsförbund

Motorföraren

Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

öPPET:  9.00–11.00, 13.00–16.00

(fredag 13.00–15.30)

TEL: 08–555 765 55

E-PoST: motorforaren@mhf.se

wEbb: www.motorforaren.se

ADRESSäNDRINg 

KUNDTJäNST: 08–555 765 55

E-PoST: medlem@mhf.se

REDAKTIoN

cHEFREDAKTöR: Gustav Liljeberg

MobIL: 0765–48 97 16

E-PoST: gustav.liljeberg@mhf.se

REPoRTER: Mari Haglund

TELEFoN: 08–555 765 63

E-PoST: mari.haglund@mhf.se

REPoRTER: Micke Valier

TELEFoN: 08–555 765 62

E-PoST: micke.valier@mhf.se

ANSVARIg UTgIVARE:

Göran Sydhage

TEL:  08–555 765 56

E-PoST: goran.sydhage@mhf.se

ANNoNSAVDELNINg ADRESS: 

MHF Annonsavdelning

B-G Werner

Box 16 

433 21 Partille

teL:  031–44 75 25

e-PoSt: annonser@mhf.se

Hela tidningen finns tillgänglig 

på www.motorforaren.se – även 

tidigare utgåvor!
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bra eller dåligt med 
högt andrahandsvärde?
Då du funderar på att skaffa bil är det många 

saker att ta ställning till. Driftsäkerhet, pris, 
funktion, komfort, miljöpåverkan och vilken 
utrustning du behöver är sådant som du säkert 

funderar över. 
Vad blir kostnaden att äga den eller den bilen hör 

också till. Du tittar kanske på bränsleförbrukning, skatt, 
försäkring, andrahandsvärde, värdeminskning?

DäR TäNKTE JAg STANNA till en stund: Andrahands-
värde och värdeminskning. Vad betyder det? Är det bra 
med högt andrahandsvärde? Vad lägger man i så fall in 
detta begrepp?

En bil som kostar 600 000 kronor och som man får 
400 000 för efter tre år har ju onekligen ett mycket 
högt andrahandsvärde. 400 000 är ju mycket pengar.

En bil som kostar 150 000 får du kanske 100 000 för 
efter tre år. Det är ju ett avsevärt lägre andrahandsvärde.

Då kommer man in på värdeminskningen. Bilen i 
det första exemplet minskade 200 000 kronor i värde 
och i det andra exemplet var värdeminskningen 50 000 
kronor.

MINA ÅR I bILbRANScHEN, då jag också sålde några 
olika märken till mina kunder, gjorde att jag reflekte-
rade en hel del på detta. Funderade tillsammans med 
kunderna på allt som rör ett bilköp och där kom detta 

med andrahandsvärde och värdeminskning ofta upp. 
Kollegor i branschen som sålde dyra bilar pratade ofta 
och gärna om andrahandsvärde. Vilket är helt förstå-
eligt. Bilen A som kostade 350 000 och som beräk-
nades ha ett värde på 225 000 efter tre år har ju utan 
tvekan ett högt andrahandsvärde medan värdeminsk-
ningen också är hög – 125 000 är ju många tappade 
kronor. Medan de som sålde billigare bilmodeller inte 
gjorde det i samma utsträckning eftersom bilen B som 
kostar 150 000 och som kunden fick 100 000 för ef-
ter tre år hade ett avsevärt lägre andrahandsvärde. Men 
värdeminskningen var ju också lägre. 50 000 skattade 
kronor närmare bestämt.

JAg HAR EN ÅSIKT, kanske håller du med mig, kanske 
inte. Hur som helst är mitt råd att fundera över min 
tanke: Ägna mer energi åt att titta på värdeminskning-
en på bilen du ska köpa än om bilen har högt (eller 
lågt) andrahandsvärde.

I mitt tycke är andrahandsvärde ingen bra måttstock, 
det är däremot värdeminskning. Det handlar om dina 
förtjänta och skattade kronor.

TILL SIST VILL JAg UTTRycKA glädje över att vi hit-
tat möjlighet att samordna denna tidning med MHF 
Camping Clubs tidning Kultrycket. Tanken är det 
kommer att vara så i vartannat nummer.

”I mitt tycke 
är andra-
handsvärde 
ingen bra 
måttstock, 
det är där-
emot värde-
minskning”



En hybrid med 
 vinteregenskaper
Helt nya Kia Niro är en modern crossover med frikostiga 
 utrymmen, en dragvikt på 1300 kg*, värme i ratten och  
 andra smarta lösningar som passar den kalla säsongen.  
Den är samtidigt en hybrid med låga utsläpp och drifts
kostnader. Välkommen till din Kiahandlare och upptäck  
två sidor som du kommer att älska i vinter!

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/3 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. *Niro är förberedd för 
dragkrok. Kostnaden för dragkrok och montering tillkommer. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Niro 3,8 l/100 km, CO2utsläpp 88 g/km. **Kia Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. 
uppläggnings och aviavgifter. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt 
betalas av kunden. Testerna är gjorda enligt EUkörcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

KOMFORT 
REK. CA PRIS FRÅN 229.900 KR

Innehåller bl.a. autobroms, aktivt filövervaknings 
system, adaptiv farthållare, takreling, LEDljus 
fram & bak, eluppvärmd läderratt, 16” aluminium
fälgar och 2zons klimatanläggning (ACC).

LÄGG TILL PLUSPAKET: 4.900 KR
(ORD. PRIS 19.900 KR)

PRIVATLEASING FRÅN 3.983 KR/MÅN**
Innehåller utöver Komfort bl.a. halvläderklädsel,  
7” navigationssystem med backkamera, par  ke rings 
sensorer bak, regnsensor, dimljus fram, USButtag, 
kromade yttre handtag och tonade rutor bak.

Årets smartaste bil
Motormännen och tidningen 
Motor har utsett Kia Niro  
till ”Årets smartaste bil”. 
Enligt juryn är det den bil 
som bäst lyckats med att 
vara miljösmart, säker, eko
nomisk och samtidigt praktisk för ägaren. 
Kort sagt en vinnande kombination.
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Motorförarens nya chefredaktör heter 
Mikael Lindberg. Han har tidigare va-
rit chefredaktör för motortidningen
4 Wheel Drive. 

– Det känns som en spännande 
utmaning, säger Mikael Lindberg om 
sitt nya jobb. 

HAN EFTERTRäDER Gustav Liljeberg som 
chefredaktör på Motorföraren. Mikael 
Lindberg är en erfaren motorjournalist och 
började som redaktör på magasinet 4 Wheel 
Drive år 2002 på förlaget Albinsson & Sjö-
berg. Under en period jobbade han också 
med att göra Motormännens medlemstid-
ning Motor. 

Med tiden blev Mikael Lindberg chefre-
daktör för 4 Wheel Drive. 

– Där fick jag förena min hobby med att 
bygga och köra jeepar med att skriva om 
den sortens fordon. Att få arbeta med sitt 
intresse är få förunnat, säger han. 

DET NyA UPPDRAgET som chefredaktör för 
Motorföraren ser han som en spännande ut-
maning. MHF:s värderingar om att alkohol 
och droger inte hör ihop med trafik tycker 
Mikael Lindberg är viktiga. 

– Jag har varit ute och kört en hel del 
långtradare som yrkeschaufför. Då ser man 
ibland drogpåverkade chaufförer och dem 
vill jag absolut få stopp på, konstaterar han. 

– Så frågan som MHF driver om alko-
bommar ligger mig varmt om hjärtat. 

MIKAEL LINDbERg äR uppvuxen på landet 
i södra Haninge, mellan Stockholm och 
Nynäshamn. Han bor i Farsta. Jakt- och 
skogsbruk är ett av hans intressen. Bilar och 
hobbybilar är en annan stor hobby. Och då 
inte vilka fordon som helst, utan de av en 
mer udda karaktär. 

– Jag har ett garage med fem hobbybilar 
och en snövessla (bandvagn). 

– Favoriten är en terrängbil – en Jeep CJ-
5, av årsmodell 1975, som jag har byggt om. 

Camping är ett annat intresse som han 
förenar med bilhobbyn. 

– Då åker jag ut på småvägar och campar 
i tält. Jag brukar använda mig av cykelkartor 

Nu tar Mikael Lindberg 
över chefredaktörsstolen

RUTINERAD. Mikael 
Lindberg har ett ge-
nuint intresse för 
bil- och trafikfrågor 
och han har lång 
erfaremhet som mo-
torjournalist.

och följa de vägar som finns på dem, säger 
han. 

VINTERTID ÅKER Mikael gärna ut på tur med 
sin snövessla. 

– Till veckan ska jag och en kamrat åka 
till Sälen i tre dagar och köra. Det är fantas-
tiskt roligt. 

Bilorientering var en tävlingsform som 
var populär i MHF-rörelsen. 

– Det var en glad överraskning för mig, 
att bilorienteringen var stor inom MHF. Jag 

vet att min mamma och hennes bror körde 
bilorientering i en Ford Anglia på 50-talet, 
minns Mikael. 

– Jag tror att jag har en svartvit bild på 
det någonstans. 

Om sitt nya uppdrag säger han avslut-
ningsvis: 

– Jag hoppas att MHF:arna ska bli nöjda 
med mitt arbete med Motorföraren. Att jag 
kan ge dem en läsvärd och ännu bättre tid-
ning. 

mari Haglund
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Hur mycket kraft skulle din bil kunna få med en optimering?
Besök www.motoroptimering.se och se hur mycket bränslebesparing och effekt 

du kan få med en motorprogrammering från oss på AutoStable! Lämna in 
fordonet hos din närmsta optimeringsplats och få denna tjänst utförd - tryggt 

och säkert med 24 månaders motorgaranti* för nyare bilar.

*Se hemsida för villkor  S
v
e

ri
g

e

motoroptimering.se

 Mer
kraft+30hk

+50Nm

Resultat efter en optimering av
BMW 320d 190hk F30/F31*. Max-prg.

Uppskattad effekt. 

AutoStable - Motoroptimering med garantier
 60 dagars nöjd-kundgaranti        0% trimboxar, 100% motorprogrammering

 Skräddarsydda programmeringar       Upp till 2 års motorgaranti inkluderad*

Besök motoroptimering.se och se ditt effektresultat!

Besök motoroptimering.se  
Ring oss på 08 400 298 30
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bil- och trafikfrågor

Under 2016 beviljade Transportstyrelsen 1 600 
körkort med villkoret alkolås. Villkoret innebär 
att en person som dömts för rattfylleri får möj-
lighet att behålla körkortet, med motkrav på 
att bekosta installation av alkolås i sin bil samt 
att underkasta sig regelbundna medicinska 
kontroller. 

Totalt har Transportstyrelsen beviljat cirka 
9 000 körkort med villkoret alkolås sedan möj-
ligheten infördes 2012. 

Statens väg- och transportforskningsinsti-
tut, VTI, har genomfört en enkätstudie där 
1 100 frågeformulär har besvarats. Den ena 
gruppen i studien har alkolås efter rattfylleri 
under ett respektive två år. Den andra grup-
pen har inte alkolås, men har fått körkortet 
återkallat till följd av rattfylleri. 

– Av de som besvarat enkäten upplever de 
flesta en förbättrad hälsosituation ett tag efter 
rattfyllerihändelsen. Respondenterna uppger 
att de dricker mindre alkohol, mer sällan eller 
aldrig och när de dricker är det mindre mängd 
än tidigare, säger Susanne Gustafsson, utre-
dare på VTI i en kommentar. 

En tredjedel har upplevt det som svårt eller 
ganska svårt att nå sin handläggare på Trans-
portstyrelsen respektive att få tag i en läkare.

Deltagarna efterfrågar en förtydligad infor-

1. Vilken bilmodell sålde mest i Sverige 2016?
A. Volkswagen Golf.
B. Volkswagen Passat.
C. Volvo V70/S90/V90.

2. och vilket märke sålde flest bilar i Sverige 
2016?
A. Volkswagen.
B. Volvo.
C. Toyota.

3. Vad såldes det mest av i Sverige 2016?
A. Bensindrivna bilar.
B. Dieseldrivna bilar.
C. Hybrider/laddhybrider.

(Rätt svar på sidan 63.)

FoRTSATT STARK 

bILFöRSäLJNINg

Nybilsregistrering-
arna fortsätter i högt 
tempo. Året inleddes 
med en ökning på 7,6 
procent jämfört med 
januari förra året och 
landade på 23 282 
registreringar.

– Det är 37:e 
månaden i rad med 
plussiffror och den 
bästa januarimåna-
den någonsin. Det 
var visserligen två 
registreringsdagar 
fler i januari i år, vilket 
normalt sett innebär 
tio procent fler re-
gistreringar, men det 
är ändå en mycket 
bra januarimånad, sä-
ger Bertil Moldén, vd 
för Bil Sweden.

Ett bevis för att 
det råder en stark 
konjunktur visade 
de lätta lastbilarna 
som ökade med 27,9 
procent och tunga 
lastbilar, över 16 ton, 
som ökade med 7,6 
procent.

Användare positiva till
alkolås efter rattfylleri 

Göteborgs-baserade biltillverkaren Volvo Cars 
gjorde en rörelsevinst om elva miljarder kro-
nor för helåret 2016.

Det är en ökning med 66 procent jämfört 
med 2015 då företaget visade ett överskott 
om 6,6 miljarder.

Under förra året ökade Volvo Cars sina intäkter 
med tio procent till 180,7 miljarder. Företagets 
största marknader är Kina och USA, som visade 

en tillväxt på 11,5 respektive 18,1 procent.
– Volvo går från styrka till styrka. De nya 

modellerna är framgångsrika, försäljningen lig-
ger på rekordnivå och vinsten har ökat väsent-
ligt, ett resultat av alla våra anställdas insats. 
Med dessa prestationer i åtanke förutser jag 
att även 2017 kommer bli ett rekordår vad 
gäller försäljning, säger koncernchefen Håkan 
Samuelsson i en kommentar.

Ny gENERAL- 

DIREKTöR FöR-

TRANSPoRTSTyRELSEN

Transportstyrelsens 
generaldirektör Maria 
Ågren fick lämna sitt 
jobb i januari. Jonas 
Bjelfvenstam har 
utsetts som tillförord-
nad generaldirektör. 
Han jobbar också på 
uppdrag av regering-
en med en utredning 
som tittar på hur en 
försöksverksamhet 
för självkörande for-
don skulle se kunna 
se ut. Jonas Bjelfven-
stam var tidigare gd 
för Statens väg- och 
transportforsknings-
institut, VTI. 

Motorföraren 
genom tiderna
Motorföraren firar 90-årsjubileum 2017. Sedan 
starten 1927 har tidningen sett ut på många 
olika sätt. Här är några exempel: Motorföraren 
anno 1927, 1958, 1976 och 1995. 

Volvo gjorde miljardvinst 2016

I Sverige återkallades 
cirka 31 000 körkort 
under 2016. Det är en 
minskning med en fem-
tedel jämfört med 2015, 
då antalet var 34 000 
stycken. 

Den vanligaste or-
saken var punkten ”en 
väsentlig överträdelse, 
vanligen fortkörning”, med 18 759 fall. I de 
flesta länen minskade återkallelserna under 
2016, förutom i Blekinge och på Gotland. 

I 5 389 ärenden var anledningen till återkal-
lelsen rattfylleri, det hade minskat stort sedan 

2015, då antalet var 6 609 
stycken. Under samma 
period har polisens nykter-
hetskontroller minskat med 
30 procent från 1,4 miljoner 
stycken (2015) till 960 000 
utandningsprov (2016). 

– Att återkalla körkort är 
en trafiksäkerhetsåtgärd. 
Innebär det minskade anta-

let återkallelser en risk för att fler farliga förare 
finns kvar på vägarna – så är det givetvis be-
kymmersamt, säger Katarina Fröberg, direktör 
för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen 
i en kommentar. 

Färre körkort återkallas till följd av rattfylleri

Under 2016 återkallade Transportsty-
relsen 31 000 körkort. 

mation om ansökningsproceduren och upp-
lever brister i informationen om läkare, prov-
tagningar, kostnader och alkolåsinstallation. 
Vidare har några nämnt att samarbetet borde 
bli bättre med vårdcentraler och enheter inom 
Smadit-metoden. 

Under 2016 beviljade Transportstyrelsen 1 600 
körkort med villkoret alkolås.
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Volkswagen Golf – bästsäljaren 2016?

Volkswagen Passat - bästsäljare 2016?

Volvo S90/V90 – bästsäljare 2016?
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Trafikverket föreslår att automatiska 
nykterhetskontroller ska införas i 
23 hamnar och vid Öresundsbron. 
MHF:s vd Göran Sydhage är nöjd 
med utredningen. 

– Jättebra, det är det här som 
MHF har jobbat för. Nu ska det bara 
genomföras, säger han. 

REgERINgEN gAV Trafikverket i april 2016 
på nytt i uppgift att utreda frågan om alko-
bommar. I uppdraget ingick att förbereda 
införandet av anläggningar för automatisk 
nykterhetskontroll i tre till fem lämpliga 
hamnar utifrån trafikvolym, kostnader, in-
frastruktur och kontrollsituation.

Nu har Trafikverket kommit med ett 
förslag. Automatiska nykterhetskontroller 
föreslås i 23 hamnar och vid Öresunds-
bron. Ett införande i samtliga hamnar be-
räknas ta fem år.

Trafikverket tror att processen kan 
komma i gång under det första halvåret 
2017 och att de första anläggningarna kan 
vara plats under det första halvåret 2018. 
I ett första skede föreslås Karlshamn och 
Öresundsbron.

– Tidsplanen är optimistisk och mycket 
bra. Nu hoppas MHF att tidsplanen håller 
och att regeringen inför det i de hamnar 
och vid Öresundsbron som föreslås, säger 
Göran Sydhage.

– Vi önskar att alkobommarna får efter-
följare på andra lämpliga ställen som vid 
parkeringsplatser, vid idrottsanläggningar 
och på flygplatser.

Trafikverket föreslår att vid upphand-
lingen av tekniska lösningar, så ska man 
leta efter teknik som är användbar på fler 

Alkobommar föreslås i 23 hamnar och vid Öresundsbron 

platser. Långtidsparkeringar vid flygplatser, 
trafikkontrollplatser på väg, gränsövergångar 
och festivaler lyfts fram som exempel.

MHF HAR gJoRT TVÅ försöksprojekt med 
automatiska nykterhetskontroller i hamnar, 
ett i Göteborg 2013 och ett i Stockholm. 
Projektet i Frihamnen i Stockholm inled-
des hösten 2014 och avslutades i november 
2015. Då hade 50 724 förare kontrollerats 
och 268 misstänkta rattfyllerister stoppats.

Frågan om alkobommar har MHF drivit 
under många år. Både med försöksprojekt 
och genom ett omfattande opinionsarbete 
på olika sätt, bland annat med alkobomstur-
néer i Sverige under 2015 och 2016. Göran 
Sydhage vill lyfta fram det stora engagemang 
som MHF:are och många andra har lagt ned.

– Till att börja med skulle jag vilja säga att 
detta är frukten av många människors idoga 
arbete under flera år. Från första tanke till 
att vi nu ser en möjlighet till att automatiska 

nykterhetskontroller förverkligas i stor skala, 
framhåller han.

Trafikverket bedömer att en förutsättning 
för att de första anläggningarna ska vara på 
plats första halvåret 2018 är att de baseras 
på den teknik som användes vid MHF:s pi-
lotanläggningar.

– MHF:s teknik är en beprövad och 
rättssäker metod, konstaterar Göran Syd-
hage och förtydligar:

– Vårt mål är att inga rattfyllerister ska 
köra ut på våra vägar. Det finns säkert 
många som vill och kan leverera utrustning 
för automatiska nykterhetskontroller. Upp-
handlingen får visa vilka som är bäst läm-
pade för det.

Trafikverket föreslår en ansvarsfördelning 
där Trafikverket ansvarar för inköp, uppfö-
rande, underhåll och ägande av anläggning-
arna. Polisen ska ansvara för bemanning och 
drift av anläggningarna och för att nykter-
hetskontrollerna genomförs. I det ingår att 

öVERENS. Infrastruk-
turminister Anna Jo-
hansson och MHF:s 
vd Göran Sydhage 
vid alkobommarna 
i Frihamnen i Stock-
holm. Regeringen 
hoppas kunna åter-
komma senare i år 
med ett besked om 
hur ett införande 
kommer att se ut.

”Vi önskar 
att alkobom-
marna får 
efterföl-
jare på andra 
lämpliga 
ställen som 
vid parke-
ringsplatser, 
vid idrotts-
anläggningar 
och på flyg-
platser.”
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FöRSLAg TILL INFöRANDE AV 

AUToMATISKA NyKTERHETSKoNTRoLLER

Anledningen till att Öresundsbron har 
tagits med i förslaget är att brons funk-
tion är att likställa med hamnar och fär-
jelinjer skriver Trafikverket. Myndighe-
ten menar att det ur ett konkurrensper-
spektiv är viktigt att samma tekniska 
lösning för att minska rattonykterhet 
införs på alla platser där man kan ta sig 
in och ut ur Sverige.
Plan för införande:

• Upphandling och genomförande av 
befintlig teknik: Öresundsbron och 
Karlshamn.
beräknad start: Första halvåret 2017. 
klart tidigast: Första halvåret 2018.
• Nästa införandefas (installation av 
koncept från innovationsupphandling, 
utvärdering av ny teknik sker kontinuer-

ligt under införandet).
beräknad start: Första halvåret 2018. 
klart tidigast: Andra halvåret 2019.
Hamnar:

Skåne/Blekinge: Öresundsbron, Ystad, 
Trelleborg, Malmö, Helsingborg, Karls-
hamn samt Karlskrona.
Västsverige: Halmstad, Varberg, Göte-
borg (Danmark), Göteborg (Tyskland) 
och Strömstad.
• nästa fas:

beräknad start: Första halvåret 2019. 
klart tidigast: Andra halvåret 2020.
Hamnar:

Stockholmsområdet: Frihamnen, Vär-
tahamnen, Stadsgården, Kapellskär, 
Nynäshamn, Norvik, Grisslehamn, 
Södertälje. Norrland: Umeå. Småland/
Gotland: oskarshamn, Västervik och 
Visby.

Alkobommar föreslås i 23 hamnar och vid Öresundsbron 

polisen ska samverka med Tullverket och 
Kustbevakningen.

FöR ATT FRIgöRA polisens resurser föreslår 
Trafikverket att yrkeskategorin trafiknykter-
hetskontrollanter återinförs.

Kostnaden för införandet med befintlig 
teknik, exklusive hyra av mark samt kost-
nader för lokaler, information och kommu-
nikation beräknas till mellan 280 och 420 
miljoner kronor. Anläggningarna ska finan-
sieras av statliga medel, med anslag eller via 
lån som återbetalas med anslag.

Trafikverket har tagit fram förslaget i 
samråd med bland annat branschorganisa-
tionerna Sveriges Hamnar och Svensk Sjö-
fart. För att säkerställa att inte en konkur-
renssituation ska uppstå mellan hamnarna 
så hade branschorganisationerna som öns-
kemål att det redan från början skulle finnas 
en införandeplan för samtliga hamnar. Av 
samma skäl framfördes önskemål om att de 

hamnar som ligger nära varandra geografiskt 
ska starta samtidigt med alkobommar.

Vad finns det för fördelar med ett införan-

de av automatiska nykterhetskontroller?

– Alkobommarna stoppar rattfyllerister 
från att komma ut på vägarna. Ur en sam-
hällsekonomisk synvinkel så ska vi inte gå 
in på hur mycket pengar som sparas om vi 
kan förhindra trafikolyckor från att inträffa, 
förklarar Göran Sydhage.

– Det frigör även resurser för polisen, 
som får tid att kontrollera andra brott.

i utredningen finns en farhåga om risken 

för eftersupning. Hur ser det ut – finns 

det en sådan risk?

– Nej, det finns ingen sådan risk. Ingen kan 
hävda eftersupning, för när du blåser i den 
automatiska nykterhetskontrollen så filmas ju 
hela förloppet, understryker Göran Sydhage.

Regeringen arbetar aktivt för att öka tra-

fiksäkerheten på de svenska vägarna skriver 
Näringsdepartementet i ett svar till Motor-
föraren. Arbetet med nykterhet i trafiken 
är en förutsättning för att komma närmare 
Nollvisionen poängterar departementet.

– Alkobommar kommer att införas i Sve-
rige. Det är en effektiv lösning för nyktrare 
och säkrare trafik och passar väl in i reger-
ingens nystart för Nollvisionen, säger infra-
strukturminister Anna Johansson.

Hur ser ni på trafikverkets utredning och 

på tidsplanen för ett införande?

– I vilka hamnar och i vilken takt alko-
bommar kommer att införas återstår dock 
ännu att se, säger Anna Johansson och till-
lägger:

– Vi kommer att studera rapporten noga 
och hoppas kunna ge ett besked senare i år 
om hur införandet av automatiska nykter-
hetskontroller i Sverige kommer att se ut.

mari Haglund
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INgEN oNyKTER SKA
KoMMA HäR FRAM ... 
Öresundsbron föreslås 
få alkobommar. Under 
2016 passerade 7 423 786 
fordon på bron.

”Alkobom-
marna är 
en effektiv 
lösning för 
nyktrare 
och säkrare 
trafik och 
passar väl in 
i regeringens 
nystart för 
Nollvisionen.”

LITE MER oM
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I polisens trafikstrategi är nykterhet 
ett prioriterat område. Samtidigt 
minskade polisens nykterhetskontrol-
ler från 1,4 miljoner under 2015 till 
960 000 stycken 2016. 

– Forskningen visar att det behövs 
en stor mängd utandningsprov både 
för att uppnå en förebyggande effekt 
och för att hitta rattfylleristerna, säger 
Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhets-
chef för MHF. 

ANTALET NyKTERHETSKoNTRoLLER som po-
lisen utför har gått stadigt nedåt sedan 2009, 
då polisen gjorde 2,7 miljoner utandnings-
prov. Under 2016 var antalet nykterhets-
kontroller 960 000 stycken. Det innebär att 
antalet prov har minskat med 64 procent på 
sju år. 

– Utvecklingen går stick i stäv med den 
forskning som finns, konstaterar Lars Olov 
Sjöström. 

Forskningen pekar på att om man ökar 
antalet prov leder det till en högre subjektiv 
upptäcktsrisk vilket i sin tur leder till en högre 
allmänpreventiv effekt. Det här visar bland an-
nat rapporten Förstudie om antal alkoholu-
tandningsprov i trafiken, som Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, VTI, har gjort. 

Vad får ett minskande antal kontroller för 

konsekvenser? 

– Jag tror att det kommer att leda till att 

Många blås viktigt visar forskning 
fler människor chansar och sätter sig onykt-
ra i bilen. En annan sak är att den sociala 
kontrollen minskar. Om man vet att det är 
rätt vanligt med kontroller, då är man mer 
angelägen om att påminna människor i sin 
närhet att inte köra på fyllan. 

Under 2016 anmäldes 12 039 brott av 
rattfylleri och grovt rattfylleri i Sverige. Det 
är en minskning från 2015 då 13 039 brott 
anmäldes. Det visar Brottsförebyggande rå-
dets statistik. 

Polisen presenterade en ny trafikstrategi 
hösten 2016. Trafiksäkerhetsarbete är ett av 
fyra fokusområden. Under den punkten 
prioriteras hastighet och trafiknykterhet. 
Lars Olov Sjöström ger både ros och ris till 
innehållet i strategin. 

– Den innehåller en del konstruktiva 
slutsatser och åtgärdsförslag, säger han. 

I STRATEgIN SKRIVER PoLISEN att en förut-
sättning för att andelen onyktra förare ska 
minska är att polisen kontinuerligt arbetar 
med olika typer av kontroller: det vill säga 
allmänprevention, individprevention och 
återfallsprevention.

Individpreventionen ska utföras mot en-
skilda individer eller med riktade insatser 
på platser/tider där det finns ökad chans att 
stoppa onyktra personer. 

– Vi stödjer den intentionen. Problemet 
är att det inte finns några belägg för att det 
sker i större utsträckning än tidigare. 

Arbetet med att förhindra återfall i ratt-
fylleri lyfts också fram. 

– Det står MHF helhjärtat bakom. Jag 
tycker mig också se ett glädjande engage-
mang för metoden Smadit hos poliser ute 
på fältet, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

Om allmänpreventionen skriver polisen 
att många utandningsprov ska utföras på 
platser som framförallt är utspridda i tid och 
rum i syfte att höja den upplevda upptäckts-
risken. 

– Polisens resonemang kring allmänpre-
vention är rätt. Men det gäller att polisen 
verkligen är ute och gör många utandnings-
prov, säger han. 

ETT ANNAT PRIoRITERAT område är hastig-
heten. 

– Det är bara att applådera att polisen ska 
jobba för en sänkt medelhastighet och mot 
aggressiv körning, säger Lars Olov Sjöström. 

Hur polisens trafiksäkerhetsarbete ser ut har 
undersökts i rapporten Polisens trafiksäker-
hetsarbete (2014) Rikspolisstyrelsens utvärde-
ringsfunktion. I rapporten konstateras att poli-
sen gör utandningsprov vid fel tidpunkter och 
på fel platser. Flest nykterhetskontroller utförs 
på vardagsförmiddagar då antalet inrapporte-
rade rattfylleriolyckor är som lägst. 

Samma sak gäller för veckodagar, flest 
rattfylleriolyckor sker på helgen och då det 
är som minst kontroller. Även när det gäl-
ler tid på året gjorde polisen som minst blås 

ALLT MER oVANLIg SyN. Att öka andelen nyktra förare i trafiken är ett prioriterat område i polisens strategi. Trots det har antalet utandningsprov som polisen utför minskat 
varje år sedan 2009, totalt med 64 procent. 

Lars Olov Sjöström 
är trafiksäkerhetschef 
på MHF.

”Om man vet 
att det är 
rätt vanligt 
med kontrol-
ler, då är 
man mer en-
gelägen om 
att påminna 
människor 
i sin närhet 
att inte köra 
på fyllan.” s

FoTo: THoMAS MÖLLER/MoSTPHoToS
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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

under den period i juli då antalet rattfyl-
leriolyckor är som högst. 

Rapporten tar upp även ett exempel från 
en kommun där hälften av nykterhetskon-
trollerna utfördes inom en radie av 3 kilo-
meter från polisstationen. 

– Konsekvensen är att det blir ett ineffek-
tivt sätt för polisen att förebygga rattfyllerio-
lyckor när man inte är ute och förebygger 
olyckor på de tider som olyckorna faktiskt 
sker, reflekterar Lars Olov Sjöström. 

FöR ATT SVERIgE SKA komma vidare med 
Nollvisionsarbetet är polisen en av de vikti-
gaste aktörerna anser han. 

– Mycket tyder på att polisens trafiksä-
kerhetsarbete har drabbats hårt och genom-
förs med tidsmässigt lägre prioritering och 
med sämre effektivitet än tidigare, konstate-
rar Lars Olov Sjöström. 

– Det går inte att göra sig fri från känslan 
att nykterhetskontrollerna görs när det finns 
tid över, för det anses inte viktigt. 

mari Haglund

”trafiknykterhet och sänkt medelhastighet är högst prioriterat”

SVART PÅ VITT. Tabellen visar när när på dygnet rattfylleriolyckor brukar inträffa i jämförelse när 
utandningsprov genomförts. Siffrorna är från 2012 och redovisas i tvåtimmarsintervall.

utandningsprov rattfylleriolyckor

ILLUSTRATIoN: RIKSPoLISSTYRELSENS UTVäRDERINGSFUNKTIoN

s
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www.korkort.nu

– ett material som 
visar vägen

Nytt digitalt  
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från STR 

Tid för mc-kort?

Polisen presenterade en ny trafik-
strategi hösten 2016. I strategin är 
sänkt medelhastighet och ökad andel 
nyktra förare i trafiken två priorite-
rade områden. 

under 2016 gjorde polisen 960 000 ut-

andningsprov, vilket är en nedgång från 

2015, då antalet var 1,4 miljoner stycken. 

Hur ser polisen på den här utvecklingen? 

– Enligt strategin ska många alkohol- 
utandningsprov utföras på platser som fram-
förallt är utspridda i tid och rum i syfte att 
höja den upplevda upptäcktsrisken. En av 
de största effekterna fås genom att kom-
binera övervakningsinsatser med informa-
tionskampanjer, säger Emil Nordlund, pro-
jektledare vid Utvecklingscentrum Mitt på 
polisen, och fortsätter hänvisa till strategin: 

– Syftet är att få förare av motordrivna 
fordon att avstå från att köra onyktra på 
grund risken att ertappas.

”trafiknykterhet och sänkt medelhastighet är högst prioriterat”
Varför utför polisen färre nykterhetskon-

troller? 

– Polisens uppdrag är brett och vi arbetar 
inom många områden. Flyktingströmmar 
som resulterat bland annat i gränskontroller 
tar resurser och samtidigt en stor omorga-
nisation av polisen är säkert en del av svaret. 

Hur har det sett ut tidigare – har den nya 

strategin förändrat hur ni jobbar med 

nykterhetskontroller?

– Strategin tydliggör att polisens strate-
giska huvudinriktning är att aktivt arbeta 
för att bidra till att sänka medelhastigheten 
och att öka andelen nyktra förare i trafik-
miljön. Det är högst prioriterat, förklarar 
Emil Nordlund. 

ni lyfter fram individprevention. Hur van-

ligt är det att ni får in upplysningar och 

tips av den här typen från allmänheten?

– Relativt vanligt. 

metoden smadit (samverkan mot alko-

hol och droger i trafiken) finns med som 

exempel på arbetet mot återfallspreven-

tion. Hur fungerar samarbetet kring sma-

dit mellan polisen, beroendevården och 

kommunerna ut i landet?

– Utvecklingscentrum Mitt påvisar in-
ternt inom polisen vikten av samarbetet 
enligt Smadit. Det är varje region/polisom-
råde/lokalpolisområde som sen tillsammans 
med andra aktörer som är med i Smadit-
arbetet ska få samarbetet att fungera, berättar 
Emil Nordlund. 

– Målet är givetvis att det ska fungera i 
hela Sverige.

Hur följer polisen upp det som står i tra-

fikstrategin? 

– Vi genomför ett införande av strategin, 
för att regionerna ska börja arbeta i enlighet 
med det som strategin innehåller, säger Emil 
Nordlund.  mari Haglund

”Målet är
givetvis att 
det ska 
fungera i 
hela
Sverige.”
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Övergången mellan vinter och vår 
är högsäsong för stenskott. Skadade 
vindrutor går ofta att laga, men inte 
alltid. Hur mycket ett byte kostar va-
rierar mellan försäkringsbolagen.

KoNDITIoNEN PÅ bILENS vindruta påverkar 
säkerheten. Det kan dels handla om slitage 
till den grad att sikten allvarligt försämras, 
något VTI uppmärksammade i en rapport 
2009, dels skador som äventyrar de kan-
ske dolda funktionerna. I en modern bil är 
vindrutan en bärande del i karossen. Till ex-
empel ska den klara av en utlöst airbag vid 
en kollision.

Vindrutorna blir också mer avancerade 
och innehåller allt oftare antenner, regnsen-
sorer, larm och eluppvärmning, vilket ställer 
krav på de som arbetar med bilarna. Glas-
branschföreningen hade i början på februari 
302 auktoriserade bilglasmästerier – allt från 
lokala företag till de stora kedjorna.

Mer teknik i rutorna innebär i regel hö-
gre priser och det är en av anledningarna till 
att försäkringsbolagen helst ser att kunderna 
lagar sina rutor när de drabbats av stenskott. 

Några bolag tar inte ut någon självrisk 
medan andra vill ha en hundralapp eller två. 
I sammanhanget kan nämnas att Carglass tar 
1 050 kronor för en lagning, om bilen bara 
har trafikförsäkring.

Alla skador går emellertid inte att laga. 
Några avgörande faktorer är var stenskot-
ten sitter, hur stora de är och hur många 
gånger rutan lagats. Gränsen går ofta vid tre 
lagningar innan rutan byts.

ETT STENSKoTT SKA HELST lagas så snabbt 
som möjligt. Om olyckan skulle vara framme 
är det bra att försöka täcka den direkt. Till 
exempel finns det särskild stenskottstejp som 
hindrar vatten och smuts från att tränga in.

Vid lagningen måste skadan vara ren 
och torr. För att resinet ska tränga in över 
allt måste bilglasmästaren ibland borra ner 
rutans översta lager till laminatet. Därefter 
avlägsnas så mycket luft som möjligt med 
vacuum innan resinet appliceras med un-
dertryck i stenskottet. Det följs av övertryck 
för att pressa in resinet i alla vrår. Härdning 
med uv-ljus väntar innan ett skydd mot just 
uv-ljus appliceras över den gamla skadan. 

Till sist tas eventuellt överflöd bort och ytan 
poleras. Spåren av skadan försvinner kanske 
inte helt, men rutan återfår sin hållfasthet.

oM SKADAN äR FöR SToR för att lagas måste 
givetvis hela rutan bytas ut. Slitage eller tra-
fikolyckor omfattas inte i glasdelen av halv-
försäkringen – då får kunden i det första 
fallet betala hela kostnaden själv, i det senare 
träder en eventuell helförsäkring in. Förut-
satt att skadan är av en sådan typ som halv-
försäkringen täcker, skiljer sig självriskerna 
åt mellan olika bolag. Vissa försäkringsbolag 
har en självrisk som beräknas i procent på 
totalkostnaden medan andra har ett fast be-
lopp. Byte av en stor och dyr ruta med ef-
terföljande kalibrering av utrustning kan bli 
en dyr historia med ”fel” försäkring.

Uppgifterna om självrisker vid glasskador 
i tabellen intill kommer, med något enstaka 
undantag, från Konsumenternas Försäk-
ringsbyrå som jämför försäkringar. Som all-
tid är det en samlad bedömning som måste 
göras vid försäkringsvalet, men glaset är en 
faktor att räkna med.

gustaV lilJEbErg

Låt inte stenskotten spräcka din bilbudget!

”Ett sten-
skott ska 
helst lagas så 
snabbt som 
möjligt.”

FoTo: STEFAN NISSoN
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Utsätt inte dig 
själv eller andra 

för livsfara.

Kör inte med 
sliten vindruta!

  Säkra bilglasarbeten 
för din trygghet.

bilglasmasteri.se

   Hitta din närmaste 
bilglasexpert på:

KoRTFAKTA
försäkringsbolag  självrisk lagning       självrisk byte

Aktsam   100 kr            1 800 kr
Dina Försäkringar  200 kr                 35%, lägst 
     1 200 högst 6 000 kr
Folksam       0 kr            1 500 kr
Folksam Bilförsäkring Stor     0 kr               750 kr
Gjensidige       0 kr, max           1 500 kr

       3 ggr/försäkringsår
ICA Försäkring  200 kr/max 3 ggr           1 500 kr
ICA Försäkring PLUS  200 kr/max 3 ggr           1 500 kr
If   200 kr            1 500 kr
If Stor Bilförsäkring  200 kr            1 500 kr
Länsförsäkringar  200 kr            1 500 kr
Moderna       0 kr                 35%,
      lägst 1 000 kr
Moderna Bilförsäkring Large     0 kr                 35%,
      lägst 1 000 kr
Redo +   200 kr,                  35%,
   max 3 stenskott  lägst 4 000 kr
Swedbank – Bas      0 kr            1 500 kr
Swedbank – Plus      0 kr            1 500 kr
Svedea       0 kr                 35%
       lägst 1 500 kr
Sveland   100 kr/stenskott           1 800 kr
Trygg-Hansa  100 kr/stenskott           1 500 kr
Vardia   200 kr/stenskott           1 500 kr
Vardia Stor Bil  200 kr/stenskott           1 500 kr
WaterCircles      0 kr                 35%,
      lägst 1 500 kr
WaterCircles Superbil      0 kr                 35%,
      lägst 1 500 kr 
    
   Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Bilglas är testat enligt en standardi-
serad norm, i Europa ECE Regula-
tion 43, och bland momenten un-
dersöks exempelvis kontroll av risk 
för personskada, mekanisk styrka 
samt optisk kvalitet.

En godkänd ruta märks på ett 
speciellt sätt med ett E i en cirkel. 
Därefter följer landskoden för 
godkännandelandet, 43 R för Regu-
lation 43 och till sist godkännande-
numret. Strax utanför cirkeln sitter 
också en märkning som anger 

vilken typ av glas det är – E-normen 
är indelad i nio kategorier. II är 
vanligt förekommande och betyder 
laminerat glas.

Den amerikanska DoT-märkning-
en anger tillverkarens ID-nummer, 
tillverkarens produktionskod samt 
glastyp och användningsområde. 
AS1 är ett laminerat glas med 
minst 75 procent ljusgenomsläpp 
för användning var som helst i ett 
motorfordon.

Källa: Glasbranschföreningen

Bilglas som bytts ut samlas ihop 
och skickas för återvinning i Kristi-
anstad. 

Efter en grovsortering bearbetas 
det i en krossanläggning. Glaset 
krossas och slutprodukten är bitar 
mindre än fem millimeter. Eftersom 
materialet är likt sand och därmed 

fuktkänsligt, måste det förvaras 
torrt inomhus. Metall och laminat 
från vindrutor återvinns också.

Av det krossade glaset tillverkas 
mineralull medan laminatresterna 
transporteras till Danmark där de 
blir mjukgörare i plastprodukter.

Källa: Glasbranschföreningen

Märkning av fordonsglas

gammalt bilglas återvinns
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Plusgodkänd upp till 25kg!
Nyhet!
Axkid Wolmax
9-25kg

Axkid Wolmax är utformad för 
säkert bakåtvänt åkande 
med god komfort i både 
små och små och stora bilar. Wolmax 
tar mycket liten plats i bilen 
tack vare den innovativa 
designen och kan monteras
uppe i sätet för de allra minsta 
barnen.

www.axkid.com - info@axkid.com

Namnlöst-7   1 2016-12-20   16.29

En backkamera gör det lättare och 
säkrare att säkrare att backa oavsett 
om du kör person- eller husbil. En 
riktigt bra kamera gör manövern 
ännu säkrare tack vare mindre ljus-
känslighet och bättre bildkvalitet på 
skärmen.

goD SIKT bAKÅT vid backning är en säker-
hetsfråga. En backkamera är ofta en väl-
kommen hjälp, särskilt på större fordon som 
husbilar, men givetvis även på personbilar. 
Modern bildesign sätter som bekant inte 
bakåtsikten i främsta rummet.

Sedan 20 år är Wipomatic ett välkänt 
varumärke inom backkameror. I dag sitter 
produkterna på skogs-, lantbruks-, entre-
prenad- och gruvmaskiner från tillverkare 
Rottne, Atlas Copco, John Deere, bara för 
att nämna några exempel. Ett annat stort 
område är givetvis lastbilar, där en eller ett 
par kameror kan underlätta för chauffören.

– Husbilar har också ökat, säger Åsa Klyf-
tell, vd i familjeföretaget som nyligen ge-
nomgått en generationsväxling.

– Inriktningen mot i första hand profes-
sionell användning visar sig i utbudet. Den 
verkliga proffslinjen upplevs kanske som dyr 
för konsumenten, men det finns mer över-
komliga lösningar för den som inte ställer 
krav på att allt ska vara vattentätt (såsom 
monitor) eller behöver digital sändning 
mellan kamera och skärm.

Det finns ett flertal olika kameror och 
skärmar som går att kombinera efter önske-
mål. Kamerorna kan ha belysning (även in-
fraröd) eller zoomfunktion. Andra är mindre 
och enklare för att exempelvis snyggt smälta 
in på en kromad nummerskyltshållare – som 
gjort för entusiastbilen. Även skärmarna har 
olika storlek och funktion. De största mäter 
upp mot tio tum, de mindre under fyra.

– Precis som mobiltelefonerna blir skärmar-
na större igen, konstaterar Åsa och fortsätter:

Backkameran – en säker hjälp att manövrera

VALMöJLIgHETER. En kamera på entusiastbilen går att få i en nummer-
skyltshållare. Invändigt kan en backspegel med integrerad monitor 
spara plats.
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medan du väntar

 
Lånecykel

Snabbt WiFi

Boka på: 0771-575 575
carglass.se

 
 

Ett stenskott går i de allra �esta fall att laga och det är dessutom det mest miljövänliga alternativet. 
Har du glasförsäkring är det ibland till och med utan kostnad för Dig.  
Och den tar bara 30 minuter. Välkommen!

Spar pengar - laga stenskotten 
 

Backkameran – en säker hjälp att manövrera
– Många kunder vill ha separata monito-

rer för olika utrustning för att kunna göra 
flera saker samtidigt. Tidigare efterfrågades 
integrerade lösningar i större utsträckning. 

Vad kännetecknar en bra backkamera?

– Innehållet! A och O är att den klarar 
ljus in i linsen. Det ska gå att se även när 
solen skiner rakt in i kameran, det ska inte 
se ut som filmjölk på displayen.

– Det har skett en stor förändring av 
innehållet i kamerorna. Till exempel har an-
talet pixlar ökat för ännu bättre bildkvalitet. 
På billigare varianter kan det till och med 
vara skärmen, och inte kameran, som avgör 
bildkvaliteten.

Just ljuskänsligheten i många backkame-
ror gör det intressant att uppgradera till en 
bättre. Det behöver inte vara onödigt svårt 
eller dyrt – och framför allt billigare än att 
reparera en onödig skada.

gustaV lilJEbErg SPEcIALIST. Åsa Klyftell är vd i familjeföretaget Wip som är en stor aktör inom backkameror.
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Begagnade bilar helt enkelt

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

Alexander Karlsson på Sturkö, strax 
utanför Karlskrona, bestämde sig för 
förvandla gårdens gamla grislada 
till ett garage. En sommar och lägsta 
tänkbara budget senare stod dröm-
garaget redo att tas i bruk.

DET SKULLE bARA gÅ! När Alexander Karlsson 
på Sturkö bestämde sig för att bygga ett dröm-
garage ville han samtidigt göra det till lägsta 
möjliga kostnad. Visserligen hade han hjälp på 
traven i form av en redan befintlig lada. Men 
hans kreativitet kan mycket väl översättas till 
vilket vanligt villagarage som helst. 

Alla saker har sin plats och snyggt är det 
också. Mycket pengar sparades genom att 
göra arbetet själv och hålla korpgluggarna 
öppna:

– När folk renoverar blir det alltid en 
massa gammalt material över, tipsar han. 
Hela bänken, med lådor och skåp, är faktiskt 
ett gammalt kök som jag fick gratis. Se bara 
till att lådornas bottnar håller för verktygens 
vikt!

För att bringa ordning på alla verktyg har 
han dessutom sorterat upp dem efter deras 
olika användningsområden. Verktyg speci-
fika för bilreparationer finns på ett ställe och 

Från grislada till drömgarage med låg budget
andra verktyg mer lämpade för finsnickeri 
finns på ett annat. Genom att strukturera 
upp sakerna har Alexander skapat en god 
överblick om vad som finns och han behö-
ver inte spilla någon tid på att behöva leta.

SÅ SNART DET återanvända köket fick en 
enhetlig färg så blev det inte så tokigt. Men 
visst gäller det att tänka sig för. 

– De allra flesta garage har en viss fukt-
nivå, varnar Alexander. Se därför till att måla 
alla möbler du använder med utomhusfärg 
och snåla inte på färglagren.

Men billyften då? Där drog väl kostna-

FRISTAD. Garaget är Alexander Karlssons fristad. Han värdesätter när det råder ordning och reda, då kan han koppla av med sin främsta hobby.

SMART. En spegelvägg visar tydligt hur föraren placerar bilen i 
förhållande mot port och lyft. Bra när utrymmena är snäva och 
du är ensam i garaget.

ÅTERANVäND. Hela förvaringslösningen är i själva verket ett gam-
malt kök, målat i fukttålig och enhetlig utomhusfärg. Kostnaden 
för färgen var försumbar och köket gratis mot avhämtning.

AVKoPPLINg. Visserligen stjäl taklutningen utrymme, 
men det är 7 meter upp till nocken i garaget. Därför 
byggde Alexander ett loft som inretts med en läshör-
na. Genom dörrposten skymtas en härlig 50-talsdiner 
med utsikt ned mot garagegolvet. Här kopplar han 
och sönerna Axel (mitten) och Alwin (t.h.) av.

ALExANDERS FEM  

MÅSTEN I gARAgET

• Tryckluft.
• Vatten.
• Verktygssats.
• Vägghängd sladd-
vinda.
• Ju mer bänkyta, 
desto bättre.

KoRTFAKTA
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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

DAGS ATT SÖKA PROJEKTMEDEL
2017 års ansökningsperiod till Stiftelsen Ansvar för Framtiden 
är öppen från 1 mars till 31 maj.

Möjlighet finns för er organisation att söka projektmedel 
för bland annat främjande av en helnykter livsstil och  
ungdomsinriktade projekt. 

Ta del av stiftelsens intention 
och uppdrag på hemsidan: 
www.ansvarforframtiden.se

Namnlöst-7   1 2014-05-20   10.14

Från grislada till drömgarage med låg budget
den iväg, påpekar vän av ordning. Inte då, 
kontrar Alexander. Själv köpte han sin bil-
lyft som begagnad. Sådana utförsäljningar 
förekommer regelbundet, det handlar bara 
om att hålla utkik. Förr eller senare dyker 
rätt lyft till rätt peng upp!

IDAg HAR HAN sitt drömgarage, dit han ofta 
går bara för att vara.

–  Ett välorganiserat garage är så mycket 
mer än bara förvaringsutrymme för bilen, 
konstaterar Alexander. För mig är det en fri-
zon. En plats där jag kan koppla av.

frEdrik lund

FRISTAD. Garaget är Alexander Karlssons fristad. Han värdesätter när det råder ordning och reda, då kan han koppla av med sin främsta hobby.

KRAFTTAg. En gemensam laddsta-
tion för diverse olika elverktyg.

Fo
To

: F
R

E
D

R
IK

 L
U

N
D
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Familjen Bengtsson är hängivna 
MHF:are med ett starkt engagemang 
i MHF Camping Club. Sommaren 
2016 körde de MHF-aktiviteten Ta 
Paus på 13 rastplatser. Det gör Södra 
Halland till en av de flitigaste avdel-
ningarna. 

– Folk är mycket tacksamma att vi 
gör detta. Det är roligt, säger Lisbeth 
Bengtsson. 

I FAMILJEN bENgTSSoN är Lisbeth och Lars 
samt sonen Jonas engagerade i MHF-rörel-
sen. 

Lisbeth är ordförande i Södra Hallands 
MHF. Avdelningen bildades för några år se-
dan, när MHF-avdelningarna Hylte, Halm-
stad och Laholm slogs samman. 

– Vi gick från att vara en avdelning med 
28 medlemmar till 157 personer, berättar 
Jonas. 

– Så det blev mycket mer att stå i med en 
gång, inflikar Lisbeth skämtsamt. 

– Fast egentligen inte, för folk är ju inte 
så aktiva. 

Sommarens stora MHF-aktivitet, Ta Paus, 
satsar Södra Hallands MHF stort på. Förra 
sommaren var Lars och Lisbeth ute på 13 
rastplatser. 

– Ni var bäst när det gäller Ta Paus, säger 
Jonas. 

– Varje helg höll vi på i stort sett. Jonas 
hjälper till och så några andra MHF-funk-
tionärer från avdelningen, så vi brukar vara 
några stycken, konstaterar Lisbeth. 

– Vi släpar omkring på husvagnen, Väl-
tebilen och Uppvaknandet (pedagogiska 
bordet), berättar Lars. 

– Man känner att man gör något viktigt. 
På flera ställen frågar dem: Ni kommer väl 
nästa år också? säger Lisbeth. 

– Det roligt att vara ute och träffa folk, 
säger Lars. 

UNDER 2017 TRoR paret Bengtsson inte att 
de kommer att nå upp till rekordantalet 13 
stycken Ta Paus-platser igen, men några ska 
de hinna med. 

Paret Bengtsson bor i Hyltebruk. Lars är 
född 1946 och blev MHF-medlem 1976. 
Lisbeth är född 1948 och gick med i MHF 
samband med att hon tog körkort 1967. 

– Nykterist har jag alltid varit, så det med 
alkoholen behövde jag inte fundera på när 

Bengtssons i Hyltebruk – en MHF-familj med stort engagemang

det gällde medlemskapet. Och så hade ju 
MHF:s försäkringsbolag Ansvar billigare 
försäkringar för helnyktra, minns hon. 

– Jag tog mitt körkort precis innan över-
gången till högertrafik. När jag övningskör-
de var det vänstertrafik. 

LARS ocH LISbETHS dotter omkom i en tra-
fikolycka. Efter det började Lisbeth enga-
gera sig mer i MHF. 

– Då hade man ju upplevt tråkigheter i 
samband med trafik. Då började jag jobba 
mer med nykterheten och vara med ute på 
aktiviteter som Vältebilen och olika utställ-
ningar, berättar Lisbeth. 

I mitten på 90-talet blev hon ordförande 
för dåvarande avdelningen MHF Hylte. 

– Det har varit svårt att bli av med det 
ordförandeskapet sedan dess, säger hon med 
ett leende. 

– Vårt engagemang behövs. Folk vet ju 
inte hur mycket de dricker. Och om de se-
dan är dumma nog att sätta sig bakom rat-
ten, inflikar maken Lars. 

Lisbeth har även suttit i MHF Region 
Västs styrelse. 

Södra Hallands MHF har en stuga, som 
från början tillhörde MHF Hylte. Den 
skänktes av en medlem på 50-talet. Stugan 
ligger i Långaryds Näs med en vacker utsikt 
över sjön Stora Färgen. 

– Den flyttades hit från en annan plats. Vi 
arrenderar tomten från Växjö stift. Stugan 
tillhör avdelningen och går inte att sälja hur 
som helst, berättar Lars, som är stugvärd. 

Under åren har avdelningen moderni-
serat och renoverat stugan och dragit in 
vatten, byggt en altan och en handikappan-
passad toalett. Föreningen har gjort arbetet 
själva. Stugan saknar ström, men det finns 
en gasolspis och en mikro som drivs med 
ett elverk. 

NäR MoToRFöRAREN är på besök har Lars tänt 
en brasa i eldstaden. Lisbeth bjuder på kaffe 
och fikabröd. Familjens fyrfotade medlem, 
hunden Cayo vill gärna vara med och fika. 

– Hon äter allt utom djupfrysta jordgub-

HALLäNDSKT PARADIS. 
I familjen Bengtsson 
har Lisberth, Jonas 
och Lars ett stort 
MHF-engagemang. 
MHF-stugan i Långa-
ryds Näs har en 
vacker utsikt över 
sjön Stora Färgen. 

Lars och Lisbeth 
Bengtsson och deras 
son Jonas.
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bar. En gång tog Cayo mina vindruvor på 
altanen. Det var hon väl unnad, säger Lis-
beth med ett leende. 

Södra Hallands MHF brukar ha träffar i 
stugan, exempelvis månadsmöten. 

– Vi brukar även ha träffar för MHF 
Camping Club här ute. Och vi hyr ut den 
till kalas och dop, för det kostar ju att ha 
den, berättar Lisbeth. 

Lars och Lisbeth är aktiva i MHF Cam-
ping Club. Paret har varit medlemmar sedan 
1976. 

– Vi är ute på mycket träffar. Vårt barn-
barn som är 22 år, var med första gången 
när hon var tre veckor, minns Lisbeth. 

VARJE ÅR HAR MHF Camping Clubs sektion 
Halland en träff ute vid avdelningens stuga. 

– Till Valborg kommer vi att ha en sam-
mankomst här ute. Folk brukar ju bada här 
då, säger hon. 

MHF Camping Club höll sin riksträff i 
Unnaryd 2011. 

– Då var hela vår familj mer eller mindre 

involverade i den träffen. Vi höll i barnakti-
viteter, femkamp, korvgrillning, tipsprome-
nad och lotteri. Jag vet att vi åkte på studie-
besök till mitt jobb, berättar Jonas. 

– Alla ungarna fick gå upp scenen, minns 
Lisbeth. 

– De tjatar på mig att vi ska hålla i en 
riksträff till. Men då sa jag nej, det är för 
mycket som ska ordnas med. 

På den träffen var det runt 110 vagnar. 
– Kan det ha varit cirka 350 deltagare, 

uppskattar Jonas. 
Han är född 1974 och blev aktiv i MHF 

på 90-talet. Jonas är kassör i Södra Hallands 
MHF. Han är även aktiv i MHF Region 
Västs styrelse och i MHF Camping Clubs 
styrelse.
Hur kom det sig att du valde att enga-

gera dig? 

– Jag har sett vad spriten kan ställa till med 
i en familj, genom vänner och bekanta. Det 
enklaste sättet att komma åt spriten i familjen 
är ju genom trafiken, reflekterar han. 

– Hemma kan du dricka, då säger ingen 

något, men så fort du kommer ut i trafiken 
och är berusad, då blir det en annan sak. 

HUR MycKET alkoholen förstör i familjer, det 
förstår inte folk, menar Jonas. 

– Om du kan få bort alkoholismen i tra-
fiken, då kan du också få bort mycket av 
alkoholen i familjen, säger han. 

Att bevara föreningen och stugan är an-
dra orsaker till hans ideella engagemang. 

– Sen så vill jag hålla liv i den här för-
eningen och i stugan. Den är ju unik på så 
sätt att den inte går att förvärva och så länge 
som föreningen finns så får vi ha stugan 
kvar. Den gången föreningen läggs ned, så 
försvinner stugan, säger Jonas. 

Alla föreningar lider i dag av att männis-
kor i dag inte vill engagera sig ideellt i lika 
stor utsträckning som förr, tror han. 

– Ska folk göra någonting i dag så vill de 
ha betalt. Jag tror att det är en fas, jag tror att 
det kommer att vända uppåt så småningom, 
resonerar Jonas. 

mari Haglund 

MHF Hylte bildades 1930, står 
det att läsa på väggen i MHF-
stugan och i avdelningens stiftel-
serapport. 

Lars och Lisbeth Bengtsson i Södra Hallands 
MHF var sannolikt den avdelning som ute på 
flest rastplatser med Ta Paus under sommaren 
2016, hela 13 stycken. 

MHF Camping Club och MHF-projektet Vältebi-
len, två saker som engagerat Bengtssons. 

Jonas Bengtsson är engagerad MHF:are, här 
tillsammans med familjens hund vid MHF-
stugan i Långaryds näs. 

”Om du kan 
få bort alko-
holismen i 
trafiken, då 
får du också 
bort mycket 
av alkoholen 
i familjen.”



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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FöRARUTbILDNINgEN bEHöVER anpassas till 
den avancerade teknik som finns i nya bilar, 
såsom automatväxel, backkamera, automat-
broms, automatisk avståndsbedömning, själv-
uppkopplande och självparkerande bilar … 
Fast frågan är vad man behöver lära sig för att 
köra och sköta de riktigt smarta modellerna.

För drygt ett år sedan sa Trafikverkets 
generaldirektör Lena Erixon i en artikel att 
den svenska körkortsutbildningen kan be-
höva en översyn. De som tar körkort idag 
kommer att köra helt andra fordon än de 
har utbildning för. 

– En ny undersökning från Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, VTI, visar 
dessutom att attityder och beteenden avse-
ende förarprovet har förändrats hos blivande 

För drygt tio år sedan lanserade EU det tredje körkortsdi-
rektivet. Ett fjärde är på gång men förslag väntas tidigast 
år 2018. Många anser dock att förarutbildningen bör ses 
över redan nu.

– Motorfordonen har förändrats enormt mycket den 
senaste tiden. Tekniken blir allt mer avancerad och det är 
hög tid att göra en översyn av förarutbildningen. Det är 
stora förändringar på gång, säger Berit Johansson, ordfö-
rande Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR.

förare. Det är numera vanligt att göra om 
både teori- och förarprov flera gånger innan 
man blir godkänd, förklarar Berit Johansson.

Förbundet ser också att allt fler väljer att 
köra upp som privatister, vilket resulterat 
i att fler blir underkända på förarprovet. 
Knappt 40 procent godkänns och i vissa de-
lar av landet är resultatet ännu sämre. Om 
man tar trafikskolornas utbildningar, så är 
antalet godkända drygt 70 procent. 

– Många fler än tidigare får underkänt på 
förarprovet. Unga människor verkar ha en 
övertro på vad de klarar av och chansar helt 
enkelt. De testar att göra förarprovet, trots 
att de inte har läst teorin eller övningskört 
tillräckligt mycket. Man hoppas på att ha 
”en bra dag”, säger Berit Johansson uppgi-
vet. 

HoN HAR VARIT TRAFIKLäRARE i decen-
nier och har haft körkort i drygt 30 år. På 
1980-talet var det pinsamt att missa provet. 
Numera verkar det kvitta om det blir åtskil-
liga försök.

STR märker att intresset för automat-
körkort ökat kraftigt. En modell för ett nytt 
körkort kan vara ett grundkörkort, samt en 

möjlighet att uppdatera med några få kör-
lektioner i bil med manuell växellåda. Det 
skulle kunna vara en differentierad kör-
kortsutbildning.

– HUR PASS AKTIV FöRAREN måste vara be-
ror på bilens stödsystem, om det finns auto-
broms, avståndsbroms fram, varningssystem, 
backkamera, lane keeping, påminnelsesys-
tem för att ta paus vid långa körpass och så 
vidare. Helt enkelt hur autonom den bil är 
som jag kör, samt hur mycket jag behöver 
engagera mig i körningen. En helt autonom 
bil kommer i framtiden att sakna ratt, tror 
Berit Johansson. 

Den svenska utbildningen är knappt 20 år 
gammal. Små förändringar har gjorts efter 
allvarliga olyckor i samband med övnings-
körning. Det har resulterat i ett krav på att 
privatpersoner som ger körlektioner ska ha 
vissa förkunskaper. Sverige har även fått en 
utbildning om alkohol och trötthet i sam-
band med bilkörning. Numera ska praktik 
och teori göras samtidigt, ett sammanhållet 
prov som ska tas inom två månader. Ande-
len godkända prov steg markant, men har 
sedan minskat. 

Körutbildningen står inför stora förändringar
RATTA RäTT. STR överväger en differentierad körkortsutbildning där eleven tar körkort för automat som sedan ska kunna uppdteras med lektioner i manuell körning.

40
Knappt så många pro-
cent av privatisterna 
klarar att ta körkort på 
första uppkörningen.

FoTo: TRANSPoRTSTYRELSEN
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EU:s direktiv, en slags grundlag eller ram-

verk, styr körkortsutbildningarna i Europa. 
De 28 medlemsländerna anpassar förarut-
bildningen efter det. Skillnaden mellan fö-
rarutbildning för automatväxlad respektive 
manuellt växlad bil bör inte vara så stor. 

Vad går att ändra utanför direktivet?

– En översyn av förarutbildningssyste-
met kan ta fram de förändringar som går 
att göra inom landet. Min uppfattning är att 
det går att få fram en bättre och effektivare 
körkortsutbildning till ungefär samma pris 
som idag.

om jag har uppfattat dig rätt, så vill du ta 

bort teoriprovet och byta ut det mot en 

slags kunskapsträning?

– Jag vill att man ska ha fokus på bra bil-
förare, som kan hantera olika trafiksituatio-
ner på ett vettigt sätt. Långt från allt som en 
förare behöver kunna kommer på ett prov. 
Idag är det ett stort fokus på vad som kom-
mer på provet och aspiranterna riktar in sig 
på det, såsom att backa runt gathörn, göra 
snygga parkeringar och så vidare. Om man 
hört av andra att prövaren väljer cirkula-
tionsplatser, så övar man på det. Det är i och 
för sig förståeligt, men det är kanske inte där 
olyckorna sker.

– Dagens prov utförs sällan i mörker, 
med omkörningar, vänstersvängar och lik-
nande. En tidsenlig körkortsutbildning kan 
ge många vinster, ökad trafiksäkerhet, bättre 
miljö och kunskaper om ny teknik, påpekar 
Berit Johansson.  

Transportstyrelsen har tillsyn över förar-
prövare och förarutbildare, trafikskolor och 

riskutbildare. Olof Stenlund är körkortsex-
pert och arbetar med de föreskrifter som 
styr körkortsutbildningen, utvecklingen av 
förarutbildningen och förarprovet.

– EU-direktivet trädde i kraft år 2013. 
Det finns kunskapskrav för körkort, men 
det finns inga direkta regler i direktivet för 
hur förarutbildningen ska se ut. Sverige har 
i stället en nationell kursplan, som styr inne-
hållet i förarutbildningen. Den nya tekniken 
är idag inget hinder för att ta körkort. Fö-
rarprövaren har dock rätt att begränsa an-
vändningen av tekniska stödsystem under 
förarprovet, vilket också styr utbildningen 
och vad man måste kunna.

– Den obligatoriska riskutbildningen ska 
säkerställa att alla förare får kunskaper om 
de områden som är viktiga ur trafiksäker-
hetssynpunkt, såsom attityder, beteenden, 
nykterhet, avståndsbedömning, hastighet, 
halt väglag och körning med säkerhetsmar-
ginaler.

oLoF STENLUND ANSER att den avancerade 
teknik som finns i nya fordon gör att kör-
kortsutbildningen och den obligatoriska ris-
kutbildningen måste ses över. Backkameror, 
sensorer, självparkerande fordon, farthållare 
som följer den bil man har framför sig, au-
tomatisk broms, intelligent speed adaption 
ISA (som visar hastighetsbegränsningen), 
lane keeping aid LKA (som varnar när man 
kör för nära körfältslinjen) är tekniker som 
kan användas under förarutbildningen och 
förarprovet. Om man exempelvis tar auto-
matisk parkering, så måste eleven även kun-
na parkera manuellt, det vill säga behärska 
både nya och gamla fordon.

Är det bra att det finns körkort för ma-
nuell respektive automatisk växellåda?

– Det styrs av tredje EU-direktivet. Man 
måste idag köra upp med manuell växellåda 
för att få behörighet att köra manuellt väx-
lade bilar. Jag tycker personligen att tiden 
börjar bli mogen för att överväga att strunta 
i vilken växellåda fordonet har vid körpro-
vet. Det som bör vara kvar är villkoret för 
automatväxel av medicinska skäl.

ENLIgT RIKSDAg ocH REgERINg är det inte 
aktuellt med någon översyn av körkortet 
innan fjärde körkortsdirektivet är klart. Tra-
fikutskottet i riksdagen ska nu börja titta på 
de motioner och betänkanden som berör 
frågan.

– I slutet av februari ska vi träffa Sveriges 
Trafikskolors Riksförbund, STR, och höra 
hur de ser på saken, säger utskottsordförande 
Karin Svensson Smith (MP).

Trafikutskottet arbetar däremot med de 
så kallade svarta körkortshandledarna, som 
övningskör med ett stort antal elever för 
oskattade pengar – en ojuste konkurrens 
med de etablerade körskolorna. Regeringen 
lämnade för ett antal år sedan en proposi-
tion om det, men restriktionerna var otill-
räckliga. 

cATRIN TIDSTRöM, kansliråd på Närings-
departementet, hänvisar när det gäller den 
närmare utformningen av förarproven till 
Transportstyrelsen och Trafikverket, som har 
ansvar för körkortsfrågor. Politikerna disku-
terar framförallt självkörande fordon och fö-
rarstödda system, tekniska innovationer som 
ska ge föraren en säkrare körning.

– När det gäller mer övergripande frå-
gor om förarutbildning och självkörande 
fordon, så väntar vi på initiativ från EU-
kommissionen, bland annat genom det för-
väntade fjärde körkortsdirektivet. Jag utgår 
från att producenterna tar fram bilar som 
folk kan köra utan speciell utbildning, men 
föraren har alltid ett ansvar för att lära sig 
tekniken och de system som används i det 
fordon som ska framföras.

– Under en övergångstid kommer an-
vändningen av fordon med avancerat fö-
rarstöd och delvis självkörande fordon att 
betyda att föraren måste ta över körningen 
ibland. Det måste då finnas en lösning om 
det händer något med bilen, eller om föra-
ren inte vill eller kan ta över. Generellt visar 
dock forskningsresultat på att avancerat fö-
rarstöd och semiautomatiserad körning ökar 
trafiksäkerheten.

ylVa bErlin

oLoF STENLUND, kör-
kortsexpert på Trans-
portstyrelsen.

MILJö I FöRäNDRINg. Såväl trafikklimatet som fordonens snabba tekniska utveckling ställer nya krav på körkortsutbildningen.

bERIT JoHANSSoN, 
ordförande Sveriges 
Trafikskolors Riksför-
bund, STR.
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A GENUINE BRITISH HOT ROD WITHOUT COMPROMISE.
The new Bonneville Bobber has the peerless authenticity of a genuine factory 
custom hot rod. Its stripped-back minimalist styling, innovative and elegant 
engineering and a ‘Bobber’ tune on the  category-leading high-torque  
Bonneville 1200cc engine all come together to deliver a truly thrilling ride. 

To find out more visit: www.triumphmotorcycles.se

 JUST BECAUSE
IT’S BEAUTIFUL.

THAT’S WHY.
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Sista helgen i januari är helig för många 
motorcykelentusiaster. Då går nämligen 
den svenska MC Mässan av stapeln. I år var 
det huvudstaden som stod som värd för de 
53 500 besökarna.

Mc MäSSAN MARKERAR starten på den nya säsongen. 
Här sås frön som är redo att skördas lagom till som-
maren. Det kan handa om att skaffa en ny motor-
cykel, fast lika gärna om att hänga med på den där 
guidade turen till Norge. Eller om de där fräcka till-
behören som kommer göra hojen så mycket snyggare 
(och snabbare).

I år var alla de stora importörerna på plats, inklusive 
Harley som lyst med sin frånvaro de senaste åren. 

– Det känns så klart jättebra för oss, säger mässge-
neralen Peter Näsman. För besökaren förväntar sig att 
kunna klämma och känna på alla märken.

Och visst är det viktigt. För mässbesöket handlar 
för många om en helt unik möjlighet att kunna se 
och jämföra alla hojar som säljs på den svenska mark-
naden. Och provsattes gjordes det. Dessutom fanns 
det ögonfägnad i form av MotoGP-maskiner i både 
KTM och Yamahas monter. Detta är maskiner för ra-
cingens kungaklass med effekter på över 250 hästkraf-
ter och en toppfart på närmare 350 km/h.

TRENDEN MED LIVSSTILSHoJAR som varit stark de se-
naste två, tre åren håller i sig och BMW visade sitt 
utökade nineT-program – maskiner försedda med 
luftkyld boxermotor och högvis av attityd.

Ducati kontrade med en hoper nya Scramblers och 
Traja med sina retroflirtande Street Cup och Street 
Scrambler. Också på klädsidan växer sig ”casualklä-
derna”, ja de som ska funka lika bra på hojen som 
bredvid, allt starkare.

– Vi märker en ökad efterfrågan på till exempel 
hoodies, kevlarjeans och de låga mc-kängorna, säger 
Fredrik Hedeås på Vartex.

ETT MäRKE SoM göR coMEbAcK på den svenska 
marknaden är Zero Motorcycles, en tillverkare som 
satsar enbart på eldrift. 

– I höstas fick vi chansen att provköra de här ma-
skinerna och det var en riktigt ögonöppnare. Man 
kan säga att vi föll för dem direkt. Och jag tror kon-
sumenterna är mogna för den här produkten nu, säger 
Johan Kjellberg på MC-konsult som är första återför-
säljaren ut.

Maskinerna kostar från 129 900 kronor och uppåt 
och modellen med längs räckvidd uppges klara runt 
17 mil i en kombinerad körcykel.

Med en sammanlagd ökad nyhojsförsäljning med 
ungefär 700 hojar (8 procent) jämfört med 2015 väd-
rar branschen efter några tröga år åter morgonluft. 
Och ska man gå efter intresset på mässan ser det ut 
som att den här uppåtgående trenden kommer fort-
sätta under 2017.

bJörn magnusson

”Jag tror 
att konsu-
menterna 
är mogna 
för den här 
produkten 
nu.” 
 JoHan 

 kJEllbErg, 

 MC-konsult, 

 om elmotor- 

 cykeln Zero

Björn Gunnarsson ska köra Isle of Man TT med sin BMW 
S 1000 RR.

KTM 1290 Super Adventure S.

Från 129 900 kronor kommer elhojen Zero att kosta.

Scramblertrenden är stark. Det här är 
Ducatis bidrag till klassen. Gladiatorn Hero trivs bakom styret på Victory Magnum.
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Vi tog tempen på besökarna och 
frågade varför de besökte mäss-
san samt vilken hoj de skulle 
välja om de fick ta med sig en 
maskin hem.

så här svarade de.

Mässan
för mc-
folket

FoTo: BJÖRN MAGNUSSoN & JoACHIM CRUUS

fanny berlin, 24 år, Stockholm:
– Jag kör en ER6n idag och är 
sugen på att uppgradera till 
något lite större. Mässan är 
ett bra tillfälle att provsitta och 
kolla på en massa olika model-
ler. om jag fick ta med mig en 
hoj hem härifrån skulle det nog 
bli Ducati Panigale – den är så 
himla vacker.

gustaf tydén, 31 år, Stockholm:
– Det är första gången jag 
besöker mässan. Mycket för 
att orientera mig om vad som 
är nytt för 2017. Kanske blir det 
också att jag byter till en ny hoj 
i vår. Just nu lockar en effekt-
stark maskin med upprätt kör-
ställning, varför inte en BMW 
S 1000 XR.

mikael rigogiannis, 49 år, 
Nyhamn:
– Jag är här för att kolla vilken 
min nästa hoj ska bli. Kör en 
Aprilia Tuono nu och frun tycker 
inte det är speciellt kul att åka 
med bakpå. Så det lutar åt en 
custom med sissybar. Provsatt 
just en H-D Breakout och den 
kändes helrätt.

mattias Haraldsson, 42 år,
Katrineholm:
– Jag och kompisen är här för 
att scanna av nyheterna. och 
hitta inspiration till sommarens 
bankörningar. Tänkte ta täv-
lingslicens och har skaffat mig 
en Triumph Daytona för att köra 
på. om jag fick välja vilken hoj 
som helst? Rossis M1:a vore 
fin, hahaha.

Jörgen fransson, 60 år, 
Malmö:
– Vi brukar nästan alltid åka ett 
kompisgäng. och nu i år tänkte 
jag byta min BMW R 1200 R 
till något lite mer lätthanterligt. 
Har provsuttit en massa ma-
skiner här på mässan, men det 
står mellan Ducati och BMW. 
Mja, jag väljer nog faktiskt Duc-
ces Scrambler. 

KTM 1290 Super Adventure S. Kawasaki Z 650 är efterföljaren till populär ER-6n.

Triumph Thunderbird LT är en brittisk glidare.

I actionhallen bjöds publiken på spektakulär FMX-
show.

MC Mässan är ett familjenöje. Barnen sitter på Ducatis 
nya Multistrada 950.
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Ninja. En tränad krigare speciali-
serade på spionage. Men också ett 
modellnamn som har hängt med 
länge hos den japanska tillverkaren 
Kawasaki.

Vi har provkört den nya instegsma-
skinen i de grönas sportiga familj.

TRoTS ATT VI mc-journalister ska stenkoll 
på alla modeller var det flera av mina kol-
legor som hajade till när vi såg nya Ninja 
650 KRT Edition i hotellfoajen. ”Visst ser 
den större ut än 650 kubik”, ”riktig sportig 
design, liknar faktisk ZX-10R”, hördes det 
eka mot marmorgolvet.

Jag vet, man ska inte hänga upp sig på ut-
seendet, men en motorcykel köps mycket 
på känsla och då är looken något som måste 
stämma. Och det gör den nu. Ett stort steg 
från modellen den ersätter – gamla ER-6f:en.

oKEJ, SÅ DE HAR fräckat till plasten, men hur 
ser det ut med hårdvaran? Jodå, det har hänt 
en hel del där också. Bland annat har motorn 
jobbats om rejält, lättats två kilo och mappats 
om för bättre gasrespons i låg-och mellanre-
gister. På kuppen har ett par hästar på topp 
försakats. Effekten är nu 68 kusar. Men innan 
du blir sur över det så kan vi berätta att hela 
hojen har hårdbantas med totalt 18 kilo. 

De femekerade fälgarna är lättade, ramen 
är häpnadsväckande 10 kilo lättare än på 
gamlingen, Svingen, i pressad stålplåt, har 
också tappat ett par kilon. Det här gör så 
gott för prestandan, och framförallt för 
väguppträdandet. Men mer om det om en 
liten stund. 

Vad mer? Jo, instrumenteringen är upp-
fräschad. Och äntligen hittar vi en växel-
indikator. Kopplingen är av slirtyp och har 
dessutom blivit lättare att manövrera. 

09.15. FRAMFöR oSS står 13 identiska ma-
skiner. Dags att starta upp. Motorn hoppar 
igång med karakteristiskt parallelltwinsmul-
ler. Både broms- och kopplingsgrepp är jus-
terbara, fint för dem med stora, eller små, 
händer.

Första biten är tempot lågt. Körställning-
en en upprätt, vilket inte frestar handle-
derna. I takt med att solen stiger på himlen 
ökar tempot. Motorn svarar rappt på gasen 
och känns linjär i sin kraftutveckling. Hojen 
låter sig enkelt kastas från sida till sida och 
fjädringen jobbar bra så länge farten inte 
blir allt för upptrissad.

Nissinbromsarna, som förresten också är 
uppdaterade, ger ett kraftiga initialt bett och 
av den svampighet som fanns på föregånga-
ren finns inget kvar. Benslutet kring tanken 

passar mina 178 centimeter väl, men kanske 
att benvinkeln är på gränsen till snäv. Tur då 
att hojen erbjuds med en 35 millimeter hö-
gre dyna.

VAD FINNS DET DÅ att klanka ner på? Inte 
mycket. Ett band av vibrationer uppträder 
mellan 5 200 och 5 800 varv. Sedan försvin-
ner de. Då visar hastighetsmätaren 110–120 
km/h ungefär. Det här kommer troligen 
endast att bli ett problem för dem som gillar 
att mala motorväg.

Backspeglarna håller sig klara till ungefär 
100 km/h. Och de hade gärna fått sitta än-
nu lite mer isär. Kåpan kan justeras i tre po-
sitioner, men det krävs verktyg för ingrep-
pet, vilket känns onödigt krångligt. Troligen 
är det en kostnadsfråga, men undertecknad 
hade gärna sett ett bakdämparens förspän-
ning hade kunnat justeras med ratt. Som det 
är nu krävs verktyg även här.

SoM DU KAN SE handlar det mest om rand-
anmärkningar. På det stora hela är det här 
en lyckad uppdatering. Och intrycket jag 
tar med mig upp på rummet efter 25 mil i 
sadeln är att det här är en mycket lättkörd 
hoj, utan att för den skull upplevas som trå-
kig.

bJörn magnusson

Lättad lagomhoj
Vi provkör 
Kawasaki Ninja 650

SNAbbARE ocH SNÅLARE. I samband med motorjusteringen inför Euro4 lyckades japanerna göra parallelltwinnen på 649 kubik åtta procent snålare än på gamlingen.

”Motorn har 
jobbats om 
rejält, lättats 
två kilo och 
mappats om 
för bättre 
gasrespons i 
låg- och mel-
lanregister.”

”Hojen låter sig enkelt 
kastas från sida till 
sida och fjädringen
jobbar bra.”

18
Så många kilo har 
Kawasaki bantat nya 
Ninja 650.
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Elmia
Påsk 2017

Öppettider: Långfredagen-påskdagen kl. 10-18, annandagen kl. 10-16
För mer info & entrépriser besök vår hemsida.

Påskhelgen 14–17 april
 Jönköping

www.custommotorshow.se  #elmia2017

Arrangeras av: I samarbete med:

Förköp biljetter på  
www.custommotorshow.se

Drömmar och inspiration  
för motorintresserade!
Bilsport Performance & Custom Motor Show samlar 
allt du kan drömma om. Från special byggda  
motorcyklar och jänkare till moderna gatbilar,  
motorhistoriska fordon och de senaste biltrenderna.  
Upplev bland annat fantastiska bilar från -57 som  
presenteras i jubileumsmontern ”Heaven of fiftyseven”!

Skandinaviens största bil- och mc-show

1957

FoTo: ULA SERA

KAwASAKI NINJA 650 

Pris: 79 900 kronor.
färger: orange, svart eller KRT 
mot pristillägg. 
importör: Kawasaki Sverige AB, 
Kawasaki.se.
motor: Vätskekyld parallelltwin, 
DoHC, 4 vent./cyl.
Cylindervolym: 649 cc.
borr x slag: 83 x 60 mm.
Effekt: 68 hk/8 500 varv/min.
Vridmoment: 65,7 Nm/6 500 
varv/min.
transmission: Flerskivig våt-
koppling med slirfunktion, 
6-växlad, kedja.
ram: Fackverksram av stål.
Hjulbas: 1 410 mm.
fjädring fram: 41 mm teleskop-
gaffel, 125 mm slag.
fjädring bak: Monodämpare, 
130 mm slag, justerbar förspän-
ning.
bromsar fram: Dubbla 300-mm 
skivor, 2-kolvsok, abs.
bromsar bak: 220-mm skiva, 
enkolvsok. 
däck fram: 120/70-17.
däck bak: 160/60-17.
Vikt: 193 kg (körklar).
sitthöjd: 790 mm.
tankrymd: 15 liter.
betyg: 8/10

omdöme:  Ninja 650 är lättkörd 
och lagom sportig. Men rutan 
och bakfjädringen både gå att 
justera utan verktyg. 

KoRTFAKTA

UPPHoTTAD! Kawa 
har kryddat instru-
menteringen med 
programmerbar 
shift light. Sportigt 
värre!

SNAbbARE ocH SNÅLARE. I samband med motorjusteringen inför Euro4 lyckades japanerna göra parallelltwinnen på 649 kubik åtta procent snålare än på gamlingen.
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ToPPTUR. Bergsguiden Heli Rettensteiner guidar vana skidåkare i Schladming.

oFFPIST. Obertauern bjuder på fin offpist ett 
stenkast från liftarna.

gEMyTLIgT. Traditionellt gemyt på  Hachau Alm 
i Wagrain.

ANNoRLUNDA. Bilnostalgi i mysiga Obertauern.SMAKRIKT. Christian på Schüttalm i Kleinarl 
frestar med läcker meny.

STRÅLANDE UTSIKTER. Clemens Wesenauer har Obertauern som arbetsplats. Ett storslaget skidområde med familjevänliga backar och utmanande offpist.
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Det snöar rejält, och det har gjort så 
i flera dagar. I österrikiska bergs-
byn Obertauern, på 1 700 meters 
höjd, råder rena rama julkortsidyl-

len. Hustaken är täckta av vit, fluffig snö 
och den lokala snöröjningen har fullt upp 
med att ploga vägarna.

Och visst var det ett äventyr att köra hit 
med hyrbilen från Salzburg. De sista milen 
längs den slingrande vägen, upp genom 
bergspasset, gick i snigelfart. För många bi-
lister verkar inte alls veta hur man ska köra 
när det är halt väglag och milt snökaos – i 
synnerhet med snökedjorna på.

En resa värd mödan dock. För på stilfulla 
hotel Steiner väntade varm bastu och fyra-
rättersmiddag.

Ny DAg ocH NäRMARE 20 minusgrader när 
liftarna öppnar vid nio-tiden. Bergsguiden 
Clemens Wesenauer är förväntansfull. All 
snön som fallit gör att fin offpist väntar all-
deles vid sidan av pisterna.

Han berättar att byn och bergen fick en 
rejäl skjuts redan 1965, när Beatles spelade 
in sin film ”Help” här på plats. De fyra 
ikonerna står staty utanför hotel Edelweiss. 
Dessutom finns flera minnesmärken från 
filminspelningen både i pister och på ho-
tellen i byn.

– Beatlarna själva kunde ju inte åka ski-
dor, så några av Obertauerns unga skidå-
karess fick rycka in för att dubblera i back-
arna, säger Clemens med ett leende, där vi 
sitter i liften på väg upp till det drygt 2 300 
meter höga berget Gamsleitenspitz.

Obertauern räknas som en av de snösäk-

raste skidorterna i Österrike, där det nästan 
alltid finns gott om natursnö. Byns höga 
läge på 1 740 meter, och med 2 350 meter 
som högsta åkhöjd, gör att säsongen ofta 
varar från mitten av november till mitten 
av maj.

– Sådana här snörika dagar får vi fantas-
tiskt fin lössnöåkning mitt i skidsystemet, 
berättar han, och tar mig med på ett fluffigt 
åk i en av de långa backarna, som pistö-
rerna snällt nog låtit bli att preparera denna 
morgon.

VI äR bLAND DE FöRSTA att ge oss i kast 
med sluttningen, och kan skapa egna 
mönster i pudret. Ett så pass fint åk att vi 
gör om det flera gånger.

Obertauerns finurliga skidsystem bin-
der samman topparna som kantar dalen, 
med alpbyn i centrum. Det skapar åkning 
i alla väderstreck, vilket gör att man kan 
färdas cirkulärt i skidsystemet, och anpassa 
åkningen efter solen. Och det gör vi med 
råge under dagen, för här finns närmare tio 
mil pister och mer än 25 liftar.

Lunchen på Flubachalm blir en riktig 
höjdare, efter intensiva timmar i både lös-
snö och pister. Här serveras rejäl skidåkar-
mat med finess, där lyxhamburgaren med 
kött från en bondgård i trakten, skulle 
kunna räcka för två.

Obertauern bjuder också på utmärkta 
möjligheter till ”ski-touring” – att med 
hjälp av stighudar och lätt skidutrustning 
bestiga berg, för att sedan åka utför.

DET MäRKS ATT bESöKARNA är mer foku-
serade på natur och skidåkning än party. 
För på hotel Steiner handlar after-skin sna-
rare om gott kaffe med apfelstrudel i den 
stilfulla salongen.

En timme tar det att i sakta mak färdas 
till nästa mysiga alpby. Kleinarl är en av de 
mindre destinationerna i Ski Amadé, Öst-
errikes största skidområde, och granne med 
den betydligt större skidorten Wagrain.

Varför inte ta bilen mellan 
tre charmiga skidorter i öst-
errike? dryga timmen från 
salzburg ligger byarna som 
lockar med både orörd natur 
och familjevänliga skidsys-
tem.

Vintersport-
triangeln

STRÅLANDE UTSIKTER. Clemens Wesenauer har Obertauern som arbetsplats. Ett storslaget skidområde med familjevänliga backar och utmanande offpist.
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Det speciella med Kleinarl är att vägen 

slutar längre upp i dalen, vilket skapar ett 
behagligt lugn när liftarna väl stängt.

Här samsas fin längdskidåkning med 
långa carvingpister och en av Europas 
främsta freeride-parker, där ungdomarna 
stortrivs.

FRÅN KLEINARL KAN DU skida vidare till 
Flachauwinkl och Zauchensee, som ger yt-
terligare valuta för liftkortspengarna. Missa 
inte att luncha eller fika på Schüttalm på 
vägen tillbaka. Menyn är en härlig mix av 
österrikiskt lantkök och Medelhav. Det 
finns också logi för den som vill bo mitt i 
pisten, på drygt 1 700 meters höjd.

Mellan Kleinarl och Wagrain är det 
skidbuss som gäller – än så länge. För en 
förbindelselift är på gång.

Visst är det värt att ta bilen eller skidbus-
sen dryga halvmilen till Wagrain, som lock-
ar danskar i mängd under sportlovsveck-
orna. Här finns kabinbanan G-Link, som 
binder samman skidbergen Griessenkareck 
och Grafenberg. En spektakulär tvärgående 
transport, som kostat multum att bygga. 
Pisterna är långa och många.

Väl tillbaka i Kleinarl lockar hotel Gug-
genberger med afternoon-tea. Det anrika 
pensionatet har drivits av familjen med 
samma namn i fyra generationer, och har 
ett stort antal stamgäster.

ATT EFTER EN SVETTIg DAg i skidsystemet 
sedan njuta av den varma utomhuspoolen 
är en belöning i sig, i synnerhet när det är 
stjärnklart och gnistrande kallt.

Schladming nästa! Bilresan till en av 
Ingemar Stenmarks favoritorter tar inte mer 
än 45 minuter från Kleinarl. Inför alpina 
skid-VM 2013 på orten investerades hela 25 
miljoner euro, som bland annat gav en ny 

skidstadion, det hypermoderna skidcentret 
Planet Planai och expressliftar i mängd.

När Schladming arrangerade VM 1982 
glänste Ingemar Stenmark genom att ta 
guld i slalom och silver i storslalom. Tärna-
bykompisen Bengt Fjällberg kämpade till 
sig ett brons i samma slalomtävling. Inge-
mar vann dessutom ytterligare två segrar i 
Schladming – 1976 och 1981.

DET TAR INTE MÅNgA minuter att prome-
nera från det nybyggda spahotellet Fal-
kensteiner till starten för Planaibanan. Två 

gondolliftar leder upp till toppen på berget 
med samma namn, där mer än tolv mil pist 
i ”4-Berge Skischaukel” väntar. Det hand-
lar om Planai, Hochwurzen, Reiteralm och 
Hauser Kaibling, där Planais fyra kilometer 
långa störtloppspist bjuder på hela 1 100 
meters fallhöjd. För är det något Schlad-
ming kan skryta med så är det alpernas 
längsta pister.

Och visst är det en häftig känsla att med 
breda carvingsvängar glida nerför de breda 
och långa pisterna, med Ramsauplatån och 
det väldiga Dachsteinmassivet i fonden.

VIDA VyER. Reiteralm är ett av Schladmings fyra mäktiga skidberg, med härligt långa pister och vyer över Dachsteinmassivet.

Varning för brant ter-
räng!
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Backkamerasystem 
och 

LED-Belysning
Nytt är LED- Ramper, Extraljus 

och Arbetslampor. 

Kika in på E-handelssidan, mejla 
eller ring, vi har lösningen för dig! 

Vi har olika sortiment i olika 
prisklasser

VI FIRAR 30 ÅR 
VI BÖRJADE PÅ SVART/VITA TIDEN!

I vårt familjeföretag har vi jobbat med 
Backkamerasystem i 18 år.

Vi förädlar ständigt våra produkter och tar in 
nyheter i vårt sortiment efter utförliga tester för 

att klara våra höga krav.

0243 - 25 50 10   Kunskap * Service * Kvalité  -  Säkerhet sedan 1985!

www.wipomatic.nu

NYHET!

Vår helt egen WIP Light arbetslampa

W160-F60WL 

Högsta EMC-Klass 5

TRE bILVäNLIgA SKIDoRTER

• obertauern, schladming och 

kleinarl ligger inom smidigt av-
stånd från Salzburg – om man 
väljer att flyga och ta hyrbil. Det 
tar dryga timmen från flygplatsen 
till respektive ort.
• Obertauern bjuder på tio mil 
pist och ett 25-tal liftar, tillsam-
mans med längdskidspår och 
fina områden för vintervandring. I 
liftkortet ingår även skidområdet 
Grosseck-Speiereck, med tio liftar 
och fem mil familjevänliga pister. 
Ett sexdagars liftkort kostar cirka 
2 200 kronor för vuxna och 1 600 
kronor för barn 6–16 år.
• Ski Amadé, där Schladming 
och Wagrain-Kleinarl ingår, är 
Österrikes största skidområde. 
Liftkortet ger tillgång till närmare 
25 skidorter, 90 mil pist och 270 
liftar. Sexdagars liftkort från 2 300 
kronor för vuxna, barn 7–15 år 
från 1 100 kronor samt ungdomar 
16-19 år från 1 700 kronor. 
• Några kilometer från Schladming 
ligger dessutom Ramsau, ett av 
Europas bästa längdskidområden.
• Se vidare:
www.obertauern.com

www.schladming-dachstein.at
www.skiamade.com
 

HoTELL MED MERSMAK

• Steiner, Obertauern
www.hotel-steiner.at
• Guggenberger, Kleinarl
www.hotel-guggenberger.at
• Falkensteiner, Schladming
www.falkensteiner.com
 

VINTERcAMPA ETT ALTERNATIV

• Du vintercampar allra bäst 
i Österrike, menar ADAC, en 
tysk bilistorganisation som har 
testat åretruntöppna campingar i 
Alperna. Det finns närmare 400 
vinteröppna campingar i Mellan-
europa, där ADAC plockat ut 25 
favoriter. Hela 17 av dem ligger i 
Österrike.
• I Ski Amadée finns fler fina 
campingar, bland annat Kur Cam-
ping Erlengrund i Gasteinerdalen, 
Camping Zirngast i Schladming 
(där ägarfamiljen också driver ho-
tell där svenska alpina skidlands-
laget brukar bo) samt Camping 
Dachstein i Ramsau.
• Se vidare:
http://campingfuehrer.adac.de– Den stora fördelen med skidåkningen 

i Schladming är variationsrikedomen. 
För varje skidberg har sin unika karaktär. 
Dessutom leder många av pisterna genom 
böljande skogsterräng, som gör att det går 
att åka även när det snöar rejält, konstaterar 
Sabrina Nagl, min skidguide för dagen.

En klar utmaning är att skida alla berg 
under en dag, men då gäller det att vara på 
plats när liftarna öppnar.

VI ägNAR FöRMIDDAgEN åt Planai och 
Hauser Kablings glidarpister, för att sedan 

njuta av en långlunch i solen vid Krumm-
holz Hütte med anor från tidigt 1900-tal.

Här har man specialiserat sig på vilt och 
lamm från trakten, tillsammans med fres-
tande bakverk, där kaiserschmarrn är ett 
måste enligt servitören.

Den är en matig, fluffig pannkaka med 
bär och grädde, som en gång i tiden till-
ägnades Kejsare Frans Josef av Österrike. 
En dessert som kräver en dubbel espresso 
och kort siesta. Skidåkningen får vänta en 
stund …

CEnnEtH sParby

LITE MER oM

bEATLES. De fyra ikonerna gjorde Obertauern känt redan på 60-talet.

NySNö. Kleinarl bjuder njutning i mängd nära pisten.VIDA VyER. Reiteralm är ett av Schladmings fyra mäktiga skidberg, med härligt långa pister och vyer över Dachsteinmassivet.
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Fjärde generationen Kia Rio lanseras 
i Sverige under vårvintern. Den nya 
småbilen drar till fullo nytta av de 
framsteg tillverkaren gjort på senare 
år. Det välgjorda chassit gör bilen nätt 
i steget, när väl motorn vaknat till liv.

NäR bILÅRET 2016 gick i mål placerade sig 
Kia på en sjätteplats i den svenska märkes-
ligan. Tredjeplatsen är definitivt inom räck-
håll, särskilt som modellprogrammet både 
breddas och förnyas i rask takt. Småbilen 
Rio är den senaste att genomgå en genera-
tionsväxling – bilen lanseras i Sverige under 
mars månad.

Måtten för nya Rio är bara marginellt an-
norlunda jämfört med företrädaren. Bland 
skillnaderna märks att kupébredden blivit 
generösare samt att bagageutrymmet vuxit 
med 37 liter till konkurrenskraftiga 325.

Den exteriöra designen följer märkets 

nuvarande formspråk och ger ett modernt 
intryck. Kia menar att proportionerna är 
lite annorlunda med en något utdragen huv, 
men nog upplevs bilen som välpaketerad.

Kupén bjuder på god komfort både fram 
och bak. På märkestypiskt sätt har förhållan-
devis många knappar samlats på ratten, vil-
ket kanske kan kräva viss tillvänjning. Övri-
ga knappar och reglage är logiskt placerade 
och lätta att ta till sig. Materialen bjuder på 
god kvalitetskänsla.

Vid introduktionen erbjuds Rio i ett väl-
utrustat lanseringsutförande. Luftkonditio-
nering, backkamera, parkeringssensorer bak, 
eluppvärmd ratt samt farthållare med auto-
broms är några av höjdpunkterna. Priset var 
inte klart vid Motorförarens pressläggning, 
men enligt generalagenten blir det bara en 
smärre justering uppåt mot dagens nivå.

På motorsidan erbjuds två fyrcylindriga 
bensinalternativ. Det ena är på 1,25 liter och 

84 hk, det andra på 1,4 liter och 100 hk. 
Den förstnämnda kombineras med en fem-
växlad manuell låda, den senare med fyrste-
gad automat. En miljöbilsklassad diesel på 
77 hk kommer senare.

MoToRUTbUDET upplevs som något daterat 
och gör inte det fina chassit rättvisa, för oav-
sett vilken vägtyp som vi provkör Rio på 
ger bilen ett gott intryck. Styrningen är ex-
akt och ger bra vägkänsla och chassit verkar 
vara en lagom kompromiss mellan sport och 
komfort. Motorn på 84 hästar gör sitt jobb 
och den manuella växellådan är lättarbetad, 
men bilen förtjänar mer än så.

Om märkets fina trecylindriga bensin-
turbo – som även kan kombineras med en 
sjuväxlad dubbelkopplingslåda – kommer 
till Sverige återstår att se. Rio krigar i ett 
priskänsligt segment där varje krona spelar 
roll. gustaV lilJEbErg

Rio bjuder upp till dans
Ny gENERATIoN. Sånär som på en onödigt svag motor är Motorförarens intryck av nya Kia Rio gott. En modern småbil som växt till sig ytterligare. 

KIA RIo 1,25

Pris: Ej fastställt.
motor:  Bensin, 4 cyl, 
1 248 cm3.
Effekt: 62 kW/84 hk 
vid 6 000 varv/min.
Prestanda: Toppfart 
172 km/h, 0–100 
km/h: 
12,9 s.
max vrid-

moment: 

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

höjd/axelavstånd:  
406,5/172,5/145/258 
cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 162/398/910 kg.
garantier: Nybil 7 år/
15 000 mil (obegrän-
sad körsträcka 3 
år). Vagnskada 3 år. 
Vägassistans 3 år. 
Lack 5 år/15 000 mil. 
Rostskydd 12 år.
förbrukning blandad 

körning: 

4,8 l/100 km.
Co2-utsläpp: 109 g 
Co2/km.
___________________
• Alkolås
• Autobroms
______________

Väg- 
egenskaper 
Utrustning 
Garantier

Svag motor
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God kvalitetskänsla i 
kupén.
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Nissan har tagit ett rejält omtag på 
Micra-modellen som nu lanseras i sin 
femte generation. Bilen har utveck-
lats särskilt för Europa och tillverkas 
i Frankrike. Vid en första provkörning 
framträder en konkurrenskraftig pro-
dukt, förutsatt att priset blir rätt när 
bilen lanseras i Sverige i maj.

SEDAN 1983 har det sålts runt 3,5 miljoner 
Nissan Micra i Europa. Omkring 77 000 
av dessa har registrerats i Sverige. Model-
lens betydelse har dock minskat på senare år 
– framgångarna för den senaste generatio-
nen har varit bleka i en historisk jämförelse. 
Märkets europeiska organisation är fullt 
medvetna om att det till stor del berodde på 
att konkurrenterna erbjöd bättre alternativ, 
så det är inte konstigt att förhoppningarna 
är stora nu när en Europa-utvecklad Micra 
är redo för lansering.

Bilen byggs hos Renault i Frankrike, 

men det är inte fråga om någon Clio med 
ny ”hytt”. I stället baseras Micra på den be-
fintliga V-plattformen som genomgått be-
tydande förändringar, så stora att det går att 
prata om en ny bil.

bAKoM RATTEN finner sig föraren snabbt till 
rätta. Det är lätt att hitta rätt bland knappar 
och reglage, utöver de generösa justerings-
möjligheterna av ratt och stol. Baksätet är 
bekvämt för många men de längre passage-
rarna önskar sig något bättre takhöjd. Baga-
geutrymmet, med en något hög lasttröskel, 
mäter mer än godkända 300 liter.

UTRUSTNINgSNIVÅERNA Visia, Acenta, 
N-Connecta och Tekna känns igen från 
Nissans övriga program. Innehållet är bra 
redan från start, inte minst vad gäller säker-
hetsutrustningen där bland annat autobroms 
och filbytesvarnare är standard. Skyltavläs-
ning finns redan från den andra nivån.

Tre motorer erbjuds från start och för 
svenskt vidkommande är den 3-cylindriga 
bensinturbon på 90 hk liter mest intressant. 
Dessutom erbjuds ytterligare en bensinmo-
tor på 73 hk samt en diesel på 90 hk. Samt-
liga kombineras med en lättarbetad 5-väx-
lad manuell växellåda. Automatlåda kommer 
först under nästa år.

UTE PÅ VägEN bjuder Nissan Micra på en 
trevlig upplevelse. Komforten är god, pre-
cis som vägegenskaperna. Bilen är utrustad 
med intressanta hjälpsystem, som bland an-
nat arbetar med bromsarna och motorn, 
för att förbättra exempelvis kurvtagningen. 
Bensinturbon erbjuder fullgoda prestanda 
och verkar spontant passa bra i biltypen.

Med nya Micra tar Nissan ett stort kliv 
framåt. Det här är en intressant bil som kan 
konkurrera med de bästa i sin klass – förut-
satt att prissättningen blir rätt.  

 gustaV lilJEbErg

Nystart för storsäljaren Micra

Baksätet har sina 
begränsningar för 
långa passagerare.

Ny UPPSyN. Generation fem av Nissa Micra är rejält uppdaterad vilket resulterat i en småbil med fina köregenskaper och bra utrustning.  

NISSAN MIcRA 0,9 Tce

Pris: Ej fastställt.
motor: Bensin, turbo, 
3 cyl, 898 cm3.
Effekt: 66 kW/90 hk 
vid 5 500 varv/min.
Prestanda: Toppfart 
175 km/h, 0–100 
km/h: 12,1 sek.
max vridmoment: 

140 Nm 
vid 2 250   
varv/min.
längd/

bredd/höjd/

axelavstånd:  
399,9/174,3/145,5/
252,5 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 001–1 082/ingen 
uppgift/1 200 kg.
garantier: Nybil
3 år/10 000 mil. 
Vagnskada 3 år. Lack 
3 år. Rostskydd 12 år. 
Vägassistans 3 år.
förbrukning blandad 

körning: 

4,4 l/100 km.
Co2-utsläpp: 99 g 
Co2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Väg- 
egenskaper
Motor
Utrustning 

Takhöjd bak
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www.kabe.se

Tillverkad i Sverige – 
för skandinaviska förhållanden
En KABE husvagn eller KABE husbil är en investering i livskvalitet. Ett val för dig som vill det allra bästa för dig och 
din familj. Ett val där du kan känna dig trygg i att ha ett fl exibelt och bekvämt boende av högsta kvalitet, anpassat 
för de tuff a krav som både du och det skandinaviska klimatet ställer. 
Vi på KABE har utvecklat och tillverkat husvagnar i snart 60 år. Vi vet vad som krävs för att skapa ett boende ut-
över det vanliga, året runt. Därför jobbar vi ständigt med att förbättra, förädla och förfi na. Att varje KABE är svensk-
tillverkad gör att vi har full kontroll hela vägen. Alltid med design och kvalitet i första rummet. 
De tekniska lösningarna i vår kaross och vår unika värme- och ventilationslösning Smart Climate System gör din 
KABE till en av marknadens absolut bästa året-runt-vagnar. 
Manöverpanelen KABE Smart D övervakar allt i din husvagn eller husbil. Härifrån kan du också styra alla funktioner 
(standard på Royal, Hacienda, Imperial och alla husbilar). En annan nyhet är KABE Smart D Remote, som via en app 
till din mobiltelefon gör det möjligt att fj ärrstyra manöverpanelen var du än befi nner dig. KABE Smart D Remote 
fi nns som tillval (standard på Imperial). Välkommen till din KABE-återförsäljare.

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

kabehusvagnarhusbilar

Kabe_Motorföraren_Camping 2017_218x280 mm.indd   1 2017-02-09   09:53:14



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



CAMPING KuLTRYCKETNuMMER 2 2017 41

PREMIäR FöR

I MoToRFöRAREN

Fo
To

: U
LF

 H
E

LL
G

R
E

N

s

NU VäNTAR VÅREN
camparn jublar medan skidåkarn fäller tåren ...

nr 1 2017 ÅrgÅng 51
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Gott Nytt År!
öNSKNINgEN äR LITE SENT PÅKoMMEN, men det är ju första gången vi hörs i år. Julen var varm och skön och vid nyår gick tem-
peraturen upp över tio grader hos oss som bor söder om Dalälven. Jag funderade på att lägga i båten, men när jag kände på sjöns 
bastanta is insåg jag kalla fakta. 

Som den uppmärksamme läsaren säkert noterat har vi från detta nummer involverat Motorföraren i vår tidning – eller om det 
är tvärtom. Hursomhelst så hoppas jag att åtgärden är till fördel för oss båda. Antalet läsare av Kultrycket kommer onekligen att 
mångdubblas. Med god marginal kommer vi att slå rekordåren i slutet på 1980-talet. Tänk så många fler läsare du får till dina inlägg! 
Och tänk så många som kommer att inspireras av våra aktiviteter! 

VI cLUbISTER KoMMER ATT MäRKA några små ändringar. Till Vila-notiserna försvinner och våra artiklar skrivs under med hela 
namnet (ej bara UlfH eller Erling). Mitt nylle kommer att pryda denna sida, men för övrigt hoppas vi på en bra tidning och skri-
ver i samma lätta stil som tidigare. Målsättningen är att läsarna börjar med att först bläddra fram till vår del av den gemensamma 
tidningen. 

Så går vi vidare. I skrivande stund är jag utan bil. Den hämtades i går kväll av bärgningsbil. Inte för att jag kvaddat den eller att 
motorn skurit, utan för att batteriet laddats ur sedan jag glömt nyckeln i med tändningen påslagen! I min enfald trodde jag att det 
bara var att ladda batteriet igen och starta. Men den moderna elektroniken gör att nycklar och tändning måste programmeras om 
hos en märkesverkstad innan bilen kan starta. Sådana här gånger längtar jag tillbaka till 50-talet och min första bil som kunde vevas 
igång med en startvev i fronten, även om batteriet var urladdat. 

FöRUToM ATT VÅREN NäRMAR SIg, gläds jag åt att vår telefon och internet börjat fungera normalt efter en turbulent höst. Telia 
kapade ju kopparnätet här sista november och vi hänvisades till det fibernät som eventuellt skulle komma. Fibernätet är nu utlovat 
till nästa höst, till en kostnad av 20 000 kronor. Men under den tio månader (?) långa övergångsperioden (+ ytterligare en vecka, 
för nätet kapades en vecka tidigare än utlovat) är vi hänvisade till det mobila nätet, vilket under sistlidna december månad betydde 
många avbrott och många kontakter med Telia. Vid ett av avbrotten åkte jag en kilometer hemifrån på en skogsväg till en höjd, där 
min gamla mobil fungerar. Där ringde jag och efter ett antal knappval hänvisades jag i tur och ordning till Joakim, Stefan, Carolina, 
Adrian och slutligen Mikael, där mitt ärende kunde lösas, varefter folk kunde ringa mig utan att mötas av tystnad eller ”just nu kan 
du inte nå det önskade numret, var god försök senare”. 

För att det nya mobila systemet ska fungera hos oss, har vi tvingats byta kontorsrum för att routern måste stå i det fönster som är 
riktat mot sändaren. Och i ett hus med 2½ rum och kök innebär det vissa komplikationer. Nu i slutet på januari är det fortfarande 
stökigt, eftersom inte alla möbler kommit på plats än, men kommunikationerna fungerar! 

NU SKRAPAR VI AV DAMMET från våra vagnar, tätar läckagen, fyller upp porta pottin och återställer matförrådet. För snart är det 
dags!!!

ulf HEllgrEn

HäLSNINg FRÅN KULTRycKETS REDAKTöR
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För första gången under detta århundrade 
(2000-talet) åkte jag tåg. Resan gjordes 
i januari tillsammans med Bernt Mähl-
qvist, från Eskilstuna till en planeringsträff 

i Borås inför riksträffen. Jag litar mer på min 14 
år gamla bil än på SJ, men årstiden och tidsche-
mat hade gjort att vi denna dag bestämt oss för 
att ställa min bil hos Bernt i Torshälla och testa 
det kollektiva åkandet. 

Med hjälp av datakunnigt folk i klubbledning-
en hade Bernt fixat tågbiljetterna. Klockan sex 
på morgonen inväntade vi tåget på kyliga bänkar 
i vänthallen i Eskilstuna. På en monitor kunde 
vi läsa om inväntade tåg och deras avgångstider, 
däribland vårt tåg. Vädret var bra, inget snöoväder 
som kunde störa trafiken var väntat, inga urspår-
ningar hade rapporterats så vi skulle i god tid 
infinna oss till mötet klockan tio.

PLöTSLIgT böRJADE DET blinka på monitorn 
för ett av tågen. Det skulle bli försenat tolv 
minuter på grund av skada och givetvis var det 
vårt tåg det gällde. Nåja, de minuterna skulle 
dom väl kunna köra in på de knappt 30 milen 
till Herrljunga, där vi skulle ha åtta minuter 
på oss att byta till tåget mot Borås. Bernt var 
upprörd medan jag bara kände en svag oro. 
Det dröjde sedan bara några minuter innan 

skademeddelandet utbyttes mot INSTÄLLT. 
Vårt tåg hade ställts in! 

INNANFöR EN gLASDöRR satt en kvinna vid ett da-
torbord och vi stegade in till henne. Nu var Bernt 
förbannad medan jag bara var svagt upprörd. Vi 
berättade om vår situation och kvinnan tittade 
i sin dator vilka alternativ som fanns för oss. Vi 
skulle kunna ta ett tåg någon timme senare till 
Herrljunga, men om vi sedan kunde komma till 
Borås visste hon ej eftersom den linjen tillhörde 
ett annat bolag!!! Nu uppgraderades min sinnes-
stämning till Bernts nivå. 

Kvinnan skrev upp ett telefonnummer på en 
lapp till någon inrättning som kallas trafikstör-
ning, dit jag kunde ringa för att få mer besked. 
Jag ringde och efter ett otal knappval kom jag 
till en man som snabbt föreslog ett alternativ 
med fyra tågbyten och en ankomsttid till Borås 
klockan 11:30. 

bERNT ocH JAg öVERVägDE några sekunder om 
vi skulle åka tillbaka till Bernts adress i Torshälla 
och åka i min bil därifrån, eller om vi skulle 
godta trafikmannens förslag. Tågförslaget var 

dock mest realistiskt och mannen fick knappa 
in vår resa. Jag fick en kod som jag skulle knap-
pa in i en maskin i stationshallen. Förvånad gick 
vi dit och med hjälp av damen innanför glas-
dörren skrev maskinen ut våra biljetter. 

SENAST JAg KöPTE EN TÅgbILJETT gjorde jag 
det av en person innanför en biljettlucka. Nu 
satt en person någonstans i Sverige och skicka-
de biljetterna på några sekunder digitalt till en 
maskin i Eskilstuna. Fantastiskt!

Efter att ilskan släppt hade jag bara positiva 
ord att säga om SJ, eller rättare sagt tågtrafiken, 
för det innefattar tydligen många olika företag. 
Glada och trevliga tågvärdar som kollade våra 
biljetter och mest av allt förundrar jag mig över 
punktligheten. Vid de sammanlagt sju tågbytena 
på tur- och returresan kom och gick alla tåg 
med japansk punktlighet på minuten. Mycket 
imponerande! 

I APRIL SKA VI göRA EN ÅTERTRäFF i Vingåker för 
att se att all planering inför riksträffen är klar. 
Men då gör jag resan med bil och husvagn. Kan-
ske dröjer det ytterligare 20 år innan jag använ-
der annat transportmedel, men då blir det för-
modligen färdtjänsten. 

ulf HEllgrEn 

REDAKTöRENS KÅSERI

SJ, SJ, gamle vän ...
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Med en Hobby är det enkelt att

Med en bra husvagn är det lätt att njuta av 
livet. Så nästa gång du ska köpa husvagn, besök 

en auktoriserad svensk Hobbyåterförsäljare. 
Här hittar du bekväma, välutrustade  

vagnar till riktigt bra priser. Med en 
Hobby kan du älska livet ännu mer.

Teknikmässigt ligger  
Hobby i framkant. Skaffa  
appen MyHobby så kan du  
exempelvis fjärrstyra värme, 
kyla och belysning, var  
du än befinner dig.  

Hitta din närmsta återförsäljare:  
www.hobbycaravan.se

cAMPINgKATALog bLIR 
INSPIRATIoNSMAgASIN

Katalogen Svensk Camping 2017 ändrar form 
och blir i stället ett inspirationsmagasin med 
redaktionellt innehåll.

Målet har varit att gå från produktkatalog 
till komplett inspirationsmagasin med cam-
pingplatsinformation. Tanken är att skapa mer 
läsvärde för gästen och tydligare marknads-
föring av campingplatsernas presentationer.

Den nya produkten skickas ut till camping-
gäster runt om i landet under våren. Läs den 
som e-tidning på www.camping.se

Garmin har nyligen släppt en 
navigator speciellt framtagen för 
campare. Camper 770 LMT-D 
erbjuder husbilsspecifika naviga-
tionslösningar med en 6,95-tums 
färgskärm som är lätt att läsa av 
oavsett ljusförhållanden.

Camper 770 LMT-D, som 
kostar cirka 4 300 kronor, har 
röststyrd navigering. Med hjälp 
av den kostnadsfria appen 
Smartphone Link kan du undvika 
trafikförseningar, få info om pris 
och tillgänglighet på parkering 
och även se väderleksprognosen 

på din destination.
Det går också att få förslag på 

anpassade rutter, baserat på stor-
leken och vikten på husbilen eller 
husvagnen. Navigatorn har även 
en omfattande databas med cam-
pingplatser. Den varnar även om 
skarpa kurvor, hastighetsföränd-
ringar, branta lutningar, brohöjder, 
och viktbegränsningar.

Camper 770LMT-D är kompa-
tibel med Garmin BC 30 back-
kamera. Den kan också kopplas 
samman med en kompatibel 
Garmin Smartwatch.

MÅNgMILJoNSATSNINg PÅ 
SVENSKA cAMPINgPLATSER

Campingen blir allt populärare. Under 2017 
investerar campingkedjan First Camp, som 
drygt 40 miljoner kronor på sina destinatio-
ner i Sverige.

Med sina 17 destinationer i Sverige och 
Danmark är First Camp den ledande aktören 
på camping i Sverige.

– Vi satsar och bygger för framtidens se-
mestrande. Camping är klimatsmart, tryggt 
och nära naturen på ett sätt som få andra se-
mesterformer kan konkurrera med, och fler 
och fler upptäcker det, säger Unni Åström, 
vd First Camp.

För att möta det höga trycket skapas fler 
platser för husbilar och husvagnar och nya 
stugor. 

First Camp utvidgare även sin verksamhet 
till Danmark. Här öppnar man i vår Lakolk 
Strand, Danmarks näst största camping, på 
ön Rømø.

– I takt med att vår bransch skapar ar-
betstillfällen och ger stora exportintäkter till 
Sverige så tror jag att det kommer att pratas 
mer och mer om camping som en motor för 
den svenska besöksnäringen, säger Unni 
Åström.

NAVIgAToR FöR cAMPINgFANTASTER
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ENKLARE FINNA FLExIbLA 
STäLLPLATSER I DANMARK

Nu ska det bli lättare att finna mer flexibla 
ställplatser på campingar i Danmark. DK-
Camp, landets största campingkedja, satsar 
nu på en ny informationstjänst och en mer 
smidig variant att övernatta med husbilen 
på. Det är ett sätt att tillmötesgå behovet av 
att kunna checka in och ut på campingplat-
sen, oberoende av tid på dygnet.

Konceptet har fått namnet DK-Stellplät-
ze och kommer till en början att finnas på 
drygt 120 av kedjans 300 anläggningar.

På hemsidan www.dk-camp.dk finns 
information om alla campingplatser som 
erbjuder DK-Stellplätze samt även en 
online-version av broschyren med samma 
namn.

HUSbILEN ALLT 
PoPULäRARE

Suget efter husbilar har ald-
rig varit större. Efter rekor-
dåret 2016 pekar alla kurvor 
fortsatt uppåt inför 2017, när 
det gäller försäljningen. De 
nya köparna är i huvudsak 
äldre par som sålt både 
sommarhus och segelbåt, 
för att bli husbilsägare.

Men under 2016 har 
branschen också kunnat 
skönja en ny kategori av 
köpare. Det handlar om 
barnfamiljer som satsar på 
flexibla och smidiga husbi-
lar med smarta lösningar, 
säger Tomas Haglund, 
ordförande i Husvagns  och 
husbilsbranschens riksför-
bund (HRF).

Försäljningen av husbilar 
i Sverige ökade med 34 
procent under de tre första 
kvartalen 2016. Under sam-
ma tid ökade husvagnsför-
säljningen med 15 procent. FoTo: STEFAN NILSSoN

BOCKARA/OSKARSHAMN:
MaskinCentrum, 0491-522 10

BORÅS: 
Mobilen AB, 033-104 880

BÅLSTA: 
Skoklosters Husbilar, 0171-59 499 

Se mer på www.pilote-husbil.se Agent: Lars Jarlerud, Euro Caravan, pilote@telia.com

a-
sr

ek
la

m
.s

e

P A C I F I C  •  G A L A X Y  •  V A N  2 0 1 7

Nu kan du få höga eller låga långbäddar, med stort eller mindre garage på alla Pilote.

Alde vatten-
buren värme som 

tillval på alla 
modeller över 

6,5 meter

Nu behöver du inte vänta längre. Pilote 2017 är här!

HAMMARÖ/KARLSTAD: 
Husvagnspoolen, 054-52 46 66

JÖNKÖPING: 
Din Husbil, 036-44 000 43

KRISTIANSTAD:
Husvagnsreserven, 044-24 56 90

LINKÖPING: 
Bossings Fritidscenter, 013-36 20 90

STENUNGSUND/SPEKERÖD:
Fin Bil, 0303-196 00

UMEÅ: 
Fritidsmetropolen, 090-10 99 50
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Från anställd säljare till egen före-
tagare på två år. Ytterligare två år 
senare sålde hans firma för om-
kring 70 miljoner kronor. Möt Adil 
Hadrati som gjort kometkarriär i 
husbils- och husvagnsbranschen.  

ADIL HADRATI böRJADE 2012 att arbeta som 
säljare av Kabe och Adria husbilar och hus-
vagnar på ett företag i Uppsala. Det var ett 
roligt och spännande jobb och Adil fick 
snabbt många nöjda kunder. Under 2013 
blev han företagets bästa säljare, då han sålde 
för drygt 40 miljoner. Sporrad av framgång-
arna beslutade Adil, tillsammans med sin 
likasinnade kollega Christopher Forsmark 
att starta eget.

I augusti 2014 öppnade de portarna till 
sitt företag Upplands Bil och Fritidscenter 
AB i Uppsala. Märkena Elnagh, Laika och 
Carado blev de husbilsmärken som de sat-
sade på med anledningen att det var väldigt 
prisvärda och anpassade för Scandinavium, 
som husvagnsmärke valde de Europas för 
närvarande mest framgångsrika; Hobby. 

FRAMgÅNgSRIK. Alid Hadrati har fällt ner dubbelsängen över förarplatsen. Och i vagnparken på hans och kollegan Christopher Forsmarks firma är det trångt.

Framgångarna har inte låtit vänta på 
sig. Redan första året 2015 sålde de för 52 
miljoner, 2016 för cirka 70 miljoner och 
2017 års försäljning är målet på över 100 
miljoner. Lokalerna på 600 kvadratme-
ter har man redan växt ur och inte heller 

hyrd mark intill räcker. Nu kommer företa-
get att utöka med etablering i Knivsta på en 
yta av 2 200 kvadratmeter, 200 meter från 
E4. Det betyder utökad nyförsäljning, mer 
plats för begagnatförsäljning (inbyten) och 
service- och reparationsverksamhet.

VAD äR DÅ REcEPTET på framgångarna? Att 
kunderna känner sig trygga i ett så stort köp 
och att man gör en bra behovsanalys så det 
får en husbil som passar just dem är mark-
nadens i särklass bästa tips säger Adil. Med 
bra och generösa garantier och låga priser 
gentemot konkurrenterna, både på fordo-
nen och husvagnarna.

Hur går då detta ihop sig, frågar jag. Adil 
svarar att vinsten per såld enhet är låg, men 
det uppvägs av en stor säljvolym. Företaget 
är redan Sveriges största återförsäljare av El-

nagh husbilar och siktar in sig på att behålla 
denna position. Stor fördel med Elnagh-
husbilarna är att uppvärmningen av husbi-
len är med diesel från en separat tank på 
125 liter. Detta blir betydligt billigare än att 
värma med gasol och säkrare.

ADIL bERäTTAR ATT företaget ”byter in allt 
utom gräsklippare”. För en tid sedan bytte 
de in en flakmoppe, tillsammans med kun-
dens bil och husvagn mot just en husbil. 
Moppen såldes efter några dagar, bilen och 
husvagnen gick några veckor senare. Ett 
tjugotal inbytesbilar finns i lager, liksom ett 
tjugotal begagnade husbilar och husvagnar. 
Men det är nyförsäljningen som företaget 
satsar mest på. Och kunderna kommer från 
alla delar av Sverige, sedan de fått känne-
dom om företagets förmånliga villkor. 

AMbITIoNEN äR att behålla och jobba sten-
hårt med eftermarknaden och service till 
kunderna. Det är viktigt att lyssna till kun-
dens behov och finnas till hands även efter 
köpet. När det handlar om en husbil, bil el-

Så bäddade Adil 
för en kometkarriär 
i husvagnsbranschen

100
Så många miljoner 
kronor, drygt, planerar 
Adil och hans kom-
panjon att sälja för 
under 2017.
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HENSONS TVÄTT & SJÖVERKSTAD
TVÄTT • IMPREGNERING • REPARATION

Vi översänder färdig
säck med betaldfrakt, för inlämningpå posten.

Var tvättar du ditt förtält?
HENSONS TVÄTT

Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-412636

www.hensons.se
info@hensons.se

ANNONS.indd   1 2010-02-12   10.35

Namnlöst-4   1 2012-09-20   14.13

ler husvagnsaffär satsar kunden stora pengar 
i den investeringen och då är det viktigt att 
de upplever en kunskap och trygghet hos 
försäljaren.

Skulle det mot förmodan finnas några 
problem, åtgärdas det på bästa sätt. En nöjd 
kund är en investering för framtiden och 
redan märks detta på de kunder som har för 
vana att byta vagn vart annat eller vart tredje 
år. Det finns då fortfarande ett par år kvar av 
garantin på inbytesbilen, vilket känns tryggt 
för den som vill köpa en nästan ny husbil 
till ett bra pris.

ägARNA PLANERAR nu närmast för Kista-
mässan och några mässor till innan man slu-
tar mässåret på Elmia. Mässorna är viktiga 
och kontakterna där står för en stor del av 
försäljningen.

Träffar du Adil på någon mässa, så hälsa 
från mig. Redan som barn var Adil genom 
sina föräldrar kund i vårt försäkringsbolag 
Ansvar, vilket kan vara en öppning till ett 
trevligt samtal.

ulf HEllgrEn
SToLT. Adil Hadrati visar sina 
säljardiplom.

FoTo: ULF HELLGREN
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För första gången kommer riksträffen att 
genomföras av klubbrådet i stället för någon 
enskild sektion. Platsen blir Vingåkers Fol-
kets Park i Sörmland, vilket bedömts som 
den mest centrala platsen, sett ur medlem-
stäthetssynpunkt.

AV gEogRAFISKA SKäL har Bernt Mählqvist och 
undertecknad, Ulf Hellgren, åtagit oss att sondera 
terrängen och även ansvara för några detaljer under 
träffen, såsom ungdomsverksamhet, lotteri och tips-
frågor med mera. 

En närmare presentation kommer i nästa num-
mer, men redan nu kan jag säga att dödtiden under 

de fem träffdagarna kommer att minimeras. Ta gärna 
med barn och barnbarn, för vi kommer att ordna 
aktiviteter för dem såsom skogsutflykt med med-
havd skaffning, matlagning i köket med lunchin-
bjudan av anhöriga, minigolf (om planerade banor 
hinner bli klara), inbjudan att hjälpa till i lotteriet 
med mera. Lotteriet kommer för övrigt att inne-
hålla i huvudsak lekamliga alster, varför alla vinster 
kan förbrukas av vinnaren med sällskap under träff-
tiden (saknas sällskap kan redaktören ställa upp som 
ersättare). 

Vingåker är ett litet samhälle med drygt 4 000 
invånare. Folkparken ligger i utkanten, på lagom 
promenadavstånd från centrum. De sponsorer som 

vi träffat ser fram mot vår ankomst och jag känner 
redan att vi alla välkomnas till deras butiker. Vingå-
kers kommun verkar vilja göra allt för oss och park-
ledningen har redan offrat många fritidstimmar för 
att tillfredsställa våra önskemål. 

Nu önskar vi att alla campingintresserade läsare 
kommer att ansluta sig till oss och komma med till 
vår riksträff. Enklast är att ringa till Göran Petters-
son på telefon 0340-477 71 eller 070-692 52 71 
och söka medlemskap i MHF Camping Club. Det 
kostar bara 75 kronor för första året. Fyll sedan i 
anmälningsblanketten till riksträffen och känn er 
mycket välkomna till MHF:s roligaste aktivitet.

ulf HEllgrEn

Välkommen till sommarens riksträff!

FoTo: ULF HELLGREN
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DATUM  ARRANgEMANgETS ART ocH PLATS    ARR SEKTIoN  TELEFoN

25/2   Årsmöte kl. 12.00 i Jakobsberg    Stockholmssektionen  08–58031675, 070–6332720
8/4   Endagsträff i Söder Tuna bygdegård.   sektion Klöver  0243–234088, 070–3931685
13–17/4   Påskträff med årsmöte Maglehem   sektion Syd  0451–21316, 070–5212616 
13–16/4    Påskträff i Hovmantorp    sektion Sörmland  070–5882764
23/4    Årsmöte kl.11.00 i IoGT-NTo lokalen  Vidar i Söderköping Östgötasektionen  0121–23047, 070–3132959
28/4–1/5   Valborgsträff i MHF Stugan, Långaryds Näs 101   sektion Halland  070–5217030
28/4–1/5   Årsmötesträff, plats ej klar     sektion Nord  070–6742624
11–14/5   Vårträff  med årsmöte,  Hyringa 
  – Längnums Bygdegård. Grästorps kommun   sektion Knallarna  0510–91744,  0708–491744
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 i Höganäs    sektion Syd  0451–21316, 070–5212616
2/12   Julfest, Västanträsk      sektion Nord  070–5334117, 070–3366606

FoTboLLSPLANEN, en av uppställnings-
platserna när MHF Camping Club ar-
rangerar sommarens riksträff i Vingåker.

VäLKoMMEN IN till Folkparkens lokalite-
ter. Här inne kommer vi att samlas vi för 
välkomstfika.

MINIgoLFbANAN hoppas vi blir klar till träffen.HEMgJoRD sylt och mos kommer 
att finnas i montern.



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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Svenska Tält i Dorotea AB
Box 18 • Timmervägen 5
917 21 Dorotea 
Tel: 0942-108 15
Fax: 0942-109 53
E-post: info@svenskatalt.se
Webplats: www.svenskatalt.se

Sugen på en campingtur söderut i sommar? 
Erling och Vera Thelander från Bjärnum är 
vana Europaresenärer och här delar de sina 
erfarenheter från förra sommarens resa 
med husbilen.

ÅRETS RESA gIcK TILL Italien och Gardasjön. Första 
stoppet blev som vanligt Faröbron vid Storström-
men i södra Danmark, där vi brukar övernatta på en 
gratis ställplats (även för husvagnar). Men klockan 
var bara fyra på eftermiddagen så vi körde vidare 
till ett rastställe ett par mil söder Hamburg, där vi 
och några husbilar till stod vid restaurangen. Nästa 
dag fortsatte vi transportsträckan söderut till två mil 
söder Kempten, där vi höll öppet i början på rast-
platsen. Det är viktigt att hålla öppet och ej gömma 
sig i en mörk hörna.

När vi på tredje dagen var komna till Österri-
ke körde vi inte Brennerpasset, utan en liten och 
mycket fin väg genom skidorten Sölden och vidare 
upp på 2 500 meters höjd där vi körde in i Italien. 
Vid gränsen stod en skylt; bussar max 8,5 m. Vår 

husbuss är 7,8 m! Vid gränsen var det lite trångt 
men sen blev det bredare, med en bedårande utsikt 
över Italien och rejäla stup vid sidan om serpen-
tinvägen.

FäRDEN FoRTSATTE SöDERUT och längs östra sidan 
av den bedårande vackra Gardasjön, med alla dessa 
hotell och turister. Vid åttatiden på kvällen kom vi 
till Lazise, där vi välkomnades av Italiensvenskarna 
och MHF Camping Club-vännerna Christina och 
Gordon Persson från Åkarp.

Det var 30–35 grader varmt men skönt i vattnet 
bara några hundra meter från campingen, men på 
kvällarna var det lagom varmt när vi upplevde La-
zises kvällsliv med väldigt god glass. Christina och 
Gordon är husvagnsfolk så de bjöd på en biltur runt 
den vackra Gardasjön, med halvön Simone och 

tunnlarna som Mussolini byggde som skyddsrum 
till militären.

Våra andra Italiensvenska MHF Camping Club-
vänner Ann-Margreth och Kurt Lindén från Åhus 
kom från italienska östkusten till Lazise och vi hade 
en underbar kväll på en restaurang i Lazise. Dagen 
efter körde vi norrut och mötte svalka och ett häf-
tigt regn då vi körde genom härliga små orter och 
även under Europabron.

I gARMIScH-PARTENKIRcHEN kom vi av misstag in 
på en femstjärnig camping, som var turens dyraste 
natt, särskilt jämfört med de gånger vi bodde gratis. 
I Garmisch skulle vi åka berg- o linbanor upp till 
3 000 meters höjd, men det var mulet på toppen 
så det blev inget och då sparade vi en tusenlapp. 
Vi körde i stället till Füssen, där vi bodde två nät-

Husbilsäventyr i Europa med Gardasjön som mål
Det undersköna slottet Neuschwanstein ligger i bayerska alperna i södra Tyskland. Många fina vyer – här färd längs västra sidan av Gardasjön 

och besök på en rastplats på väg upp i bergen.
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ter. Dagen däremellan besökte vi det fantastiska 
slottet Neuschwanstein, byggt på 1800-talet av en 
furste som hade ytterligare två slott, varav det ena 
låg inom gångavstånd från vårt slott. Det vita Neu-
schwansteinslottet låg högt på ett berg dit man kan 
åka med buss. Väl uppe och inne fick vi se något 
helt fantastiskt vackert, det är verkligen värt ett be-
sök.

Vi körde på en del av Alpenstrasse till semesteror-
ten Oberstdorf och på väg därifrån på en liten by-
väg där det gick ”väldigt” sakta genom ett samhälle, 
för att det gick sex, sju kor före. 

Med tiden kom vi till en liten ställplats vid Fisch-
en, där man betalade i badhuset (kontroll förekom).

DEN SToRA bEgIVENHETEN var Breitachklamm Ca-
nyon, där man går i botten på ravinen vid vattnet 

och ibland ser man knappt himlen ovanför. Pro-
menaden tog nog fyra, fem timmar. Sen körde vi 
Alpenstrasse tillbaka förbi Füssen till vallfartskyrkan 
Wieskirche. En kyrka med så mycket rikedom så 
man undrar om det är rätt. Efter det styrde vi norrut 
mot Harz.

PÅ EN 100 KM/H-Väg, som kan vara som en 70-väg 
här, upplevde vi något märkligt. Mitt på vägen gick 
en man med målarburk och lång pensel och målade 
prickar där målarbilen skulle måla mittlinjen, men 
han hade ingen varselväst och det var inte skyltat. 
Lite längre fram gick tre man utan varselvästar och 
utan skyltning i en svag kurva. Den förste höll i 
ett snöre, nummer tre höll i andra änden på snöret 
och nummer två gick på mitten och mätte med 
tumstock från asfaltskanten till vägens mitt, där man 

lade ner snöret för att måla prickar på vägmitten. Vi 
upplevde även en vägomläggning i ett samhälle där 
vi var glada att vi inte hade husvagn, det var smalt 
och krokigt.

I HARz HAR VI VARIT FöRUT så där bara övernattade 
vi och gick och körde lite rundor och såg mycket 
död skog, som väl ska ligga kvar för att det är natio-
nalpark. Färden gick vidare till Celle vid Hannover, 
en mysig och trevlig liten stad med en gratis ställ-
plats på tivoliplatsen nära stan. 

Färden gick sen till fågelparken vid kryss Han-
nover-Hamburg-Bremen, en fågelpark man inte 
bör missa. Där är gratis ställplats, även om man inte 
har löst inträde. Sedan blev det Lybeck och Citti 
Market, men det gav inget mer än kanske Tysklands 
billigaste diesel. Nästa natt blev på en ställplats i 
Grömitz utmed havet. Sista stopp i Tyskland blev 
några dagar på en camping vid Seekamp. När vi 
kom till Danmark blev det en natt på ställplatsen vi 
Storströmmen och Faröbron.

Erling & VEra tHElandEr

Husbilsäventyr i Europa med Gardasjön som mål
Vallfärdskyrkan Wieskirche nära Füssen i södra Tyskland. Riva del Garda heter platsen som är belägen vid norra änden av Gardasjön i Italien.
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Lars Grahn från Klöver läser ibland i Kul-
trycket att medlemmar talar om ”missöde” 
när de haft en punktering på husvagnen. 
Därför vill han skriva om en semester 1969, 
den tid då man började blinka med lyset så 
fort man såg en husvagn i horisonten och 
man slet ut en ljuskontakt varje sommar. 

”SEMESTERN STäLLDES denna gång till Gräsö 
utanför Öregrund, där vi på en camping hittade 
en bra plats nere vid vattnet. På den tiden kunde 
man ställa sig var man ville. Nu hänvisas man upp 
i skogen eftersom långliggarna har tagit dom bästa 
platserna. 

På natten regnade det, så när jag kom ut låg mat-
torna i förtältet en decimeter under vattnet. Jag hade 
slagit upp tältet i en grop. Det var bara att flytta oss till 
en torrare plats. Då sprang vår tvåårige son ner mot 
havet och jag fick tag i honom precis när han skulle 
nå vattnet. Jag fick tag i armen och lyfte upp honom. 
Men det bar sig inte bättre än att armen hoppade ur 
led. Det var bara att ringa läkaren i Öregrund som 
sa att vi kunde komma på en gång. Men det tog 45 

minuter innan färjan skulle gå och under väntetiden 
hoppade sonen plötsligt ner på golvet och började 
leka. Armen hade kommit rätt igen! 

PÅ KVäLLEN SKULLE VI gRILLA och för att få fart på 
kolen tog jag hjälp av en blåsbälg. Plötsligt flög en 
gnista upp i förtältstaket och det blev en riktig brasa. 
Frugan satt och läste och sonen sov. Hon fick tag i 
sonen och rusade ut rätt igenom eldhavet. All rök 
vällde in genom den öppna dörren så allt blev sotigt 
och svart inne i vagnen. Utsidan blev bucklig och 
alla fönster smälte och sprack. 

Men har man åkt på semester så har man. Så vi 
stannade kvar och ringde försäkringsbolaget Ansvar. 
Några dagar senare fick vi hämta ett nytt förtält i 
Stockholm. Men när vi var på väg åter mot cam-
pingplatsen i vår Amazon, brakade ett bakhjulslager 
sönder. Vi fick lämna bilen i centrala Öregrund och 
jag fick gå över till campingen med ett tungt förtält. 
Dagen efter tänkte jag måla vagnen, för den såg för 
hemsk ut. Men när jag skulle ro över till Öregrund 
för att köpa färg, hade gummibåten gått sönder och 
det var bara att gå till färjeläget och ta färjan över. 

Jag målade vagnen, men den blev inte vacker. Vit 
färg, blandat med sot, gjorde att vagnen såg ut som 
en zebra. Nu vet jag hur aporna på Skansen känner 
sig när folk går runt buren och tittar, för hela cam-
pingen kom ner och tittade. 

Dagen efter var vi ute och gick på berghällen och 
det bar sig inte bättre än att frugan halkade med 
grabben i famnen. Hon åkte nerför hällen och skra-
pade hela sidan blodig, medan grabben klarade sig 
utan skador. 

Då tyckte vi det var dags att åka hem.

SÅ HäR EFTERÅT KAN MAN skratta åt det hela, men då 
var det inte roligt. När vi nu, 30 år senare, campade 
på samma plats, kom en man fram och undrade om 
det var jag som eldade upp tältet på campingen ...

Efter denna semester har alla resor gått utan in-
termezzon. Vi tog allt på en gång den gången – lika 
bra det så har man det avklarat! Visst, vi råkade ut 
för tre punkteringar på husvagnen vid ett senare 
tillfälle under en resa till Åland, men det är sådant 
som händer och jag kallar det knappast för missöde.”

lars graHn   

VäLbEKANT MEDLEM. I MHF Camping Club är Lars Grahn mest känd för sitt modellflyg.

Lars glömmer aldrig husvagnssemestern på Gräsö
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ÄVeNtYRSBiLeN
Vi provkör Mercedes Marco Polo 250d 4Matic
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VäLKoMNANDE. Mysfaktorn är hög med de strömsnåla led-lamporna tända inne i husbilen och de tunga molnens mörka natt utanför. s

säg marco Polo 
och de självklara 
associationerna är 
resa och äventyr. 
namnet på mer-
cedes husbil, som 
tagits fram med 
hjälp av husbils-
specialisterna på 
Westfalia, är med 
andra ord helt rätt.

Efter att ha kört 
den och bott i den 
skulle jag vilja 
säga att den är en 
av få husbilar vär-
dig ett namn som 
associeras till både 
resor och äventyr.
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Det är inte helt enkelt att välja hus-
bil. Det finns helintegrerade, halv-
integrerade och husbilar byggda i 
en vanlig skåpbil. Skillnaderna är 

fundamentala och det handlar om komfort, 
utrymme och körbarhet. Det handlar väl-
digt mycket om hur man vill använda sin 
husbil och vad man känner att man måste 
ha i form av komfort.

Vill du glida runt mellan campingplat-
serna och njuta maximala komforten och 
maximala utrymmena är det en helintegre-
rad husbil du ska kika på, då är det här Mer-
cedes/Wesfalia-bygget inget för dig. Vill du 
däremot ut längst ut på den öde halvön dit 
vägen bara är en gropig grusväg, snudd på 
kostig, är det här drömbilen.

MERcEDES MARco PoLo är i grunden en 
Mercedes V-Klass som konverterats av le-
gendariska Westfalia till en säker och effek-
tiv husbil för den äventyrslystne. Säg Westfa-
lia och alla som älskar 60-talets Volkswagen 
Typ 2, den klassiska folkabussen, får något 
glasartat i blicken. Det är Westfalia som lig-
ger bakom de där camping-bussarna med 
uppfällbart tak som älskades under 60-ta-
let och många år därefter för att nu ha nått 
verklig kultstatus.

Westfalias bygge på Mercedes V-Klass 
har allt det där som gjorde VW-varianten så 
uppskattad och mycket mer därtill. Det är 
ungefär som att jämföra den klassiska skal-
baggen, VW 1200, med en Mercedes A220d. 
Väljer man den fyrhjulsdrivna Marco Polon, 
vilket jag tycker är mer eller mindre själv-
klart, ska jämförelsen göras med den fyr-
hjulsdrivna A220d.

HUSbILEN äR KoMPAKT, den kan användas 
som andrabil i vardagen, som rymlig skåp-
bil om inredningen lyfts ut och som husbil 
för den äventyrslystne. Den fungerar som 
husbil året runt, men är definitivt inget för 
den som förväntar sig samma komfort som 
i en mindre sommarstuga. Det är trångt om 
saligheten, särskilt om man är fyra personer, 
men det finns fyra bäddplatser om man väl-
jer att lägga till knappa 20 000 kronor för 
det uppfällbara taket där det ryms två so-
vande i en nedfällbar dubbelsäng. Det är väl 
använda pengar då taket också ger ståhöjd 
inne i husbilen. På taket finns rails som kan 
bära en lättare skidbox även när taket fälls 
upp.

Framstolarna är vändbara, om än ganska 
omständligt, och den bakre soffan är skjut-
bar så att man kan möblera till en matplats 
för fyra. Det är här i husbilens mitt som 

man får ståhöjd med taket uppe. Även det 
uppfällbara bordet är skjutbart så att matlag-
ningsplatsen och diskbänken kan användas 
samtidigt som man dukar. I alla fall om man 
bara är två till bords. Den bakre soffan fälls 
elektriskt och luften går ur sidostöden så 
att den bildar en flat och rejäl dubbelsäng 
när den ska bäddas. Måttet på den sängen är 
203x113 centimeter. 

NäR TAKET FäLLS UPP finns en tunn säng 
med punktelastiska fjäderelement under en 
skumgummimadrass. Dagtid hakar man i 
den i taket för att få rymd i husbilen. Nat-
tetid lägger man ner den på sin plats i höjd 
med taket och får då en bäddplats som mä-
ter 205x113 centimeter. För säkerhets skull 
anger Mercedes maxbelastningen på den 
här sängen till 160 kg, men själva manövern 
att klättra upp i den är inget som rekom-
menderas för den som har en kroppshydda 

som kan äventyra det här med belastningen. 
Den som vet med sig att hen kan få för sig 
att ge sig ut på vandring i sömnen eller bara 
sover oroligt kan haka i ett skyddsnät så de 
som sover under inte får en oväntad gäst i 
sitt sovrum.

Mercedes Marco Polo finns i en version 
utan köksinredning men med fem bäddplat-
ser där tre kan ligga i bredd på den nedre 
bädden. Den versionen heter Marco Polo 
Activity och har tre sittplatser i bredd där 
bak samt ett större uppfällbart bord i mit-
ten istället för köksinredning och gardero-
ber. Activity-modellen handlar mer om en 
komfortabel minibuss för fem där man kan 
övernatta vid behov.

VI Tog FyRbäDDSVARIANTEN på en provtur 
till sydöstra Öland en kall helg i november 
och det fungerade utmärkt trots ett par mi-
nusgrader. Bilens dieselvärmare höll tempe-

PÅ ALLA FyRA. Det är här som fyrhjuls-
drivningen verkligen kommer till sin 
rätt. Mercedes Marco Polo tar dig dit 
väldigt få andra husbilar kan ta dig – 
även när vägen blir mer av en kostig,

Hög TRIVSELFAKToR. Förarmiljön är exemplariskt bra, liksom sikten inifrån den relativt höga bilen. Två 
klassiska stora instrumentklockor och en högt placerad display för infotainment. Allt fungerar bra i 
både dagsljus och mörker.

coMPAcT LIVINg. En komplett köksdel med förvaringslådor 
framför ett minimalt klädskåp och en skjutbar soffa gör en 
Mercedes V-klass till husbil.

”Med tak-
sängen 
bäddad är 
det bara att 
sänka taket 
när det är 
dags att åka, 
och det är 
smidigt med 
elhydraulik.”

FoTo: STEFAN NILSSoN
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MERcEDES MARco 

PoLo 250D 4MATIc

Pris: Från 721 500 
kronor (fyrhjulsdriven 
med 190 hk), plus 
17 250 kronor för det 
elektrohydrauliskt 
uppfällbara taket.
motor: Diesel, 4 cyl, 
turbo, 2 143 cm3.
Effekt: 
140 
kW/190 
hk vid 
3 800 varv/min.
Prestanda: Toppfart 
199 km/h, 0–100 
km/h: 11,0 s.
max vridmoment: 
440 Nm vid 1 400–
2 400 varv/min.
tjänstevikt/max last/

släp: 2 665/435/
2 000 (2 500 mot till-
lägg) kg.
förbrukning blandad 

körning: 6,7 l/100 
km. (8,8 l/100 km 
blandat vid provkör-
ningen, 8,7 l/100 km 
på motorväg, 9,0 
l/100 km på motor-
väg 120 km/h, 9,7 
l/100 km på Auto-
bahn i Tyskland (snitt 
142 km/h)).
Co2-utsläpp:177 g/
km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Väg- 
egenskaper
Förarmiljö
Krock- 
säkerhet
Smidighet
Mång- 

             sidighet

Begränsade 
utrymmen
Avsaknad av 
toalett och 
dusch i hus-
bilen
Liten kyl och 
avsaknad av 
frys
Värme i bo- 
delen vin-
tertid

KoRTFAKTA

raturen på en anständig nivå, läs 15 grader 
varmt uppe i taksängen med tältduk som 
väggar. Andra sidan väggarna var det både 
kallt och blåsigt. Med taket nere och sitt-
platsen bak bäddad i stället blev det bättre 
sovkomfort med mindre vindbrus och jäm-
nare temperatur inne i bilen, men då blev 
i stället bäddandet mer omfattande då allt 
måste plockas undan när det var dags för 
frukost. Med taksängen bäddad är det bara 
att sänka taket när det är dags att åka, och 
det är smidigt med elhydraulik.

Mercedes Marco Polo är en husbil man 
reser i, en husbil man upptäcker världen i. 
Inte minst de där svåråtkomliga platserna 
som lockar exempelvis fågelskådare. Den 
är en effektivare och komfortablare husbil 
än de Volkswagen typ 2 med Westfalia-om-
byggnader som förgyllde 60-talet.

Den har ett väl fungerande, om än litet, 
kylskåp, en bra spis och en liten diskbänk 

med vask och rinnande varmt och kallt 
vatten. Den har en gastank för gasspisen. 
Den har också 220-volts uttag för den som 
kopplar upp sig för extern strömförsörjning 
och batteriladdning på en campingplats, el-
ler ställplats. 

HELA bILEN äR ETT mästerverk när det gäl-
ler kompakt boende, här finns förvarings-
utrymmen för allt från köksutrustning till 
kläder, campingstolar och allt annat smått 
och gott som böcker som med fördel klan 
placeras i skåpet längst upp längst bak. Det 
som saknas är et toalettutrymme. Tandborst-
ning kan klaras av i vasken, men toalett och 
dusch saknas helt. Katastrof tycker några, 
medan andra konstaterar att det där går att 
lösa längs vägen, i skogen eller på camping-
platser.

Det finns några saker som den är helt 
överlägsen på och det är smidigheten även 

i stadstrafik. Här finns exempelvis inga ex-
trema överhäng att ta hänsyn till och man 
har full koll på bilens alla fyra hörn. Extra 
bra med 360-graders kameror. Fyrhjuls-
drivningen, som är tillval, ger överlägsen 
framkomlighet och trygghet, framför allt 
vintertid. Mercedes Marco Polo har dess-
utom högsta krocksäkerhet med en trygg 
stålbur, krockkuddar och en rad förarstöd-
system. Allt som finns till Mercedes person-
bilar finns till Marco Polo. Den är heller inte 
överdrivet svårare att köra än en personbil 
och hela förarmiljön är lätt att hitta rätt i 
om man har kört just Mercedes personbilar. 

Vi noterade riktigt låga förbruknings-
siffror för att vara en fyrhjulsdriven husbil 
och detta även i motorvägshastighet, 9,0 li-
ter/100 km, och på tyska Autobahn i ännu 
högre hastighet. Nog så viktigt för den som 
vill upptäcka världen.

stEfan nilsson

TA DET KALLT. Kylskåpet är mer av en liten kyl-
box bredvid den tvålågiga gasspisen. Med lite 
planering går det att åstadkomma kulinariska 
mästerverk även i det här köket.

oRDNINg. Under spis, vask och kyl finns det 
förvaringslådor som är självlåsande när de 
stängts så att de inte öppnar sig om föraren 
väljer att utnyttja bilens goda köregenskaper.

HÅLL KoLL! Taket hissas och sänks från kon-
trollpanelen men det gåller att följa en del 
viktiga instruktioner som att öppna ett fönster 
så att inte bälgen trycks ut och kommer i kläm 
när taket sänks.

HögT I TAK. Det lyftbara taket är verkligen värt de knappa 20 000 kronor som det kostar extra. Säng-
en är bäddad under taket och utrymmet räcker gott och väl både för ståhöjd och en bra matplats.
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Sektion Klöver
ENDAgARS TRäFF I SöDERTUNA bygDEgÅRD 

Vi träffs för att komma igång den 8 april kl. 12.00.
Mat och kaffe ingår i träffen. 
anmälan: Före 1 april till 
Margareta 0243–23 40 88, 
070–393 16 85 eller Per 
072–333 91 87 före 1 april.   
                
Varmt välkomna!   

FöRSoMMARTRäFF I HEDEMoRA NÅS 

19–21 maj. Insläpp fredag 12.00. Vi upptäcker nya 
utflyktsmål. Umgås och njuter av naturen. 
anmälan: Före 12 maj till Dammare 
070–393 90 08, 070–600 90 05
eller Norberg 0241–233 13. 

Varmt välkomna!   

Sektion Halland
VALboRgSFIRANDE I KLUbbSTUgAN

Sektion Halland inbjuder till Valbogsfirande i det 
fagra Näs Södra Hallands klubbstuga fredag 28 
april–måndag 1 maj. Ankomst tidigast kl 14:00.
Sedvanligt program med brasa vid sjön, kanske 
någon överraskning.
anmälan: Till familjen Ljunggren 070–595 78 72,
familjen Bengtsson 070–521 70 30
Välkomna!

”SLöLägER” PÅ bJöRKäNgSgÅRDEN

Sektion Halland inbjuder 
till ”Slöläger” 10 juli – 7 
augusti på Björkängsgården 
Turkduvevägen 9 A, Björ-
käng, Tvååker.

utdrag ur programmet:

Dans, bingo, femkamp och 
andra improviserade aktiviteter. Tag gärna med 
musikinstrument.
om intresse finnes ska vi försöka hitta lämpliga 
utflyktsmål/studiebesök. Kom gärna med tips på 
sådana. Galtabäcks hamn med Galtabäcksskep-
pet och naturum, många aktiviteter i sommar.
www.galtabacksprojektet.se 
Radiostation Grimeton SAQ ”Alexander” Kvälls-
visningar varje tisdag 18–20 med start av radio-
stationen.

Vägbeskrivning:

Kör Västkustvägen cirka 11 km söder Varberg.
Björkängsgårdens adress: Turkduvevägen 9 A, 
Tvååker.
ankomst: Från 10 juli efter klockan 10:00.
oBS! Anmälan före ankomst.

anmälan eller om du vill veta mer kontakta:

N 1518 Göran & Birgitta Pettersson
0340–477 71, 070–692 52 71.
E-post: pettersson.31171@telia.com

Varmt välkomna!

Stockholmssektionen 
VÅRUPPLEVELSER VID SIMbADET, öSTERbybRUK

Stockholmssektionen inbjuder till Vårupplevelser 
vid Simbadet, Österbybruk 21–23 april. Ankomst 
kan ske efter klockan 10.00 
den 21 april. 
Träffen kommer i huvudsak 
att vara ett tillfälle att som 
inledning på campingsä-
songen på nytt skola in sig 
att bo i husbil/husvagn och 
att på nytt umgås i friluftsmiljö i en bruksort.
träffavgift: 250 kronor inklusive el.

Program:  

Fredag klockan 19.00 gemensamt knytfika.
Lördag egna aktiviteter. Tipspromenad. Klockan 
19.00 gemensamt kvällsfika.
Söndag klockan 10.00 avslutning.
anmälan: Till Harald Johansson 070–530 25 71 
senast den 16 april.

Välkomna!

Sektion Knallarna
HöST- ocH MARKNADSTRäFF I DALSToRPS bygDEgÅRD

Sektion Knallarna inbjuder till höst- och marknads-
träff i Dalstorps bygdegård Ljungsarpsvägen 4.
Tid: 14–17 september

Program

torsdag: Ankomst efter 
kl. 10:00. Fria aktivi-
teter, men ett tips är 
Kvarnboden, butik för 
jeans och byxor som 
numera finns i Ulricehamn. Klockan 19:00 knyt-
fika och träffinformation i bygdegården.
fredag: Tipspromenad och boule-turnering. 19:00 
underhållning med kaffe och tilltugg.
lördag: Fria akitiviteter. Tips är Göllingstorps 
marknad eller shopping i Gällstad. 
19:00 underhållning med kaffe och tilltugg.
söndag: Klockan 10.00 avslutning med prisutdel-
ning.

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

Ingen tvekan var de här invånarna hör hemma.

SToR SKARA. Bild från Campingklubbens riksträff 2016.
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Sektion Syd
PÅSKTRäFF MED ÅRSMöTE

Sektion SYD inbjuder till Påskträff med Årsmöte 
13–17 april i Maglehems bygdegård.
ankomst: Torsdag 13 april efter 14:00.
Program: Underhållning, 
tipspromenad, femkamp, 
konstrundor med mera.
Skyltat från väg 19.

anmälan: Senast 3 april 
till Ingrid och Frank 
044–23 52 08 eller Ann-
Margaret och Kurt 044–24 12 92.

Kom och möt våren på Österlen. 
Hjärtligt välkomna!

Västsektionen 
VÅRTRäFF VID STENSHULT

Västsektionen inbjuder till vårträff vid Stenshult, 
Uddevalla 18–21 maj. 
oBS! Insläpp redan torsdag 14:00.
Underhållning fredag och lördag kväll.
Mångkamp, poängpromenad, lotterier med mera.
Vi bjuder på korvgrillning och 
fika.

Pris: 300 kronor/ekipage

anmälan: Till Ingela och 
Tommy Janerstål 0524–620 
09, 0706–21 27 20
Birgitta och Sven Söderman
031–330 73 62, 0708–48 54 34

Välkomna!

SENSoMMARTRäFF MED ÅRSMöTE

Västsektionen inbjuder till sensommarträff med 
årsmöte vid Svanesunds Idrottsplats, Svanesund, 
orust 17–20 augusti.
oBS! Insläpp redan torsdag 14:00.

Underhållning fredag och lördag kväll.
Mångkamp, poängpromenad, lotterier med mera.
Vi bjuder på korvgrillning och fika med äggost.

Pris: 300:–/ekipage.

anmälan: Till Ingela och Tommy Janerstål
0524–620 09, 0706–21 27 20
Birgitta och Sven Söderman
031–330 73 62, 0708–48 54 34

Välkomna!

Sektion gåsa
NATURTRäFF PÅ EKERöDSRASTEN

Sektion Gåsa inbjuder till Naturträff på Ekeröds-
rasten, 5 km norr 
Hörby 18–20 
augusti.

ankomst: Fredag 
efter kl. 15.00.
Som vanligt blir 
det tipsrunda, femkamp, grillning och kanske 
också lite musikunderhållning.

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

Sektion Nord
ÅRMöTESHELg MED TRIVSELAKTIVITETER

Sektion Nord årsmöteshelg med trivselaktiviteter 
28 april–1 maj.
Vi träffas efter 15.00 den 28 april på Örnviks Cam-
ping som ligger vid E4-infarten mot Storheden.
Årsmöte med mat 
på lördag klockan 
16.00.
 
Under helgen 
planeras en el-
ler två mindre utflykter. Lite spel och kanske en 
femkamp. Vädret är ju soligt och fint, annars får vi 
lysa upp tillvaron.
 
anmälan: Senast 23 april till anders.marklund@
mhf.se eller 070–674 26 24.
PS. Jag tror inte ni behöver vara oroliga, jag vet 
att valberedningen har gjort sitt jobb.
 
Välkomna önskar Anders – och glöm inte att ta 
med vänner! 

KRISTI HIMMEFäRDSTRäFF I bREDSELE

24–28 maj. Ankomst efter kl. 13.
Som så många gånger tidigare träffas vi i Bred-
sele för gemytlig samvaro.

ur programmet:

Torsdag kör vi Boliden MHF:s familjerally.
Tipspromenad, sällskapsspel, utomhusspel, korv-
grillning.
Tag gärna med vänner. Alla är hjärtligt välkomna!

Meddela om ni kommer så vi vet hur många 
vi blir. Ingabritt 070–672 31 16,  Lisbet o Kjell 
070–634 08 30, 070–557 58 40

Sektion östgöta 
ÅRSMöTE I SöDERKöPINg

Sektion Östgöta inbjuder till årsmöte i IoGT-NTo 
lokalen Vidar i Söderköping söndagen den 23 april 
klockan 11.00. Årsmötesförhandlingar, lättare för-
täring och trevlig samvaro.
anmälan: Senast den 17 april till Ulla/Torgny 
0121–230 47, 070–313 29 59.  
Välkomna!

SPoNTAN SoMMARTRäFF I yDREFoRS

Östgötasektionen inbju-
der 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 klockan 
15.00 på fredagen. även stugor finns att hyra. I 
övrigt fria aktiviteter. 
Fin badplats och svampmarker finns liksom 
många utflyktsmål såsom Tidersrums kyrka, N. 
Kvills nationalpark med mera.

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

Välkomna till sköna Östergötland!

SToR SKARA. Bild från Campingklubbens riksträff 2016. FoTo: GUSTAV LILJEBERG
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Det är alltid roligt med nya namn i 
krysslösarhögen. Din lösning hör till de 
sju som lottades fram denna gång, dock 
inte bland de tre första som får två Sve-
rigelotter. Du tillhör de fyra övriga som 
får ett tröstevykort ur min produktion. 
Var du kommer ifrån kan övriga krysslö-
sare få gissa, om vi säger att din hemorts 
namn är ”en positiv plats mellan Dingle 
och Lysekil”, sju bokstäver. 

Förutom till Jan skickar jag ett vykort 
till gamla kända namn såsom Gerd Carls-
son i Växjö, Gun Johansson i Kopparberg 
och Lennart Magnusson i Höganäs. 

Så kommer de tre lyckliga som får 
skrapa. Bo Pettersson i Sävsjö var sist att 
sända in sin lösning men blev först fram-
dragen. Britt Gustafsson från Piteå blev 
tvåa och Inga Boström från Norraham-
mar kom som god trea. Grattis till er alla!

ulf HEllgrEn

Välkommen, 
Jan grimberg!
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MHF-Ungdoms verksamhetskonfe-
rens hölls helgen den 28–29 januari 
i Linköping. Ett tillfälle där klubbarna 
och medlemmarna kan utbyta erfa-
renheter. 

DEN ÅRLIgA verksamhetskonferensen hölls 
i Linköping med 25 deltagare från klubbar 
och distrikt. 

MHF-Ungdoms generalsekreterare 
Christer Folkesson inledde med att hålla 
en tyst minut för den saknade medlemmen 
IngaSara Cardell. 

– IngaSara gick bort i slutet av januari. 
Hon hade ett stort engagemang både i 
MHF och MHF-Ungdom. IngaSara var 
med och startade många klubbar uppe i 
norr, sa han. 

Christer Folkesson berättade om olika 
saker som är på gång inom MHF-Ungdom. 

– Vi har jobbat med ett nytt medlems-
register som går in i skarpt läge nu, sa han. 

KoNFERENSDELTAgARNA delades in i olika 
grupper och fick diskutera organisationens 
verksamhet. En fråga var hur vad MHF-
Ungdom kan göra för att synas mer som 
organisation. 

– I vår grupp sa vi att vi ska vara ute och 
synas där ungdomar finns. Både på festivaler 

MHF-Ungdom utbytte erfarenheter
och andra ställen, men också i forum på nä-
tet, konstaterade Eva-Karin Larsson, Uppvi-
dinge MHF-Ungdom. 

– Vi brukar vara ute och visa upp oss på 
mässor och andra platser. Kort därefter har 
vi prova på-verksamhet som vi bjuder in 
intresserade till, berättade Janne Göransson, 
MHF-Ungdom Solkatterna Speedway. 

– I MHF-Ungdom Ale Trial klubb har 
vi samma sak, vi deltar på marknader med 
uppvisning, samt föreningsmässor och andra 
ställen, inflikade Joar Bergman. 

EN ANNAN FRÅgA som deltagarna fick dis-
kutera var idéer för ny verksamhet. Reflex-
kampanjer, barntrafikskola, cykelskola för 
barn, pysselverksamhet på fritids och natt-
vandring var några förslag som kom upp. 

– Det kan vara MHF-Ungdoms styrka, 
att vi kan starta nästan vilken sorts verksam-
het som helst i våra klubbar, konstaterade 
Roland Jonsson, MHF-Ungdom Solkat-
terna Speedway. 

MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov 
Sjöström föreläste kring ämnet oskyddade 
trafikanter och alkohol. 

– Vi har ganska bra koll på motorfordon 
och alkohol. Men området är mer outfors-
kat när det gäller oskyddade trafikanter, be-
rättade han. 

– Det finns exempelvis ingen promille-
gräns för cykling. 

Göran Sydhage, vd för MHF, hälsade från 
MHF och berättade om förbundets verk-
samhet. Han informerade också om rattfyl-
leri och rattfylleriets konsekvenser. 

PHILIP KNUTSSoN, MHF-Ungdom Klippan, 
om verksamhetskonferensen:

– Diskussionerna har varit bra. Det här 
är ett bra tillfälle för klubbarna att utbyta 
erfarenheter, konstaterade han. 

Joar Bergman, MHF-Ungdom Ale Trial 
Klubb, deltog för första gången. 

– Ett intryck är att MHF-Ungdom är en 
organisation med stor bredd, det är inte bara 
motorsport, säger han. 

– En annan tanke är att det här gänget har 
hört mycket av det som sägs 70 gånger förut. 

Vad tar du med dig hem till klubben? 

– Jag kommer att redovisa det vi har lärt 
oss under konferensen på vårt årsmöte. Fö-
reläsningarna om polisen och utandnings-
proven samt om cykel och alkohol var in-
tressanta, säger Joar Bergman. 

– En annan sak jag har tänkt på är att vi 
behöver få in mer ungdomar i vår klubb-
styrelse. 

mari Haglund 

VIKTIg SAMLINg. MHF-Ungdoms verksamhetskonferens i Linköping hade 25 deltagare. 

”Ett intryck 
är att MHF-
Ungdom är 
en organisa-
tion med stor 
bredd, det är 
inte bara mo-
torsport.”

JoAR bERgMAN, MHF-
Ungdom Ale Trial, 
deltog i verksam-
hetskonferensen för 
första gången. 
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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 20/3, 2017. Märk kuvertet ”Krysset 2/17”.

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

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

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

Foto: sven Furuly
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Motorföraren i backspegeln
Våren nalkades i Motorföraren nr 3/1995 och det uppmärksam-
mades med en uppdatering från tidningens långtest av som-
mardäck. Bland provkörningarna noterades en ny Nissan, en 
manuellt växlad Saab utan kopplingspedal samt en Mercedes 
som inte kunde sladda. 

tEXt: gustaV lilJEbErg

En designstudie av Nissan Max-
ima var det stora dragplåstret på 
Motorförarens omslag. Att det 
inte var produktionsbilen be-
rodde nog mest på att den senare 
inte var lika fartfylld i formen. 
Intrycket av Maximas linjer var 
uppriktigt: ”… en tidstypisk japa-
nare med svepande, mjuka linjer 
som förvisso utstrålar elegans men 
också en form av slätstrukenhet. 
Det är svårt att se skillnad på da-
gens japanska bilar. De ser ju näs-
tan likadana ut allihop.”

Bilen erbjöds med två V6-
motorer på antingen 140 eller 
193 hk. Den förstnämnda kos-
tade 210 000 kronor, den senare 
70 000 mer – men då ingick 
också mer utrustning.

Importören hoppades att sälja 
500 bilar av den nya modellen, ett 
högt uppsatt mål då den utgående 
generationen sålts i 1 000 exem-
plar sedan 1989.

Det flaggades också för ett test 
av sommardäck. Den här gången 
gav en lägesrapport från det lång-
tidstest som genomfördes av åtta 
olika däck. De kördes under olika 
förhållanden på olika bilar men 
nog gick det att dra slutsatser 
av flera egenskaper. En del hade 
slitits ut helt, trots få mil, medan 
andra hade många mil kvar, trots 
redan många mil avverkade.

Regeringen hade gett Boverket, Sta-
tens naturvårdsverk och NUTEK i 
uppdrag att utforma en nationell vi-
sion för samhällsutvecklingen till år 
2009.

”Visionens utgångspunkt är att da-
gens bilbaserade transportsystem inte 
kan upprätthållas. I första hand utgör 
koldioxidmålet en restriktion. Re-
geringen har uttalat att utsläppen av 
koldioxid ska stabiliseras på 1990 års 
nivå till år 2000 och därefter minska.”

Lösningen på problemet med 
mindre biltrafik skulle vara en stor 
satsning på järnvägar – likt den som 
gjorts i Japan – med en strikt bebyg-
gelseplanering. I praktiken skulle det 
innebära ett nätverk av städer, mellan 
vilka man åkte tåg, och bilen var för-
behållen glesbygden.

– Utmaningen för samhällsplanerar-

na består i att finna alternativa vägar att 
hantera målkonflikter. Färdriktningen 
är klar men slutmålet ointressant. Det 
formas och omformas kontinuerligt 
i förändringsprocessen. Den ofärdiga 
skiss av slutmålet som presenteras i vi-
sionen om Sverige år 2009 kommer 
därför knappast att lämna några var-
aktiga spår efter sig i verkligheten, var 
en av kommentarerna från Jan-Evert 
Nilsson, Nordplans chef.

ESP – Electronic Stability Program 
var en bokstavskombination att lägga 
på minnet och givetvis var det Mer-
cedes-Benz som ledde utvecklingen 
av antisladdsystemet: 

”Mercedes var ju först ut med 
både låsningsfria bromsar (ABS), au-
tomatiska differentialspärrar (ASD) 
och antispinn (ASR). I det nya ESP-
systemet sammankopplar man alla de 
här elektroniska finesserna via två da-
torer som styrs av en känselkropp, en 
sensor, placerad under bilens baksäte 
… På bråkdelen av en sekund skickar 
datorerna då ut signaler både till mo-
torstyrningssystemet och till broms-
systemet; motoreffekten stryps och 
hjulen bromsas individuellt, beroende 
på hur bilen uppför sig.”

Tekniken kompenserade för både 
över- och understyrning och kunde 
häva stora sladdar, om än inte upphä-
va fysikens lagar. Systemet skulle in-
troduceras i S- och SL-bilarna redan 
under året, därefter väntade E- och 
C-Klass.

ESP skulle få sitt stora genombrott 
kom några år senare, efter att Tekni-
kens Värld vält med en A-Klass och 
skapat stora rubriker internationellt …

Ingenjörsglädje var 
ingen bristvara hos 
Saab och i mitten på 
1990-talet resulte-
rade det i exempelvis 
en speciell växellåda 
kallad Sensonic som 
enbart erbjöds till 
900 turbo. Det här 
var en manuellt väx-
lad låda utan kopp-
lingspedal. Tanken 
var att kombinera 
automatlådans kom-
fort med verkningsgraden från en 
manuell växellåda.

Hjärnan i systemet var en datoren-
het som styrde kopplingshydrauliken: 
”När föraren släpper gaspedalen träder 

kopplingen i funktion 
och möjliggör växling, 
förutsatt att hastighet 
och varvtal stämmer 
med den växel som 
valts. Annars proteste-
rar automatiken och 
ett meddelande visas 
på instrumentpanelen, 
t ex ’växla upp’ eller 
’växla ner’ – eller rent 
av ’lägg ur växeln’.”

Det pratades vid 
tiden om en ny ge-

neration Sensonic-växellådor, men 
dessa kom aldrig i produktion. Sen-
sonic försvann sedermera helt från 
programmet när 900 uppgraderades 
till 9-3.

Så ska Sverige japaniseras

Det här kopplar jag inte!

bilen som inte 
kan sladda

omslag
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SäLJES

ToyoTAHJUL m pryd-
nadsfälgar. 5 hål, dim 
195/55-16. Pris: 2 300 kr. 
Tel: 0505–448 66,
070–526 19 94. 

böcKER. Kriget i luften, 
Andra världskriget, 2 

böcker. 1 bok, Världen i 
dag Austr, oceanen Ant-
arktis. 1 bok, Bra böcker, 
Världsatlas. Säljes för 45 
kr/st eller alla för 125 kr. 
10 böcker, skönlitteratur. 
10 st för 45 kr eller 8 kr/st. 
Tel 08-627 97 13, 
073-994 84 71. 

UTHyRES

MHF-STUgAN I SANDS-
bRo, 5 km från Växjö cen-
trum, vackert belägen vid 
Helgasjöns strand uthyres 
under sommaren till se-
mesterfirare. Modernt kök 
med elspis, kyl/frys, mik-
ro, diskmaskin. Tv och in-

ternetanslutning. 
Två toaletter, den 
ena handikapp-
anpassad och 
utrustad med 
dusch och tvättmaskin. 
Stort delbart allrum och 
ett mindre rum, båda med 
bäddsoffa för två perso-
ner. Veckohyra 3 500 kr. 

Upplysningar och 
bokning Bengt 
Hopstadius, 
tel: 070–687 23 
89 eller e-post: 

bengt.hopstadius@gmail.
com eller Ingvar Anders-
son, tel: 0470–669 88 el-
ler e-post: helen.bengts@
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 20 mars. 

 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)  

1A. Bilmodellernas tio-i-topp i Sverige 2016:
1) Volkswagen Golf 22 084
2) Volvo V70/S90/V90 21 321
3) Volvo S60/V60 16 755
4) Volvo XC60 16 266
5) Volkswagen Passat 15 716
6) Volvo V40 12 691
6) 7) Toyota Auris 7 423
8) Volkswagen Polo 7 091
9) Kia Ceed 6 778
10) Skoda octavia 5 889

2b. Märkestoppen i Sverige 2016:
1) Volvo 71 238
2) Volkswagen 57 823
3) Audi 22 662
4) Toyota 22 332
5) BMW 22 146
6) Kia 21 788,
7) Mercedes 17 000
8) Skoda 16 199
9) Renault 14 374
10) Ford 12 628

3b. ANtalet sålda bilar 2016 rangordnade efter drivmedel:
1) Dieselbilar 195 928
2) Bensinbilar 148 212
3) Hybrider 10 293
4) Laddhybrider 10 257
5) Gasbilar 3 949
6) Elbilar 2 924
7) E85 755 

Rätt svar bil- & trafikfrågor

c Vi önskar fem nya vinnare 

grattis! Två bingolotter vardera 

är priset. Lycka till!

  Bo Joelsson

  Bäckefors

    Lars-Göran Kallin,

    Åkersberga

    Siw Jeppsson,

    Onslunda

Nils Fransson,

Ronneby

Anita Löfgren,

Hammerdal

MEDLEMSFöRMÅN: ANNoNSERA
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PoSTTIDNINg b

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm


