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Här prisas Daniel 
för sin rådighet

Daniel Bäckström blev Årets trafik-
hjälte 2017 för att han hindrat en ratt-
fyllerists framfart i trafiken. Sidan 11

MHF:s lösning 
fick rubriker
MHF Test Labs alkobom för 

flygplatser väckte stort mediein-
tresse på Trafiknykterhetens Dag i 

Jönköping.  Sidan 15

Danskt gemyt på 
norra Jylland
Motorföraren tar en tur över vatt-

net och landar i ett av Danmarks 
mest aptitliga områden, både vad 
gäller omgivningar och förplägnad.
 Sidan 24

Orättvisan som 
ger fler whiplash
Bilarnas stolar och nackskydd är 
framtagna för att passa mäns krop-

par, vilket gör att de skyddar kvinnor 
sämre med fler whiplashskador som 
följd. Sidan 42
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Det händer 
när du vilar
Många semestertrafikan-
ter kommer att få en nyttig 
påminnelse att ta paus av 
engagerade MHF-are längs 
vägarna i sommar. 

FOTO: MARI HAgLUND
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Pistol eller ratt?

Pistol och ratt kan vara fina redskap. Jag behöver 
bara nämna namn som Ragnar Skanåker, Björn 
Waldegård eller Kenny Bräck i sportens värld. 
Många är de priser som delats ut till svenska, 

framgångsrika utövare genom åren.
Pistol och ratt kan också vara farliga redskap då de 

hamnar i fel händer. Jag har den senaste tiden följt en 
del mediarapportering och dragit några slutsatser.

I Karlskrona satte sig en rattfyllerist vid ratten, körde 
in i ett träd och hans flickvän dog. Rattfylleristen fick 
sina ytliga sår omplåstrade och fick sedan åka hem. Det 
var inte första gången personen körde på fyllan.

EN kVINNA FRÅN SkARAbORG berättar om vad som 
hände då bilen hon färdades i mötte ett rattfyllo: 

”Hon, en yngre kvinna, blev kanske svårast skadad. 
Hon fick skador på ryggraden och kollapsad lunga. 
Den man som körde bilen fick inre blödningar, brutna 
ben och smärtor. Jag har fortfarande problem och kan 
inte göra de fritidsaktiviteter jag kunde innan. Ryggen 
är ihopskruvad. Min pojkvän får hålla på och åka till 
sjukhuset med skadorna han fick, berättade den unga 
kvinnan ett år efter händelsen.” 

Detta enligt Falköpings Tidning.
Hon och hennes pojkvän blev skadade för många år 

framöver. Rattfyllot fick sex månader i fängelse men 
slipper betala skadestånd till de drabbade.

SVT i Gävleborg berättar om en 62-årig man från 
Gävle som skottskadade en person med pistol. Han fick 
fem års fängelse för försök till dråp.

Hur rimmar detta? Dåligt enligt min uppfattning. 
Denna förmildrande syn som finns på rattfylleribrott är 
ett problem. Det tyckte också en tidigare justitieminis-
ter, Thomas Bodström. Han skrev en promemoria om 
detta. Den handlar om att skärpa synen på vållandebrott 
i samband med rattfylleri och andra allvarliga trafikbrott.

Vid regeringsskiftet 2006 lades promemorian i 
glömskans hav och där har ingen regering haft intresse 
att fiska upp den sedan dess.

MHF:s trafiksäkerhetschef Lars-Olov Sjöström har 
däremot varit ute på fisketur och funnit den. Denna 
promemoria måste plockas fram också hos våra besluts-
fattare. Nu är det hög tid att något händer på området.

ATT VÄLjA ATT PÅ FYLLAN sätta sig bakom ratten och 
riskera sitt och andras liv måste få allvarligare konse-
kvenser för rattfylleristen än vad det får idag. Männis-
kor som på ett eller annat sätt riskerar att skada eller 
ta livet av andra människor kan idag tas om hand av 
samhället för att förhindra att detta sker. Så måste också 
notoriska rattfyllerister behandlas. Det är inte rattfyl-
leristen som ska skyddas utan alla de som rattfylleristen 
utsätter för faror.

uTE SkINER SOLEN och jag låter som en dysterkvist. 
Men för att INGEN ska dö av rattfylleri krävs åtgär-

der av samhället.
Med detta önskar jag dig en skön och fin sommar 

och att du får fina och trygga mil i trafiken – oavsett på 
vilket sätt du tar dig fram.

”En 62-årig 
man från 
Gävle skott-
skadade en 
person med 
pistol. Han 
fick fem års 
fängelse för 
försök till 
dråp.”



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

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

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

från 760:–/person

Bil- eller mc-paket
Prisexempel boende på gästhem

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

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

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

Semester på

ÅLÄNDSKA VÄGAR
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jAG HAR INGENTING EMOT cyklister – inte 
på något vis. Däremot kan jag ha något mot 
vissa cyklister. Det är ungefär som att jag 
inte har något mot bilar, men väl mot vissa 
typer av bilister.

Nåja, tillbaka till cyklisterna. Häromda-
gen råkade jag ut för en något märklig tra-
fiksituation. Dels för att jag var fotgängare 
och dels för att situationen blev just täm-
ligen märklig och faktiskt lite förunderlig.

Cykel- och gångvägar är som bilvägar i 
miniatyr. Det finns kurvor, raksträckor och 
naturligtvis korsningar. Just den här händel-
sen inträffade vid det senare – en korsning.

Min färdväg, till fots, var rakt över kors-
ningen på den anbefallda promenadvägen. 
Plötsligt hördes ett ilsket plingande bakom 
mig och ögonblicket efter dök en cyklist 
upp på min vänstra sida i en brant höger-
sväng framför mig.

DET HELA SLuTADE I en cyklist stod på 
bromsarna och stapplade med sin cykel 
framför mig. Bakom cykeln var en tvåhjulig 
barnvagn kopplad som var millimetrar från 
att slå undan benen för mig.

Situationen – för mig – var närmast ko-
misk och jag frågade lite glatt – Och vem 
har företräde här då? Svaret blev: Jag vet 
inte, men jag plingade ju …

Det komiska försvann lika snabbt som 
tanken först dök upp. Istället dök en annan, 
lätt pedagogisk tanke upp.

SÅ, RIPOSTEN bLEV: Om du istället hade 
kört en bil med släpvagn och kommit till 
en fyrvägskorsning, hade du då först tutat 
på mig som ligger i innerfilen och däref-
ter svängt höger framför mig? Och efter 
krocken försvarat dig med: Jag tutade ju? 
Det kändes som en lagom pedagogisk jäm-
förelse – inte alls svår att förstå. 

Jag tänker inte påstå att det då plötsligt 
tändes något ljus av konsensus mellan oss 
(ömsesidig förståelse) i just det ögonblicket. 
Det vore att handskas närmast ovarsamt 
med sanningen.

Däremot, hoppas jag, att händelsen kan-
ske blev något av ett uppvaknande – i alla 
fall hos just den här cyklisten – att ingen är 
suveränt ensam på vägen, oavsett färdmedel. 
Vi delar på den och det kräver både ömse-
sidig kunskap och respekt.

En tankeställare

MIkAEL LINDbERG

CHeFReDAkTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Bakom 
cykeln var 
en tvåhjulig 
barnvagn 
kopplad som 
var millimet-
rar från att 
slå undan 
benen för 
mig.”

kRöNIkA: FRÅN FöRARSÄTET

transportstyrelsen har i en prome-
moria, daterad 2015-08-14, till-
sammans med andra intressenter 
skrivit om färdskrivare i husbil.

Jag är bilinspektör vid trafikpolisen i 
Västerås och har länge diskuterat frågan 
med transportstyrelsens experter på kör-, 
och vilotider.

FÄRDSkRIVARE SkA ANVÄNDAS av yrkesfö-
rare för att bland annat registrera kör-, och 
vilotider, dygnsvila samt veckovila. 

Uppgifterna ska finnas tillgängliga i for-
donet innevarande dag och 28 dagar bakåt 
för att kontrollpersonal ska kunna kontrol-
lera enligt ovan. 

Dessutom ska dessa uppgifter sparas i ett 
år av arbetsgivaren för att kunna visas upp 
vid en företagskontroll av Transportstyrel-
sens personal.

NÄR FRÅGOR OM FÄRDSkRIVARE i husbil 
kommer upp hos vissa poliser och Trans-
portstyrelsen, hänvisar de alltid till följan-
de: EG förordningen 561/2006, kapitel 1, 
artikel 3, punkten h).

Där står det att fordon och fordons-
kombinationer med högsta vikt på 7,5 ton 
och en icke-kommersiell transport, är un-
dantagen från färdskrivare”.

Knutpunkten som jag ser det är att 
EG-förordningen man hänvisar till enbart 

gäller personer som utför ”mobilt arbete” 
avseende vägtransporter.

Det finns många punkter i inledningen 
av denna förordning som talar emot Tran-
sportstyrelsens tolkning, men den vikti-
gaste som jag ser det, är punkten 17 som 
lyder: ”Denna förordning syftar till att för-
bättra de sociala förhållandena för anställda 
som omfattas av förordningen”.

Slutsats: Är jag inte anställd och utför 
inget mobilt arbete så omfattas jag inte av 
förordningen.

Nu vet jag att vissa säger att Transport-
styrelsen har tolkningsföreträde och det är 
fullt möjligt. Men vi vet egentligen inte 
vad som gäller innan det har gått till dom-
stol och där tolkats vem eller vad som är 
en ”Mobil arbetstagare”.

MITT FöRSLAG FöR ATT avhjälpa denna röra 
kring när en husbil behöver färdskrivare är 
att följande text införs i Transportstyrelsens 
promemoria istället för de fyra varianter 
som finns där nu:

Är du mobil arbetstagare och kör en 
husbil med eller utan släp, med en total-
vikt över 3,5 ton i kommersiellt syfte, ska 
du använda färdskrivare. Detta oavsett hur 
husbilen är registrerad.

roinE HEllbErg

Bilinspektör
Trafikpolisen Västerås 

Vilka behöver använda 
färdskrivare i en husbil?

kONTROLLINSTRuMENT. Så här kan en digital färdskrivare se ut. FOTO: ISAk FORS



Thule Motion XT

Nya Thule Motion XT är det perfekta ressällskapet när du vill ha med dig allt utan att behöva 
kompromissa. Med gott om plats för massor av bagage, utrustning och annat skrymmande 
är den redo för alla äventyr, året runt. Thule Motion XT fi nns i fl era storlekar och två färger. 
Du hittar den i din närmaste Mekonomen-butik.

Stilren och aerodynamisk form 
som matchar modern bildesign

Lätt att öppna, 
stänga och låsa 
tack vare det 
revolutionerande 
SlideLock-systemet

Smidig och säker montering med 
snabbfästet PowerClick

Generös och rymlig, öppningsbar från båda sidorna
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bil- och trafikfrågor

1. Många kör säkert ut i Europa i sommar och 
förmodligen då på tyska vägar. Där kan hastig-
hetsskyltar ha tilläggsskylten ”bei Nässe”. Vad 
betyder ”bei Nässe”?
A. Våt vägbana.
B. Regn.
C. Vinterväglag.

2. I Sverige är det tillåtet att prata i mobiltelefon 
utan handsfree bakom ratten, men i vilka andra 
länder inom Eu är det tillåtet?
A. Inga andra eU-länder.
B. Spanien, Andorra och Portugal.
C. Tjeckien, Slovakien, Slovenien och kroatien.

3. Att ha en reflexväst i bilen och använda den om 
man ska vistas på vägen vid ett stopp eller olycka 
är lag i de flesta länder i Europa. I vilket av föl-
jande länder är det inte lag på reflexväst i bilen?
A. Tyskland.
B. Danmark.
C. Sverige.

(Rätt svar på sidan 47.)

bILLIGARE cAMPING 

FöR MHF-MEDLEMMAR

Osby Camping ligger 
vid Osbysjön i nord-
västra Skåne. Här 
kan barnen leka invid 
sjön och det finns mi-
nigolfbana med tolv 
hål. Campingen er-
bjuder 100 elplatser, 
25 tältplatser, sex 
stugor och en lägen-
het. Vid uppvisande 
av medlemskort i 
MHF, lämnar cam-
pingen 30 procent 
rabatt.

FLER TYSkA  

MILjözONER

Under 2017 tillkom-
mer tre nya miljö-
zoner i Tyskland. 
Staden Balingen har 
redan klassats som 
miljözon och senare 
under året följer även 
städerna kassel och 
Regenburg. Miljözo-
ner, eller Umweltzo-
nen på tyska, innebär 
att bilarna måste ha 
en dekal på rutan, en 
Feinstaubplakette, 
för att få köra in i 
zonen. Dekalen kan 
köpas i Tyskland, 
eller beställas här i 
Sverige via DekRA 
för 185 kronor. Priset 
gäller svenskregist-
rerade fordon och 
leveranstiden är tre 
till fem dagar.

Rättelse 
Några läsare har reagerat på svaret på trafik-
fråga 3 i Motorföraren nr 4 2017 om p-skiva. 
Och självklart har de rätt!

Så här står det i Trafikförordningens 3 kap 
§49a stycke 3: 

Om en parkeringsskiva eller motsvarande 
används skall tiden på denna ställas in på 
den närmast följande halvtimmen räknat från 
den tidpunkt då uppställningen påbörjades. 
Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning 
börjar skall klockslaget för tidsbegränsningens 

början ställas in om fordonet skall stå kvar 
efter denna tidpunkt. Skivan skall placeras 
framtill i eller, om detta inte är möjligt, på for-
donet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar 
utifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande 
behöver inte användas om fordonet endast 
är parkerat under tid då tidsbegränsning inte 
råder.

Parkerar du 15:05 ska du alltså ställa p-ski-
van på 15:30, inte exakt på den tid du parkerar 
bilen. Sedan får man självklart inte ändra p-
skivans inställning under pågående parkering.

Vi ber om ursäkt för felet! 

Arteon gör entré
Volkswagen utökar sitt modellutbud 
med premiumbilen Arteon, som blir 
efterträdare till CC. Det handlar om en 
femdörrars gran Turismo-vagn som är 
fyrhjulsdriven. För Sveriges del blir det 
två dieslar, 190 respektive 240 häst-
krafter, samt en bensinvariant på 280 
hästkrafter. Priserna börjar på 399 900 
kronor och svensk premiär blir det i 
slutet av sommaren. Motorföraren åter-
kommer med en provkörning i nästa 
nummer.

Den 1 maj förändrades de regler som styr 
hur Transportstyrelsen handlägger körkortsä-
renden med villkor om alkolås. Nu kan också 
personer som exempelvis medicinerar mot 
ADHD få möjlighet att ansöka om och bli 
beviljade ett körkort med alkolåsvillkor. Detta 
har tidigare inte varit möjligt. 

Sedan 2012 har den som dömts för alkohol-
relaterat rattfylleri kunnat ansöka om körkort 
med villkor om alkolås. Något som gör att 
man har möjlighet att behålla körkortet i stället 
för att få det återkallat i 12 eller 24 månader, 
vilket är den normala konsekvensen av rattfyl-
leri.

I dag ansöker ungefär var fjärde rattfyllerist 
om ett alkolås. Sedan starten har Transport-
styrelsen beslutat om över 9 000 körkort med 
villkor om alkolås.

Lagändringen ska åtgärda en lucka i de 
tidigare reglerna om alkolås. Det har förut 
inte varit möjligt att ha körkort med villkor om 
alkolås om man samtidigt använder sig av 
ämnen som är klassade som narkotika. Det 
gäller även om det rör sig om narkotikaklas-

sade läkemedel som har ordinerats av en 
läkare och som inte heller är olämpliga ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. ett tydligt exempel 
är en situation där någon tar medicin på grund 
av en ADHD-diagnos.

– Det rör sig inte om någon större mängd 
ärenden, men vi ser detta som viktigt ur ett 
rättviseperspektiv. Alla ska ha samma möjlig-
het att behålla sitt körkort mot villkoret att 
man installerar alkolås i sin bil, säger Pär-Ola 
Skarviken, alkolåssamordnare på Transportsty-
relsen i en kommentar.

Fler får 
möjlighet 
till alkolås
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Sommarens stora MHF-aktivitet Ta 
Paus genomförs på ett 70-tal platser 
i landet.  

– Det är roligt att vara ute på Ta 
Paus. Besökarna tycker att vi gör en 
god gärning, säger Lisbeth Bengts-
son, ordförande i Södra Hallands 
MHF.

MHF GENOMFöR Ta Paus-aktiviteter från 
slutet av juni till augusti. Besökarna bjuds 
på fika och får information om att det är 
viktigt att stanna och ta rast när man kör 
längre sträckor. 

I MHF Region Väst körs Ta Paus på tio 
platser. Lisbeth Bengtsson i Hyltebruk är 
ordförande i Södra Hallands MHF. 

– Planen är att vår 
avdelning ska köra Ta 
Paus på tre platser i 
sommar, berättar hon.

NÄST SISTA HELGEN i 
juli står Södra Hallands 
MHF på rastplatsen Su-
sedalen vid E6. 

– Vi brukar ha myck-
et folk, en hel del tyska 
och norska turister, sä-
ger Lisbeth Bengtsson. 

Besökarna får Ta Paus-
information och bjuds på 
alkoholfri dryck. 

– Många som är ute och kör, tänker inte 
på att de inte ska sätta sig bakom ratten da-
gen efter att de har druckit en massa sprit, 
konstaterar Lisbeth Bengtsson. 

SöDRA HALLANDS MHF visar upp utställning-
en Uppvaknandet. Utställningen visar hur 
mycket alkohol olika drycker innehåller.

– Folk vet inte hur mycket alkohol en öl 
innehåller, de står som frågetecken när de 
ser att till och med lättölen innehåller alko-
hol, säger Lisbeth Bengtsson. 

Lisbeth Bengtsson och hennes man Lars 
genomförde Ta Paus-aktiviteter på 13 plat-
ser under 2016, vilket gör Södra Hallands 
MHF till en av de flitigaste avdelningarna. 

På Region Västs årsmöte tilldelades Lis-
beth och Lars Bengtsson 
MHF:s medalj i silver 
för trafiksäkerhetsfräm-
jande insats. Paret fick 
utmärkelsen för s i t t 
mångåriga engagemang 
i MHF. 

– Jätteroligt att vi blev 
uppmärksammade för 
vårt engagemang, säger 
Lisbeth Bengtsson. 

Gunnar Alfredsson, 
Ulricehamns MHF, pri-
sades också för sitt enga-
gemang.

Mari Haglund

MHF manar trafikanter 
att ta Paus i sommar

VIkTIG VILA. MHF:s funktionärer uppmanar sommarresenärerna att ta paus på ett 70-tal platser 
runtom i landet. 

ENGAGERADE. Lars och Lisbeth Bengts-
son, Södra Hallands MHF, ska köra Ta 
Paus på tre platser i sommar. 
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Under årets fem 
första månader dö-
dades 87 personer i 
vägtrafiken i Sverige. 
Det är tre färre jäm-
fört med samma pe-
riod 2016, då antalet 
var 90 stycken. 

25 personer miste 
livet under maj och 
192 stycken ska-
dades svårt enligt 
Transportstyrelsens 
preliminära statistik. 
Det är två fler döda 
jämfört med samma 
månad förra året. 

Åtta av de om-
komna personerna 
hade färdats i bil, tre 
i buss, två på cykel, 
en på motorcykel, en 
på fyrhjuling och tre 
var gående. 

Sju bilister omkom 
i singelolyckor, tre 
bilister omkom i mö-
tesolyckor och en i 
kollision med ett tåg.

Rekordsnabb dom i rattfyllerifall
kvart över ett på natten stoppades en 33-årig bilist i polisens rutin-
kontroll i Sölvesborg, rapporterar kristianstadsbladet. Promillehalten i 
utandningsluften visade att bilisten körde grovt rattfull och han greps 
klockan två. Därefter gick det minst sagt undan. Senare, samma dag, 
blev 33-åringen anhållen, häktad och ställd inför rätta. Domen blev en 
månads fängelse. Hela proceduren tog inte mer än 13 timmar. 

– Jag har aldrig sett samma datum på gripande och dom. Det är 
nog ovanligt, säger åklagare Stina Brindmark till kristianstadsbladet.

87

Just nu håller en ny tv-serie på att spelas in 
med premiär på TV3 och Viafree i höst. Det är 
en realityserie om ett gäng som arbetar på Bil-
provningen i Tidaholm. Programmet beskrivs 
som att det kommer att bjuda på arbetsglädje, 
humor och en gemensam passion för fordon.

– Vi hoppas att tv-serien också kommer att 
visa Sveriges fordonsägare att Bilprovningen 
är serviceinriktad och arbetar för att förebygga 
olyckor och utsläpp i ett tidigt skede, berättar 
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef 
på Bilprovningen.

Utöver gänget i Tidaholm kommer tittaren 
även att få möta roliga och intressanta kol-
legor på andra orter i landet. Bilprovningen har 
cirka 600 medarbetare på närmare 100 statio-
ner från Skurup till karesuando.

bilprovningen i tv-såpa

HuVuDPERSONER. Gänget vi får följa i höst på 
TV3. Från vänster: Kent, Ylva, Fredrik och San-
dra utanför Bilprovningen i Tidaholm.
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Den 18 maj uppmärksammades 
Trafiknykterhetens dag på många 
platser i landet. I Riksdagshuset hölls 
ett seminarium kring rattfylleri och ar-
rangörer var MHF och trafikutskottet.

– POLISEN.
– Min man är full och sätter sig i bilen 

med våra barn. Ni måste stoppa honom!
Ursula Erikssons gripande inledning var 

taget från ett verkligt SOS-samtal och vitt-
nade om den maktlöshet anhöriga kan upp-
leva i samband med alkoholism.

– Kan ni tänka er hur långt det har gått 
när alla andra försök har varit förgäves och 
den sista utvägen blir att ringa till polisen 
för att få stopp på en rattfyllerist, fortsätter 
Ursula.

ETT PRObLEM är att sådana rattfyllerister un-
der lång tid kan ha slunkit genom polisens 
nät. De kan utåt sett leva i ordnade förhål-

landen och det vilar också en hel del skam 
bland de anhöriga – det här är inget man 
vill prata om, eller söka hjälp för. Istället är 
det lättare att försöka blunda och hoppas på 
att det där senaste tillfället var det sista …

– Vi behöver hjälp, fortsatte Ursula. All-
mänhet och anhöriga måste i ett tidigare 
skede våga kontakta oss för att få stopp på 
rattfylleristerna. Det är inget att skämmas 
för och kan rädda liv.

SVEN-ERIk ALHEM, ordförande för Brotts-
offerjouren, talade om likgiltighetsuppsåt. 
Det betyder i det här fallet att en chauf-
för insett riskerna med sitt drickande, men 
varit likgiltig inför konsekvenserna. Idag 
används likgiltighetsuppsåt vid andra brott 
som mord och dråp.

Poängen är att använda sig av likgiltig-
hetsuppsåt även vid en rättegång för rattfyl-
leribrott. Då är det möjligt att höja straffska-
lan – jämfört med idag – för exempelvis en 

rattfyllerist som kört ihjäl en annan person.
Näste talare, KBT-terapeuten Ulf Wahl-

gren, såg ett problem i dagens behandlingar 
av rattfyllerister.

– LÄkARVÅRD MOT bEROENDET är en van-
lig lösning idag. Men att ge folk piller är 
inte rätt väg att gå. Man måste gå djupare 
in i personen och förstå de bakomliggande 
orsakerna till missbruket. Först då kan man 
behandla en rattfyllerist, menar Ulf.

Beteendeterapi har hittills visat sig vara 
effektivaste behandlingsformen vid alko-
holproblem. Här arbetar man med social 
färdighetsträning, självkontroll och konse-
kvenspedagogik.

Dagen avslutades med en kort paneldis-
kussion och vi kan konstatera att semina-
riet var välbesökt. Runt 75 personer från 
olika organisationer och partier fanns med 
i salen.

MikaEl lindbErg

”Allmänhet 
och anhöriga 
måste i ett 
tidigt skede 
våga kon-
takta oss för 
att få stopp 
på rattfylle-
risterna.”

Hjärtefråga i maktens centrum

GRIPANDE INLEDNING. Ursula Eriksson från polisen berättade att po-
lisen behöver hjälp och tips från allmänheten och anhöriga för att 
stoppa rattfyllerister i ett tidigt skede.

FRÅGOR OcH SVAR. Efter föreläsarna blev det paneldiskussion. Vid mikrofonen höll först MHF:s trafik-
säkerhetsexpert Lars Olov Sjöström en kort inledning.

bROTT OcH STRAFF. Är det nå-
gon skillnad på att knivmörda 
en person, eller att sätta sig 
berusad i en bil och köra ihjäl 
någon? Sven-Erik Alhem, ord-
förande för Brottsofferjouren, 
menar att man i bägge fallen 
ska kunna använda sig av lik-
giltighetsuppsåt i rättssalarna.

bEHANDLINGSTERAPI. KBT-tera-
peuten Ulf Wahlgren tror inte på 
elektronisk fotboja och medicinsk 
behandling av rattfylleristerna. 
Orsakerna till beroendet sitter 
djupare och kräver andra me-
toder.

VÄLbESökT. Omkring 75 personer från olika organisationer och partier besökte seminariet i Riksdags-
huset. Temat var Rattfylleriets pris.
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Bäst i test!  
– Alkoholfri öl

Test.se 
Feb. 2016

Daniel prisas för att han 
stoppade en rattfyllerist
Daniel Bäckström heter Årets 
Trafikhjälte. Han får priset för att 
han stoppade en rattfyllerist. 

– Det enda jag kunde tänka 
på var att han kommer att köra 
ihjäl någon, det handlade om 
att rädda liv, berättar Daniel. 

ÅRETS TRAFIkHjÄLTE ÄR någon som 
utmärkt sig för att ha visat civilku-
rage och handlingskraft i risk- och 
olyckssituationer i trafiken. Hjälten 
är en förebild vars exempel motive-
rar andra att ingripa när någon be-
höver en medmänniska eller för att 
förhindra en trafikolycka. Priset de-
las ut av MHF på Trafiknykterhetens 
Dag, som i år var den 18 maj. 

– Det känns jättebra att få priset, 
lite oväntat, säger Daniel Bäckström. 

Händelsen inträffade i Stallar-
holmen (öster om Strängnäs) vå-
ren 2016. Daniel Bäckström såg en 
mycket berusad man sätta sig i en 
bil och köra i väg. Då bestämde sig 
Daniel för att ingripa, han satte sig i 

sin bil och följde efter den onyktre 
föraren. Rattfylleristen körde 300-
400 meter och krockade sedan med 
en lyktstolpe och körde i diket. 

– Då hoppade jag ur och slet åt 
mig nycklarna. Jag hade polisen i te-
lefonen hela tiden, berättar Daniel.

– Och jag skulle inte tveka att 
göra om det. 

NOMINERINGARNA till Årets Tra-
fikhjälte kommer bland annat från 
MHF:s facebookgrupp ”Jag vill inte 
förlora vänner och familj. Kör inte 
full” med över 220 000 följare. Flera 
av de övriga nominerade hade också 
gjort fina insatser, men valet föll på 
Daniel med följande motivering: 
”Daniel visade prov på sinnesnärva-
ro och beslutsamhet, och en form av 
civilkurage som vi skulle önska att 
fler vågade visa.”

Priset består av en belöning på 
10 000 kronor, ett diplom samt en 
hedersstatyett i glas.

Mari Haglund

cIVILkuRAGE. 
Daniel Bäck-
ström är Årets 
Trafikhjälte. Han 
prisas för att han 
ingrep och stop-
pade en rattfyl-
lerist. 
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MHF:s riksmanifestation på Trafiknyk-
terhetens Dag hölls i Jönköping den 
18 maj. Jimmy Lundström berättade 
om när han körde motorcykel på fyl-
lan och kraschade. 

– Jag låg i respirator i elva dygn. 
När jag vaknade kunde jag varken 
prata eller gå, säger han. 

VARjE ÅR ARRANGERAR MHF Trafiknykter-
hetens Dag för att uppmärksamma de som 
har drabbats av rattfylleriets konsekvenser. I 
år hölls riksmanifestationen vid Jönköpings 
Universitet. MHF:s funktionärer gjorde ak-
tiviteter på ett 70-tal platser i Sverige. 

Jönköping bjöd på högsommarväder. 
Leif och Gerd-Britt Mellberg från MHF 
Jönköping-Huskvarna hade slitit hårt med 
förberedelserna inför arrangemanget. Besö-
karna fick information och bjöds på kaffe, 
saft, mackor och godis. 

uNDER DAGEN FIck publiken lyssna till talare 
från bland annat kommunen, polisen och 
räddningstjänsten. 

Besökarna fick möjlighet att prova promil-
leglasögonen, som ger en känsla av hur det 
är att vara påverkad av alkohol eller droger. 

Tomas Jonsson och Anna Wellman från 
MHF Test Lab visade upp en ny prototyp 
för en nykterhetskontroll, som exempelvis 
kan användas för att kontrollera kabinper-
sonalen på flyg.  

Jimmy Lundström från Degerfors de-
lade med sig av sin berättelse, en gripande 
och stark sådan. För 25 år sedan körde han 
motorcykel på fyllan och råkade ut för en 
trafikolycka. 

– Jag låg i respirator i elva dygn. När jag 
vaknade kunde jag varken prata eller gå, 
minns han.

– Efter en månad kunde jag hosta upp 
några ord. 

DE FLESTA uTGÅR FRÅN att rehabilitering be-
tyder att man ska bli återställd konstaterar 
Jimmy.

– Men det kommer jag aldrig att bli. Jag 
blev halvsidesförlamad efter trafikolyckan.

Fem-sex år efter trafikolyckan drabbades 
Jimmy av en hemsk huvudvärk, som han nu 
fortfarande 17 år senare lever med dagligen. 

– Den ständiga huvudvärken skapade 
kaos. Jag fick självmordstankar och fick åka 

trafiknykterhet i Jönköping

in på akutpsyk, berättar Jimmy. 
Han är ute och föreläser mycket på skolor 

för barn och ungdomar och delar med sig 
av sin berättelse. 

– Då säger jag att det är bättre att åka in 
på akutpsyk, än att ta självmord. 

Den allvarliga trafikolyckan har gett Jim-
my nya insikter om livet. 

– På ett sätt är jag tacksam för att olyckan 
har skett, för jag har fått ett annat perspektiv. 
Jag tar vara på livet, konstaterar han. 

– Jag har två fina barn och en fru. 
Det har tagit 14 år, men nu har han kör-

kort för motorcykel och bil igen. 
– Att vara ute på sådana här arrangemang 

är väldigt viktigt för mig. Jag hoppas att min 
berättelse kan få människor att inte köra be-
rusade, poängterade Jimmy.  

MHF:s vd Göran Sydhage avslutade ar-
rangemanget. 

– Om jag ställer frågan till er: Hur full får 
kaptenen vara som flyger er till Kanarieö-
arna? Inte alls svarar ni, sa han. 

GöRAN SYDHAGE LYFTE fram MHF Test Labs 
prototyp som skulle kunna användas för 
nykterhetskontroller på flygplatser. 

– Det skulle kunna vara en lösning, sa 
han. 

– Om flygfylleri är ett problem, det vet vi 
inte. Polisen gör bara sporadiska nykterhets-
kontroller av flygpersonal i dag. 

Intresset för riksmanifestationen i Jönkö-
ping var stort från lokala medier – P4 Jönkö-
ping, Jönköpings-Posten och Jnytt var på plats. 

Mari Haglund

DubbELSEENDE. 
Jönköpings 
kommunalråd 
Carina Berg-
gren testade 
promilleglasö-
gonen och kon-
staterade att 
det är svårt att 
hålla balansen 
när brillorna 
sitter på. 

STARk bERÄTTELSE. Jimmy Lundström 
körde rattfull på motorcykel och råkade 
ut för en trafikolycka. Han berättade om 
vägen tillbaka efter kraschen. 

VÄLbESökT. 
Trafiknyk-
terhetens 

Dag lockade 
många Jönkö-
pingsbor. Ing-

rid Angerd och 
Lovisa Greus 

från MHF 
pratade med 

besökarna. 

ENGAGERADE FuNkTIONÄRER. Gerd-
Britt och Leif Mellberg samt Ingrid 
Angerd från MHF Jönköping-Hus-
kvarna slet hårt i värmen för att 
serva besökarna med information 
och fika. 

MEDIEINTRESSE. 
MHF:s vd Göran 
Sydhage berät-
tade för Jnytts 

reporter och 
fotograf om

MHF:s arbete 
mot rattfylleri. 

18
maj firades Trafiknyk-
terhetens Dag över 
hela landet.
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Det bästa alternativet.
Att köra bil i tjänsten utan ett godkänt alkolås är inte ett bra alternativ. 

Ta rätt beslut och gör våra vägar säkra. 

Tillsammans räddar vi liv.

Marknadens bästa garanti. 

Testad och godkänd av MHF Test Lab enligt gällande Europa-standard. 

Förarskydd om 1 000 000 kronor. 
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MHF Test Lab visade upp en ny tek-
nisk lösning på Trafiknykterhetens 
Dag i Jönköping. Tanken är att pro-
totypen ska användas på flygplatser 
för att kontrollera nykterheten hos 
kabinpersonal. 

– Den här lösningen gör det smi-
digt att testa all personal, förklarar 
Tomas Jonsson, vd för MHF Test Lab. 

NYkTERHETSkONTROLLEN i den nya tekniska 
lösningen är baserad på samma teknik som 
användes i alkobommarna i Frihamnen. Du 
blåser i munstycket och om du är nykter 
så öppnas spärren, som består av samma typ 
av speedgates som används vid tunnelbanan, 
och du får passera. 

– Vi använder samma teknik som i alko-
bommarna. Den här tekniken är smidig. Du 
behöver inte blåsa hårt, för den här tekniken 
mäter inte på den djupa lungluften, säger 
Tomas Jonsson.

Många besökare på Trafiknykterhetens 
Dag var nyfikna på MHF Test Labs proto-
typ. Flygplatser är inte det enda tänkbara 
användningsområdet för den här typen av 
nykterhetskontroller. 

– Den här lösningen kan användas på 
många typer av platser, när arbetsgivare vill 
kvalitetssäkra sin personal, berättar Tomas 
Jonsson. 

– Om man exempelvis på ett stort sjuk-
hus vill kontrollera att vårdpersonalen är 
nykter inför en operation, då skulle det här 
kunna vara ett verktyg. 

TEkNIkEN MED SPEEDGATES har redan tes-
tats på kärnkraftverket Forsmark. 

– Då testade man all personal. En fråga 
som då diskuterades var integritet: behöver 
man verkligen testa alla? säger Tomas Jons-
son. 

– Integritetsfrågan är en viktig aspekt. 
Samtidigt som det i det svenska arbetslivet 
inte tolereras att personalen är onykter. 

Motorföraren har begärt ut statistik från 
polisen över hur många nykterhetskontrol-
ler som görs av flygpersonal. Enligt poli-
sen finns det ingen nationell sammanställ-

ny lösning ska kontrollera 
nykterheten hos flygpersonal

ning när det gäller statistiken. I Polisregion 
Stockholm gjordes 340 nykterhetskontrol-
ler av flygpersonal under 2016, för 2015 
var den siffran 329 stycken. Uppgifterna är 
enligt polisen osäkra för båda åren, på grund 
av fel i statistiksystemet. 

Då och då går det att läsa i medierna 
om flygpersonal som stoppats misstänkt för 
flygfylleri. I oktober 2016 stoppades exem-
pelvis en alkoholpåverkad besättningsman 
på Skavsta. 

FöR PILOTER GÄLLER bland annat följande 
regel: Alkoholförtäring får inte ske 8 tim-
mar eller senare före flygning. 

Lagen för flygfylleri skärptes 2010 och 
då jämställdes flygtrafiken i praktiken med 
vägtrafiken. Genom den lagändringen fick 
polisen större möjligheter att kontrollera 
nykterheten hos flygpersonal. Efter en dom 
i hovrätten 2013 fick polisen ytterligare be-
fogenheter. 

– Den domen gjorde gällande att polisen 
får göra rutinmässiga nykterhetskontroller 
av kabinpersonalen även utanför planet, för-
klarar Tomas Jonsson och fortsätter: 

– I det ögonblick som besättningen trä-

der i tjänst, får den inte vara onykter. Före 
hovrättsdomen var polisen tvungen att ut-
föra nykterhetskontrollerna när hela besätt-
ningen klivit ombord på planet. 

DET FINNS MÅNGA OLIkA sätt att kontrollera 
flygpersonal på, enligt Tomas Jonsson.

– Polisen kan göra slumpmässiga kontrol-
ler och Transportstyrelsens flygoperativa en-
het kan göra kontroller. En annan möjlighet 
är att flygbolagen eller flygplatsen gör egna 
kontroller. 

Att polisen gör för få nykterhetskontrol-
ler av flygpersonal är ett problem, konsta-
terar han. 

– Vår nya tekniska lösning är ett sätt att 
smidigt kontrollera all kabinpersonal, menar 
Tomas Jonsson. 

– Man kan sätta upp en speedgate i deb-
riefing-rummet, där måste all kabinpersonal 
passera. 
Hur många enheter behöver man – en 

per terminal? 

– Ja precis, en per terminal. 
Hur stor kostnad handlar det om? 

– För en sådan här enhet, cirka 450 000 
kronor.  Mari Haglund

uPPMÄRkSAMMAT. MHF Test Labs alkobom för flygplatser väckte stort medieintresse på Trafiknykterhetens Dag i Jönkö-
ping. Tomas Jonsson och Anna Welleman demonstrerade prototypen för P4 Jönköpings reporter.   FOTO: MARI HAgLUND

”Vår nya tek-
niska lösning 
är ett sätt att 
smidigt kon-
trollera all 
kabinperso-
nal. Man kan 
sätta upp en 
speedgate i 
debriefing-
rummet, där 
måste all ka-
binpersonal 
passera.”
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irland och norge långt framme i kampen mot drograttfylleriet

NORGE. Jan M. Guttormsen är 
trafiksäkerhetsrådgivare åt den 
norska polisen. I ett polisdistrikt 
fördubblades antalet lagförda 
drograttfyllerister efter att Utryk-
ningspolitiet utrustats med ett 
sållningsinstrument. 

IRLAND. Richie Maguire arbetar 
på irländska Medical Bureau of 
Road Safety. Laboratoriet lät den 
irländska polisen prova 15 olika 
drogtestinstrument, innan man 
bestämde sig för vilket man skulle 
satsa på. 

NORGE HAR RuTIN. Utrykningspolitiet använder salivbaserade drogtestinstrument sedan somma-
ren 2015.  FOTO: UTRykNINgSPOLITIeT NORge 
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Kontakta oss gärna på:
08 – 21 65 50  |  info@interhome.se
www.interhome.se

HYR SEMESTERHUS 
OCH LÄGENHETER! 

Interhome har över 33 000 semesterhus 
och lägenheter runt om i Europa – i alla 
prisklasser! 

Som MHF-medlem har du alltid minimum 
10 % rabatt på hela Interhomes utbud. 
Rabatten går att kombinera med andra 
erbjudanden online. 

Logga in på MHFs hemsida för mer 
info samt rabattkod.  

10–43 %
Rabatt!

Objektnr.: ES9740.701.1

Vad polisen har för verktyg för att 
kontrollera drograttfylleri varierar i 
Europa. Irland och Norge är två län-
der som ligger långt framme när det 
gäller användningen av drogtestin-
strument i trafiken. 

uNDER 2016 DöDADES 25 500 personer i den 
europeiska trafiken, enligt siffror från Euro-
pean Transport Safety Council, ETSC. 

I Sverige omkom 270 personer i trafiken 
under 2016. 35 av dem miste livet i drog-
relaterade olyckor, vilket är en ökning från 
året innan, då antalet var 21 personer. Det 
visar statistik från Trafikverket. 

När det gäller dödsolyckor som är alko-
hol- eller drogrelaterade, omkom 83 perso-
ner under förra året, vilket var fler än under 
2015, då antalet omkomna var 75 personer. 
Det här innebär att 32 procent av alla som 
dödades i trafiken under 2016, omkom i en 
alkohol- eller drogrelaterad olycka. 

Under 2016 anmäldes 12 631 drograttfyl-
leribrott i Sverige. 

– Vi har hamnat på efterkälken jämfört 
med resten av Europa, när det gäller an-
vändningen av sållningsinstrument för dro-
ger, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäker-
hetschef för MHF. 

DEN SVENSkA POLISEN får inte slumpmässigt 
drogtesta en förare, utan det måste finnas en 
misstanke, något som skiljer sig från rattfyl-
leri. Polisen har inte heller tillgång till något 
screeinginstrument för narkotika. 

MHF, MA (MHF:s systerorganisation i 
Norge) och ETSC arrangerade ett euro-
peiskt seminarium om droger i trafiken i 
Stockholm den 11 maj. 

Theodora Calinescu, projektledare på 
ETSC, berättade om läget i Europa: 

– Vi har mycket liten kunskap om hur 
vanligt det är med droger i den europeiska 
trafiken, konstaterar hon. 

Av de europeiska förarna beräknas 3,5 
procent vara alkoholpåverkade och 1,9 
procent vara drogpåverkade, enligt ETSC:s 
statistik. 

– Det är bara några få studier som har 
undersökt förekomsten av narkotika i trafi-
ken, berättar Theodora Calinescu. 

– Vi har inte haft samma fokus på drogratt-
fylleri, som vi har haft på rattfylleri. Därför 
behöver vi fortsätta undersöka hur stort pro-
blemet med drograttfylleri är i Europa. 

ÅR 2012 INFöRDE NORGE som första land i 
världen fastställda koncentrationsgränser i 
blodet för rusgivande preparat. Gränserna 
motsvarar promillegränserna för alkohol i 
Norge som är 0,2 promille, 0,5 samt 1,2 
promille. 

Sommaren 2015 började Utrykningspoli-
tiet använda ett nytt screeinginstrument för 
narkotika, ett analysinstrument som tar prov 
genom ett salivtest. 

irland och norge långt framme i kampen mot drograttfylleriet
”Vi har 
hamnat på 
efterkälken 
jämfört med 
resten av 
Europa, när 
det gäller an-
vändningen 
av sållnings-
instrument 
för droger.”
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I trygga händer
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Lämna din bil i  
noggranna händer

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

MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad

Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47

Jan M. Guttormsen har jobbat för den 
norska polisen i 40 år. Nu i rollen som kon-
sult och trafiksäkerhetsrådgivare. 

– För att kunna upptäcka och stoppa dro-
grattfyllerister behöver polisen ett bra verk-
tyg, säger han. 

Jan M. Guttormsen lyfter fram ett exem-
pel från ett polisdistrikt i Norge. Där fick 
Utrykningspolitet i november 2016 tillgång 
till sållningsinstrumentet för droger. Då för-
dubblades antalet lagförda drograttfyllerister. 
Ett mycket talande exempel menar han. 

– När Utrykningspolitet i polisdistriktet 
fick instrument, började man stoppa många 
fler narkotikapåverkade förare, konstaterar 
Jan M. Guttormsen.

NÄSTA STEG ÄR ATT Utrykningspolitet ska 
utvärdera om fler instrument ska köpas in. 

Irland är också ett land som har kom-
mit långt när det gäller användningen av 
sållningsinstrument för narkotika i trafi-
ken. Parlamentet i Irland beslutade i de-
cember 2016 att ge den irländska polisen, 
Garda, befogenheter att göra slumpmäs-

siga kontroller med salivtestinstrument.
Medical Bureau of Road Safety på Ir-

land, arbetar med att kontrollera, kalibrera 
och utvärdera drogtestinstrumenten. Doktor 
Richie Maguire jobbar på laboratoriet. 

– Vår poliskår har i dagsläget 86 drogtest-
instrument som är stationerade ute på polis-
stationerna, berättar han.

– Polisen fick i april även 50 mobila en-
heter, som kan användas ute på fältet. 

Medical Bureau of Road Safety kalibrerar 
drogtestinstrumenten var sjätte månad. 

DE VANLIGASTE TYPERNA av narkotikaklas-
sade preparat hos irländska förare är canna-
bis och bensodiazepiner (lugnande medel). 

Medical Bureau of Road Safety tittade 
på 15 olika drogtestinstrument innan de be-
stämde vilket instrument som polisen skulle 
få som hjälpmedel. 

– Vi gjorde ett omfattande försöksprojekt 
med hjälp av polisen under 2013. Då lät vi 
polisen prova 15 olika instrument, förklarar 
Richie Maguire. 

– Polisen fick betygssätta drogtestinstru-
menten utifrån 98 olika kriterier. Vi utvär-
derade sedan försöksprojektet. 

De poliser som använder instrumenten i 
tjänsten har fått utbildning. 

– Vi utvärderar arbetet med instrumenten 
löpande, säger Richie Maguire. 

MHF VILL SE en europeisk standard för drog-
testinstrument som är baserade på salivprov. 

– På sikt vill vi ha en europeisk stan-
dard, vi har tagit en del kontakter, förklarar 
MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjö-
ström. 

Swedish Standards Institute, SIS, driver 
och samordnar standardisering i Sverige. 

– Just nu försöker SIS starta en kommit-
té. Den ska arbeta med att skapa en svensk 
standard. Ett initiativ som kommer från 
MHF, berättar Lars Olov Sjöström. 

Vilka representanter skulle kunna ingå i 

en sådan kommitté?

– Det ska vara någon representant från 
ansvarig myndighet, någon från en trafiksä-
kerhetsorganisation som MHF och kanske 
en konsumentorganisation. Och det behö-
ver även vara experter som oberoende fors-
kare och representanter från de företag som 
jobbar med instrument, säger Sjöström. 

irland och norge långt framme i kampen ...

kLARA bESkED. Med 
det instrument som 
den norska polisen 
använder tas provet 
genom ett salivtest. 
Det tar upp till tio 
minuter för ana-
lysinstrumentet att 
komma fram till ett 
resultat. 

FOTO: UTRykNINgS-
POLITIeT NORge 
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Med en Hobby är det enkelt att

Hitta din närmsta återförsäljare:  
www.hobbycaravan.se

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.  

– Det viktiga är att kommittén som hel-
het har en bra samlad kompetens för upp-
giften. 

Vilka fördelar finns med att skapa en eu-

ropeisk standard? 

– MHF har sett värdet av de standarder 
som MHF Test Lab har varit med och tagit 
fram för alkomätare och alkolås. De standar-
derna har sanerat marknaden från skräppro-
dukter, säger Lars Olov Sjöström. 

– Poängen är att med en standard kan du 
bestämma vilka minimikrav som ska gälla 
på tillförlitlighet och hållbarhet. Det betyder 
exempelvis att olika typer av alkolåsproduk-
ter kan testas i olika laboratorium på ett lik-
värdigt sätt, för att säkerställa kvalitén. 

MHF GöR bEDöMNINGEN att utvecklingen 
för drogtestinstrument i trafiken kom-
mer att gå snabbt under de närmaste fem 
åren. 

– Därför är det jätteviktigt att den tek-
niska standardiseringen för den här typen 
av instrument är flexibel, avslutar Lars Olov 
Sjöström.  

 Mari Haglund
EFTERLYSER kuNNANDE. Theodora Calinescu är projektledare på ETSC. Hon konstaterar att kunskapen är liten om hur stort 
problemet är med drograttfylleri bland europeiska förare. 



 

RING 020-84 44 48 
och prata med våra rådgivare

Öppet mån - tors kl 12.00-19.00, fre kl 12.00 - 17.00

Det är kostnadsfritt, du kan vara anonym  
och ringa från hela landet. 

Läs mer på alkohollinjen.se 

Funderar du över dina alkoholvanor?

Din kompletta leverantör av dynor, 
madrasser och bäddmadrasser till 
husvagn, husbil, mm.

Åbyvägen 14, 915 96 FLARKEN
Tel. 0934-210 60 Fax 0934-210 65

www.svenskadynor.seÅbysvägen 14 • 915 96  Flarken
Tel: 0934-21060  Fax: 0934-21065
Gunnar Jacobsson & Benny Johansson med personal

Din kompletta leverantör av dynor, 
madrasser, bäddmadrasser och gardiner

till ditt fritidsfordon.

  NYA DYNOR 

   TILL DITT 

FRITIDSFORDON?

VÄLJ ALLTID EN KONTROLLERAD BILVERKSTAD
Det är bra att välja en bilverkstad som är 
kvalitets kontrollerad. KBV-verkstaden har 
anslutit sig frivilligt och följer konsument-
lagstiftning samt branschens frivilliga överens-
kommelser om pris uppgift, leverans etc. I 
oanmälda stickprovskontroller granskar KBV 
kvaliteten på verkstadens arbete. 

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

Namnlöst-2   1 2016-04-27   11.21

Alkolås?
– Absolut!

Se hur vi sätter din 
elektronikeffektivitet  

i högsätet på: 

nordicautoel.se

■	Alkolås 
■	Taxametrar 
■	Fleet Management
■	Körjournaler 
■	Billarm
■	Belysning 
■	Bränsle- och elvärmare 
■	Dragkrokar. 

3-årige 
verkstadsgaranti

Verkstäder finns  
i Stockholm, 

Södertälje, Göteborg  
samt Malmö.

Nordic Auto El säljer, monterar 
och ger service till godkända 
alkolås för både yrkestrafikanter 
och privatbilister.

Vi erbjuder effektiva och kundan-
passade tekniska lösningar i alla 
fordon. 

Vågögatan 8 - 164 40 KISTA - Tel.: 08 35 00 99
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Sommaren närmar sig och det är lätt 
att drabbas av resfeber. Kanske är det 
dags för en husvagns- eller husbils-
semester. Kanske är det också dags 
att köpa en begagnad husbil eller 
husvagn i år? Men finns det några 
fällor inför köpet? Vi tipsar med hjälp 
av Peter Kämpe på Kämpes hus-
vagnsservice i småländska Alvesta.

INNAN VI PRATAR med Peter är det viktigt 
att titta på de fordonsspecifika delarna som 
bromsar, däck, motor och ram. Både husbi-
lar och husvagnar används i huvudsak som-
martid, vilket betyder att rosten inte borde 
vara något problem. Men som kund vet 

Så undviker du misstagen 
med begagnad husvagn

man inte alltid hur de använts så kolla käns-
liga delar av ramen – särskilt på en husbil.

Motorerna i husbilar tar sällan mycket 
stryk, men tänk på miljöklassningen om du 
vill ut i Europa. Allt fler större städer kräver 
Euro 5 eller till och med Euro 6. Däcken 
slits heller inte så mycket, men det kan å 
andra sidan betyda att de är gamla. Kolla ef-
ter torrsprickor och chansa inte med gamla 
däck. Ett stopp en natt längs Autobahn är 
ingen höjdare.

Är husbilen eller husvagnen besiktigad 
denna sidan om vinterförvaringen är det 
ett gott tecken. Men är den inte det är det 
viktigast att kolla så att inte bromsarna har 
kärvat och skadat skivor eller trummor. Par-

keringsbromsen ska löpa smidigt och släppa 
omedelbart.

kOLLA GÄRNA efter skador under bilen/vagnen 
och kika på fälgar och hjulupphängning så att 
ingen varit mot något hårt med fordonet. 

– Jag ser sällan skador på de delarna, säger 
Peter, men överhängen bak är väldigt utsatta 
både på husbilar och husvagnar. Har man då 
valt ett udda märke kan det vara svårt att få 
tag på ersättningsdelar.

Han varnar för udda märken eller märken 
som inte finns längre då det kan var svårt 
att få tag på karosseridelar. Värmare, kök och 
inredning brukar inte vara svårt att hitta då 
mycket är standard tredjepartsprylar.

FukTSkADA. – En fuktskada betyder inte att vagnen eller bilen är förlorad. Det mesta går att fixa, säger Peter Kämpe.
FOTO: STeFAN NILSSON

”Överhängen 
bak är väl-
digt utsatta 
både på 
husbilar och 
husvagnar.”

MÄTINSTRuMENT: Två typer av fuktmätare 
som mäter smidigt.

LÄckAGE. En läckande list leder lätt till en 
vattenskada.
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– Ska du köpa en begagnad husvagn eller 
-bil, be säljaren att starta kylskåpet innan du 
åker dit, tipsar han. Funkar det med el är det 
inte stora kostnader att laga skåpet om det 
är problem att köra med gas. De stora kyl- 
och frysskåpen kan däremot ligga på 25 000 
kronor som reservdelar idag.

GASEN I SIG ÄR INTE direkt komplicerad, 
men man ska ha respekt för den.

– Det finns de som ställer upp sin hus-
vagn med el på en camping och sedan ald-
rig använder gasen. Gör en provtryckning 
om inte förr så innan du ger dig iväg på 
semester i en begagnad husbil eller husvagn. 
När vi kollar trycket tar vi bort reduce-
ringsventilen och kollar med högre tryck 
än vad Bilprovningen gör. Det betyder att vi 
även kan se om det är problem med tänd-
säkringsventiler.

Han tipsar även om att man ska under-
söka slangarna.

– Böj dem och kika efter sprickor och 
kolla hur gamla de är, säger han. Det står på 

slangen och de ska helst inte vara över tio år.
Det största problemet är i vanlig ordning 

fuktskador. Har fukten kommit in genom 
skador i vagnen eller bilen, alternativt ge-
nom dåliga tätningar vid luckor och andra 
öppningar kan det bli dyrt att laga.

– Inget är omöjligt, säger Peter, men pri-
set på en vagn ska vara i proportion till dess 
skick. Det går att byta träreglar och isolering 
och sedan täta vagnen igen.

NÄR DET GÄLLER ATT kolla fukten finns det 
en rad olika möjligheter. Man kan antingen 
köpa sig en egen fuktmätare.

– Tänk då på att du får vad du betalar 
för, säger Peter. En billig fuktmätare kan ge 
en fingervisning, men den kan också luras. 
Tänk också på att värma upp vagnen om 
det är kallt ute så att inte mätningen störs av 
kondens inne i vagnen.

Man kan också åka till en husvagnsser-
vice eller Bilprovningen och få hjälp med 
fuktmätningen. De vet var utsatta ställen 
finns på vagnar och bilar.

– De här handtagen som man rangerar 
en husvagn med är typiska ställen där fuk-
ten kommer in efter några år, förklarar Peter 
Kämpe.

DET RÄckER ALLTSÅ inte med att sparka på 
däcken, rycka i dragstången och lukta efter 
mögel, frågar vi avslutningsvis.

– Nja, dra i dragstången kan ju vara bra. 
Den ska inte glappa för mycket och den ska 
vara välsmord så att påskjutsbromsen funge-
rar. Sparka på hjulen är inte så effektivt som 
att titta på dem, möjligen känna på hjullager, 
men det är inte direkt vanligt att de är slitna 
och det är inte heller dyrt att byta dem. 

Fuktkoll, koll efter skador i karossen, inte 
minst i taket, koll av kylskåpet och slutli-
gen bromsarnas skick är nycklar till en bra 
begagnataffär, men visa inte att just den här 
vagnen eller bilen är din dröm. Dra på det 
och pruta så har du marginal att reparera 
om det visar sig att säljaren lyckats dölja 
något.

stEfan nilsson

”Priset på 
en vagn ska 
vara i pro-
portion till 
dess skick.”

REPARERAR.  Det ser inte så roligt ut när Johan Johansson har 
öppnat skadan.

GASMÄTNING. Peter använder ett  instrument som kollar tät-
heten i gassystemet.

DRAGSTÅNG. Kolla så det inte glappar för 
mycket och att påskjutsbromsen fungerar.

PROTOkOLL. När Peter testat tätheten får ägaren ett litet protokoll som visar resul-
tatet.

GASTANkEN. – Man ska ha respekt för gasen, säger Peter. Byt slangar som är mer 
än tio år gamla.

FO
TO

: S
Te

FA
N

 N
IL

S
S

O
N



FRIHET ATT VARA 
DIG SJÄLV
NYA SONIC.

www.adria.se
Inspirerande äventyr sedan1965.

DET NYA SÄTTET  
ATT CAMPA
NYA AVIVA.

SMIDIG OCH FLEXIBEL
TWIN. 

SVERIGES 
HUSVAGN    HUSBIL    &

MEST  
KÖPTA
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Danmark visar 
sin bästa sida

SÄRPRÄGLAT. Tånghusen på  Læsø är unika och bär på en lång historia.

cYkELGLÄDjE. Kompistrion Kari, Lis och Pia  tog färjan från Göteborg till Fredrikshavn 
för att njuta av både  Læsø och Skagen.

SÄLSkÅDNING. Det finns gott om säl i 
regionen.

HAVSMöTE. Mäktigt vid udden där två hav 
möts.

ROFYLLT. Vid Vesterø havn på  Læsø kan man parkera husbilen och njuta av lugnet.
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nordjylland är mer nära än 
man tror. ta färjan från gö-
teborg för en tur mellan tre 
sommarfagra resmål.

Det danska äventyret börjar i 
Fredrikshavn. Efter att ha tagit 
färjan från Göteborg är jag nu 
redo att utforska Nordjylland och 

idyllerna Sæby, Læsø och Skagen. Tre klas-
siska sommardestinationer, omskrivna för 
sin rika natur med vidsträckta stränder och 
sandhedar. 

Här frodas även matkulturen, med res-
tauranger som värnar de lokala råvarorna. 
Dessutom bjuds det på anrik logi i kultur-
minnesmärkta hus och ett campingliv som 
har det där lilla extra.

I väntan på aftonfärjan till Læsø från 
Fredrikshavn passar jag på att besöka Sæby, 
en knapp halvtimme söderut med bil. Den 
lilla hamnen är en mötesplats för seglare, 
flanörer, cyklister och en hel del husbils-
turister.

HÄR bODDE DEN NORSkE dramatikern 
Henrik Ibsen under en period i slutet av 
1800-talet, för att bland annat skriva skåde-
spelet ”Fruen fra havet”. Den spektakulära 
statyn i hamnen är en hyllning till Ibsen 
och hans verk.

Ett annat dragplåster är Frank´s restau-
rang, ett par meter från kajkanten. Frank 
Størup bodde under många år i Stock-
holm, och drev fiskhandel i Gamla stan. 
Sedan ett antal år tillbaka är han Sæbybo, 
med pinfärsk fisk och skaldjur i mängd på 
menyn, ekologiska grönsaker, konstutställ-
ningar och sommarkonserter.

I Voersån, som rinner ut i havet några 
hundra meter bort, finns stor laxöring som 
lockar flugfiskarna under sommarhalvåret. 
Strandflanörerna får sitt lystmäte både i 
norr och söder, med långa sandstränder. 
Här finns även fina ställplatser för husbils-
resenärerna.

DET TAR 90 MINuTER med färjan från 
Fredrikshavn till Læsø som är den största 
ön i Kattegatt – stor som svenska Fårö och 
med ett par tusen invånare. Tillsammans 
med Bornholm kan ön dessutom skryta 
med flest soltimmar i Danmark.

Danmark visar 
sin bästa sida

ROFYLLT. Vid Vesterø havn på  Læsø kan man parkera husbilen och njuta av lugnet.
kONSTNÄRSHEM. I Skagen kan du besöka konstnärsparet Anna och Mi-
chael Anchers hus. Ett sevärt museum.

Hamnen i Sæby är perfekt för 
flanörer.

Missa inte korven hos slaktare 
Munch i Skagen.

Njut av salta bad på Læsø spa.På Læsø väcks du av tuppen på 
granngården.

kLASSIkER. Ruth´s hotel i Skagen har mer än hundraåriga anor.
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Havskappseglingen 
startar i Halmstad  

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

Mariette • Linnea Olsson 
Pernilla Andersson • Nisse Hellberg

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

Babblarna

Läs mer: 
tallshipsraceshalmstad.se

THE TALL SHIPS RACES
Halmstad 2017

organised by Sail Training International

I DET GRöNA. På Læsø stortrivs cyklisterna. Här finns fina möjligheter att cykla längs med havet och över strandängarna.
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MYCKET PRISVÄRDA 
BOENDEPAKET INKL. 
BESÖK I BORÅS  
DJURPARK.  
Bokning och info hittar du på 
www.borascamping.com

Mitt i  
naturen,  

med city och 
 djurparken runt  

hörnet!

träffa giraffer
 och elefanter!

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

Stora delar är naturreservat och hit kom-
mer turister som vill njuta av naturen, och 
gärna upptäcka ön till fots eller från cykel-
sadeln. Det finns över 25 kilometer med 
stränder, så det är ingen risk att du behöver 
trängas – även under högsäsongen i juli.

Vid Vesterø havn, där färjan lägger till, 
tronar ett praktfullt kyrktorn med inglasat 
tak. Den gamla kyrkobyggnaden fungerar 
numera som hälsospa med heta mineralbad, 
tångbehandlingar och saltkurer.

FRÅN HAMNEN ÄR DET inte långt till logi 
och middag på Strandgaarden badehotel, 
en klassiker med anor från 1700-talet. I en 
gammal korsvirkesgård förvaltar Ole Lind 
ett traditionsrikt arv med historiskt boende 
och mat lagad på öns råvaror – med fram-
förallt fisk och skaldjur i fokus.

Middagen på havskräftor, pilgrimsmuss-
lor och lamm, tillsammans med grönsaker 
från granngårdarna, gör att jag njuter länge 
i den rustika matsalen, medan solen så sakta 
är på väg ner.

Nästa morgon är det cykling som gäller. 
Ole har ett cykelcenter på gården, och jag 

hyr en mountainbike för en tur. Han 
visar lederna på kartan och har dess-
utom lagt in ett dussintals varianter 
på cykelns gps.

– Passa på att cykla längs våra fina 
stränder vid Horneks Odde, råder 
Ole och pekar ut de olika alterna-
tiven.

När jag passerar Vesterø hamn 
har fiskhandlare Morten Nielssen 
öppnat sin butik. Han har just kokat 
havskräftor, och i köket står hustrun 
Christina och steker fiskfrikadeller i 
rikligt med smör.

– Vi danskar kallar havskräftan för 
jomfruhummer, säger Morten, som 
stolt konstaterar att Läsö även är en av Eu-
ropas största exportörer av de välsmakande 
skaldjuren. 

TROTS SALTTILLVERkNINGEN på ön, kokar 
man dem i betydligt mindre salt än vad vi 
är vana vid i Sverige.

Smaken blir då sötare och skaldjuren be-
tydligt mer smakrika.

Han berättar att Läsö även har en sär-

skild jomfrujummerfestival första 
lördagen i augusti varje år.

Jag trampar vidare längs små grus-
vägar, förbi lummiga Læsø Camping, 
längs grönskande hagar med betande 
kor och får, små fiskebodar och väl-
diga sanddyner. En mild sydvästvind 
sveper med sig dofter av tång och 
salt hav.

EFTER ETT PAR TIMMAR i mak-
lig takt passerar jag några av öns 
märkligaste byggnader. För Läsö 
förknippas kanske allra mest med 
de särpräglade ”tånghusen”. Åldriga 
och kulturminnesmärkta stugor med 

tjocka vitkalkade stenväggar och tak med 
metertjock ålgräs ovanpå – likt de skånska 
halmtaken. Flera ligger nära Østerby havn, 
där privatbåtarna lägger till.

Längs vägen möter jag cyklisterna Pia 
Broe, Kari Svenkerud och Lis Ullvin, som 
är ute på några dagars cykelsemester. De 
tog färjan från Göteborg till Fredrikshavn, 
och vidare till Skagen, för att sedan fort-
sätta cykla här på ön.

”Vi danskar 
kallar havs-
kräftan för 
jomfruhum-
mer.”
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HORISONTkÄNSLA. Stränderna på Læsø bjuder på finkornig sand och panoramavyer.
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Kari har tidigare seglat från västkusten 
till Læsø och gillar verkligen lugnet. En 
god mix av Öland och Gotland, menar 
hon.

– Här finns ju kanonfina vägar och dess-
utom inga backar, konstaterar de tre med 
nöjda leenden.

Under gårdagen cyklade de fem mil – 
runt hela ön. Men i dag är tempot lugnare.

SöDER OM DEN LILLA bYN Byrum, ligger 
Rønnerne, ett vidsträckt naturskyddsom-
råde med strandängar, där fågellivet frodas. 
Det är också platsen för öns saltsyderi, där 
Poul Christensen tillverkar gourmetsalt på 
hantverksmässigt vis i små timrade hus.

Poul ser mer ut som en gammal sjöman, 
som just klivit i land efter en lång seglats. 
Väderbiten med vildvuxet skägg, pipa i 
munnen och ett brett leende. Han tar mig 
med på en vandring genom Læsøs saltrika 
historia.

Ön hade redan på 1200-talet goda för-
utsättningar för att kunna framställa salt i 
stora mängder, tack vare salthaltigt grund-
vatten och stora skogar.

I slutet av 
1600-talet hade 
dock i stort sett all 
skog på ön använts 
som ved under salt-
pannorna. Vinden 
fick fritt spelrum 
och den efterföl-
jande sandflykten 
satte stopp för all 
saltsjudning.

– Men sedan 
drygt 25 år tillbaka 
tillverkar vi åter salt med gamla metoder, 
berättar Poul.

I SjuDEHuSET PRODucERAS saltet i vedel-
dade bad. Det slevas sedan för hand, precis 
som man gjorde på 1600-talet.

– Vår ö gör verkligen gott för själen. 
Tempot är lugnt och vi låser inte dörrarna 
till våra hus, säger han timmen senare när 
han grillar jomfruhummer utanför ett av 
timmerhusen.

Nästa morgon är det Skagen som 
gäller, endast 40 minuter med bil från 

Fredrikshavn. En 
badortsklassiker 
präglad av de gamla 
Skagenmålarnas 
konst, det magiska 
ljuset och de mils-
långa sandstränderna.

Jag har bokat stu-
ga på Poul Eeg cam-
ping norr om byn, 
för ett par dagars lojt 
campingliv.

Men först en 
vandring vid Danmarks nordligaste udde. 
För campingen ligger nära Skagen Fyr och 
Grenen, där de mäktiga vågorna i Skager-
rak och Kattegatt möts.

EN uTFLYkT TILL DEN vindpinade sand-
remsan är ett måste, med goda chanser att 
skåda säl på nära håll.

Jag avslutar med en helstekt rödspätta på 
Ruth´s hotel, som har mer än hundraåriga 
anor. Det ger definitivt mersmak för det 
fortsatta äventyret på Nordjylland.

CEnnEtH sParby

”Vår ö gör 
verkligen 
gott för sjä-
len. Tempot 
är lugnt och 
vi låser inte 
dörrarna till 
våra hus.”
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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
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ATT RESA DIT

• Det är smidigt att resa med bil till 
Nordjylland med färjan från göteborg 
till Fredrikshavn. Pris för enkelresa 
från 390 kr med bil och förare. Från 
495 kr för husbil och förare samt från 
930 kr för husvagn och förare. Ta med 
fler i bilen från 64 kr/vuxen och 32 kr/
barn. www.stenaline.se
• Färjan vidare till Läsö går flera 
gånger om dagen under sommarmå-
naderna. Turen tar ca 90 min.
• Det kostar 270 dkr t/r för vuxna 
under högsäsong, halva priset för 
barn 4–15 år. Personbil inkl. max sju 
passagerare kostar 1 330 dkr t/r. Före 
midsommar och efter den 15 au-
gusti är priserna avsevärt lägre. www.
laesoe-line.dk

ATT bO

• Det finns en mängd campingplatser 

på Nordjylland. kolla www.visitnordjyl-
land.dk/camping
• Några säkra tips är Hedebo Strand 
och Svalereden camping i Sæby, 
Læsø Camping & Hytteby samt Poul 
eeg och Skagen camping allra längst 
i norr.
www.hedebocamping.dk svalereden-
camping.dk laesoecamping.dk www.
pouleegcamping.dk www.skagen-
camping.dk

ATT ÄTA

• Tre restauranger som värnar det 
lokala är Frank´s restaurang i Sæby, 
Strandgaarden på Læsø och Ruth´s 
brasserie i Skagen. www.franks.dk 
www.hotel-strandgaarden.dk www.
ruths-hotel.dk/restaurant

ATT GöRA OcH SE

• För mer info om aktiviteter, boende, 
mat, natur och kultur; kolla www.visit-
nordjylland.dk

LITE MER OM

DESIGN. Poul Eeg camping I Skagen lockar med djärv dansk design på stugorna.

cAMPINGMYS. På rofyllda Læsø camping trivs barnfamiljerna.

20” Dubbelrad Dual Wattage 1 LUX vid 567m

Lightforce Sweden AB I 0950 - 120 00 I info@lightforce.se I www.lightforce.se

Lightforces gener i arv till nya produkter
•Hög kvalitet
•Enorm effekt

•Stort urval
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MHF:s förbundsmöte hölls den 16 
juni på Lidingö och 45 ombud fanns 
på plats. 

– MHF:are sträck på er och känn 
stolthet över det vi har åstadkommit 
tillsammans. Nu ska vi besluta vad 
vi ska göra den närmaste framtiden, 
sa förbundsordförande Maria Berg-
ström. 

FöRbuNDSMöTET INLEDDES med att MHF:s 
förbundsordförande Maria Bergström in-
vigde förhandlingarna. 

– Flera stater i USA och i Kanada har 
legaliserat cannabis eller är på gång att göra 
det, konstaterade hon.

– Drogpåverkade förare tror jag kom-
mer att vara MHF:s nästa stora utmaning. 
När det gäller cannabisindustrin har vi stora 
krafter att kämpa emot. 

Inledningsanförandet möttes av applåder, 
som var tystare än vanligt. Årets förbunds-
mötesgåva, en blå keps, användes nämligen 
som applådverktyg, istället för handklapp. 
Kepsen är blå och pryds med MHF:s devis 
– Ingen ska dö av rattfylleri. 

Till förbundsmötet hade 17 motioner 
kommit in. Agnetha Silén, MHF Mälarda-

Förbundsmöte med framtidsfokus
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len, ville att medlemsavgiften för MHF-
medlemmar som fyllt 85 år skulle slopas. 

– Jag vet flera äldre som när de sitter på 
hemmet, inte har pengar till att betala med-
lemskapet, sa hon. 

– Om man har varit aktiv i MHF i många 
år, tycker jag att man kan få ett gratis med-
lemskap när man har uppnått 85 år, sa hon. 

Flertalet ombud gick upp i talarstolen 
och yrkade bifall till Siléns motion. 

– Vi har hög medelålder, alla medlemsav-
gifter har betydelse, framhöll Ulrik Larsson, 
ledamot i förbundsstyrelsen. 

– Den här åldersgruppen påverkar in-
täkterna för medlemsavgifterna med strax 
under en halv miljon kronor. 

Efter votering gick förbundsstyrelsens 
förslag igenom, att avslå motionen. 

FöRbuNDSMöTET 2016 beslutade att tillföra 
ett nytt medlemsbegrepp – trafiknykter. 
Villkoren för de två medlemsbegreppen ly-
der: ”Helnykter medlem som önskar tillhö-
ra denna kategori förbinder sig helt till en 
helnykter och drogfri livsstil. Trafiknykter 
medlem som önskar tillhöra denna kategori 
förbinder sig vara helt alkoholfri i samband 
med all trafik till lands, sjöss eller i luften 

samt i övrigt vara drogfri. Detsamma gäller 
vid allt deltagande i verksamhet i förbundets 
namn.”

Lena Larsson, MHF Mälardalen, ville i sin 
motion få svar på hur många medlemmar 
som lämnat och som tillkommit sedan den 
nya medlemskategorin trafiknykter införts. 

– Jag ville se någon form av statistik, ef-
terfrågade hon. 

– Är vi ett helnykterhetsförbund eller 
halvnykterhetsförbund efter förra årets be-
slut? 

– DET GÅR INTE ATT SVARA på exakt hur 
många som lämnat eller tillkommit, för-
klarade Dennis Lind, representant för för-
bundsstyrelsen. 

– För det första har MHF aldrig tillåtit 
alkohol i sina verksamheter. Det finns dess-
utom inget riktigt helnykterhetsförbund i 
Sverige i så fall, IOGT-NTO har satt grän-
sen vid 2,25 volymprocent, inflikade ombu-
det Sven-Olof Petersson, MHF Öst. 

– Den här diskussionen är helt förledd, 
MHF har skärpt kraven för helnyktra och 
tillåtit trafiknyktra. 

Förbundsmötet avslog Lena Larssons mo-
tion.  Mari Haglund

NÅGRA AV bESLuTEN 

SOM kLubbADES AV 

FöRbuNDSMöTET: 

• Förbundsordföran-
de Maria Bergström 
omvaldes på två år. 
• Annette Fagerholm 
Alholm och Tommy 
Janerstål omvaldes 
på två år som leda-
möter till förbunds-
styrelsen. Anders 
Havdelin valdes in 
som ny ledamot. 
• Lorentz Holmgren 
och Anders Marklund 
lämnade förbunds-
styrelsen. 
• Regionerna får 
sammanlagt 3,1 
miljoner kronor under 
2017. 
• MHF ska avsätta 
medel för en genom-
lysning av MHF-Ung-
doms organisation 
och verksamhet. 
• MHF ska arbeta för 
att det införs en lag 
som gör det obligato-
riskt med cykelhjälm. 
Samt lyfta frågan om 
farorna med alkohol 
och cykling. 
• I upphandlingar 
med busstrafik ska 
MHF arbeta för 
att krav ställs på 
varningssystem för 
utebliven användning 
av bilbälte. 

LITE MER OM

LÄMNADE FöRTROENDEPOST. Förbundsordföran-
de Maria Bergström tackade Anders Marklund 
och Lorentz Holmgren för deras mångåriga 
engagemang i förbundsstyrelsen. 

MHF-MöSSAN. Applåderna var tystare än vanligt på förbundsmötet, då årets gåva användes som applådverktyg, istället för 
handklapp. Detta för att skona hörseln på en del i publiken.   

NYVALD. Anders ”Kul-
len” Havdelin valdes 
in som ny ledamot i 
förbundsstyrelsen. 

FORTSATT 
FöRTROENDE. 

Förbunds-
ordförande 

Maria Berg-
ström om-
valdes av 
förbunds-

mötet. 

GRATIS 
MEDLEMSkAP.

Ombudet Agne-
tha Silén, MHF 

Mälardalen, 
ville att med-
lemsavgiften 
skulle slopas 

för medlemmar 
som fyllt 85 år. 

MEDLEMSFRÅGAN. 
Ombudet Lena 

Larsson, MHF Mä-
lardalen, ville veta 
om införandet av 

det nya medlems-
begrepp trafiknyk-

ter har gjort att 
MHF fått fler eller 
färre medlemmar. 
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Fax 08-27 87 67Tel 08-735 81 60

På vår webbplats hittar du reservdelar för fordon och marin. 
Vi säljer även våra produkter över hela landet via bilverkstäder och reservdelsbutiker.

www.yourex.se

Brett sortiment inom
Bilelektriska reservdelar

för fordon, lastbilar,
entreprenad och marina mm.

Se vår  NYA WEBSHOP  
www.Yourex.se

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

VIkTIGA RöN. Tester har visat att litet av-
stånd mellan huvud och nackstöd mins-
kar påfrestningen av nacke och rygg 
och minskar risken för whiplashskada.

FOTO: FOLkSAM
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Vi hjälper dig hitta rätt bildel till rätt pris!

0612-124 20 eller www.ådalens.se
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Vid högre hastighet och kortare av-
stånd mellan bilar ökar risken för 
påkörning bakifrån.

Redan vid en hastighetsändring på 
sju kilometer i timmen kan nackska-
dor uppstå. Dessa skador benämns 
ofta som whiplashskada och ger ofta 
långvariga besvär.

MATS SVENSSON ÄR professor vid Chalmers 
tekniska högskola och har under många år 
studerat hur människan påverkas av krockvåld. 
Han är även bilsäkerhetsexpert och arbetar 
på ”Safer Vehicle and Traffic Safety Centre”. 
Han beskriver att en Whiplash kan uppstå vid 
påkörning bakifrån då huvudet först slungas 
bakåt och därefter framåt med högre hastighet.

Whiplashskador kan även uppstå vid 
frontalkrockar och sidokollisioner.

– AVSTÅNDET MELLAN huvudskyddet och 
huvudet har betydelse vid krocktillfället, 
där kort avstånd ger lindrigare skada, säger 
Mats Svensson.

Han tillägger också att förarens position 
vid krocken har betydelse.

– Vid påkörning bakifrån ska en idealisk 
bilstol ge stöd åt hela ryggen och bakhu-
vudet. Stolen bör vara utformad så att alla 
lederna i hela ryggraden skyddas från farliga 
böjrörelser, fortsätter Mats Svensson.

– Så tänk på att sitta upprätt i sätet och 
håll huvudet riktat framåt om ett fordon 
kommer snabbt bakifrån, säger han.

HASTIGA RYck OcH böjningar av nacke och 
hals förekommer i vårt dagliga liv. Kanske 
måste vi till exempel stanna hastigt för en 
dörr som slås igen framför oss? Normalt 
klarar vår nacke och ryggmuskulatur denna 
påfrestning och leder inte till smärta.

Den vanligaste orsaken till Whiplash är 
olyckor i trafiken, men whiplashskador fö-
rekommer även inom idrott, på nöjesfält, 
vid halkolyckor och överfall med mera.

Whiplashskador, eller pisksnärtskador 
som de också kallas på svenska, kan ut-
mynna i många olika besvär. De kan uppstå 

redan vid en hastighetsändring på sju kilo-
meter i timmen och uppkommer oftast i 
trafiken. Vanligast då vid påkörning bakifrån.

– Nackskador är också vanligt vid sido-
kollisioner och då fordonet voltar efter en 
kollision, säger Anders Kullgren som är tra-
fikforskningschef på Folksam.

– Då snärtar huvudet till i sidled.
Det som händer efter en skada kan va-

riera. De allra flesta (90 procent) klagar på 
nacksmärtor.

Andra symtom är huvudvärk, domningar 
i armarna, kraftlöshet och problem att svälja 
och synförändringar. Även minnesproblem 
och koncentrationsproblem förekommer.

EN TREDjEDEL AV whiplashskadorna sker vid 
frontalkollisioner.

– Vid dessa minskar krockkudden ris-
ken med trettio procent och studier visar 
att även sidokrockgardiner kan skydda mot 
whiplash, säger Anders Kullgren.

– Biltillverkarna har gjort mycket för 
skydda förare och passagerare vid en sido-

Mardrömsskadan
Forskare berättar om de senaste rönen kring whiplashskador

”Nackska-
dor är också 
vanliga vid 
sidokolli-
sioner och 
då fordonet 
voltar efter 
en kollision.”
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kollision. Det finns sidokrockkuddar som 
löses ut som också hjälper mot whiplash, 
säger Anders Kullgren.

Många små bilar saknar bagageutrymme 
och vid påkörning bakifrån ligger nära till 
hands att tro att de är mer oskyddade?

 Studier har inte kunnat visa en ökad ska-
derisk för passagerare i bilar som saknar ba-
gageutrymme vid påkörning bakifrån. 

Anders Kullgren konstaterar att underla-
get är för litet för att säkert fastställa risken 
vid en sådan påkörning.

En vanlig situation då påkörning bakifrån 
sker är vid rödljus. Ibland tittar då förare 
och passagerare samtidigt åt sidan när kolli-
sionen sker. Vrider föraren eller passageraren 
på huvudet eller kroppen vid påkörnings-
tillfället är skyddet från nackstödet sämre 
visar studier från Volvo.

FOLkSAM uTFöRDE 2013 den första studien 
i världen som visar hur effektiva whiplash-
skydd i bilar är för kvinnor respektive män. 
Resultatet blev oroande.

Resultatet visar stora skillnader i säkerhet 
mellan könen. Whiplashskyddet i var femte bil 

hade låg eller ingen skyddande effekt alls för 
kvinnor. Samma skydd för män fungerade bra.

En orsak när biltillverkarna utvecklat bi-
lens säkerhetssystem tros vara att mannens 
fysionomi är norm vid utvecklandet av 
whiplashskydd.

I samband med studien tog SAFER i Gö-
teborg fram en krockdocka av en kvinnas 
storlek och vikt. Dockan som är unik testas 
nu av en bilstolstillverkare i Japan.

Nu pågår tester med en numerisk (da-
taframställd) modell av en kvinnlig docka. 
Fördelarna är att det snabbt går att ändra 
dockans vikt och storlek. Det går också att 
simulera olika krockhastigheter.

Mats Svensson konstaterar att kvinnor är 
mer känsliga för whiplashskador. 

– Troligen delvis beroende på att kvin-
nors nackmuskulatur är svagare och deras 
rörlighet i lederna större.

DET FINNS uPPSkATTNINGSVIS f ler än 
300 000 personer som utsatts för whiplas-
hskador i Sverige.

Varje dag blir mellan 30 och 300 män-
niskor whiplashskadade. Minst tre av dessa 

blir invalidiserade och minst en person blir 
sjukpensionär – varje dag. Uppgiften kom-
mer från Nordisk försäkringstidskrift (2008).

Omfattningen av whiplashskador har 
varierat med åren. En siffra på trettiotusen 
skador per år har nämnts. En anledning till 
osäkerheten om antalet skulle kunna vara att 
whiplashskador inte alltid går att upptäcka 
vid själva skadetillfället.

 Anders Kullgren tror att en mer realistisk 
siffra är mellan 15 000 och 20 000 skadefall.

VÅRDEN AV DE SkADADE börjar redan på 
olycksplatsen. Det är viktigt att ambulans-
personal får en korrekt uppfattning om ska-
dorna på de drabbade. 

Britt-Marie Stålnacke, överläkare på 
Norrlands universitetssjukhus, har studerat 
skador längre ner i ryggraden som uppstår 
vid whiplashskada.

– Whiplashskada är en mycket allvar-
lig trafikskada. Trots att skadan bedöms 
som lätt, utvecklar en del, och framförallt 
då kvinnor, långvariga besvär, säger Britt-
Marie Stålnacke.

Hon säger att skadan oftast drabbar 

SÅ AGERAR Du OM OLYckAN ÄR FRAMME

• Om man som privatperson är först på en 
olycksplats ska du först tänka på din egen 
och andras säkerhet genom att ha koll på 
övrig trafik.
• Varna andra bilister, se till att du själv 
syns och ta på dig reflexväst.

• Kontrollera att den skadade kan andas 
och försök stoppa stora yttre blödningar.
• En ryggskada (whiplash) är inte synlig 
så undvik sedan att röra den skadade mer 
och larma 112. Källa: Peter Johansson 

(Ambulanssjuksköterska och instruktör 
i medicin – taktisk losstagning)

LITE MER OM

ExPERT 2. Anders Kullgren, trafiksforsk-
ningschef på Folksam, studerar regelbun-
det säkerhet och prestanda på nya bilmo-
deller. FOTO: JAN VeJSTAD
 

ExPERT 1. – Var uppmärksam då du bromsar 
vid rödljus, uppmanar Mats Svensson, pro-
fessor och specialiserad på krockvåld. 

FOTO: MALIN ULFVARSSON, CHALMeRS

”Varje dag 
blir mellan 
30 och 300 
människor 
whiplashska-
dade. Minst 
tre av dessa 
blir invalidi-
serade och 
minst en 
person blir 
sjukpensio-
när – varje 
dag.”
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nacken, men studier har visat att även bröst-
ryggssmärta och ländryggssmärta kan upp-
stå. Hon betonar att det är viktigt för läkare 
inom bland annat försäkringsbranschen att 
hålla sig informerade om den kunskap som 
finns.

DEN SOM bLIR SkADAD med whiplash som 
följd måste kunna bevisa att skadan upp-
stått genom påkörning. Om det inte går att 
bevisa sambandet mellan trafikolyckan och 
skadan så ges ingen ersättning från försäk-
ringsbolaget.

Även om du inte misstänker att din smär-
ta i hals och rygg ska bli bestående bör du 
uppsöka din läkare. Har du ont direkt efter 
olyckan är det viktigt att få en medicinsk 
bedömning och att den görs i omedelbar 
anslutning till skadetillfället.

De flesta som drabbats av en whiplash-
skada blir återställda efter en tid. Skadan lä-
ker ut och leder inte till invaliditet. Det blir 
i sådana fall bara fråga om ersättning för den 
akuta sjuktiden. Inkomstförlust och utlägg 
samt ersättning för sveda och värk.

jan VEjstad

GODA RÅD FöR ATT 

FöRHINDRA wHIPLASH

• Håll avstånd till fordonet fram-
för dig. (Då slipper du bromsa 
häftigt vid plötsligt stopp framför 
dig.)
• Kontrollera att ditt huvudskydd 
når upp till hjässans kant. (De 
flesta huvudskydd är lätta att 
reglera.)
• Använd backspegeln vid in-

bromsning. Ligger någon nära 
eller närmar sig med fart bakifrån 
har du möjlighet att själv bromsa 
mjukare och sätta dig upprätt i 
stolen och ha god kontakt med 
ryggstöd och huvudskydd.
• Val av bil. Om det är dags att 
byta bil? Välj en med autobroms, 
filbytetsvarnare, bältespåmin-
nare, antisladdsystem och bra 
krocksäkerhet.

LITE MER OM

OMSTÄNDIGHETERNA AVGöR. Bilens vikt 
och storlek har betydelse för skadefölj-
den som bland andra kan vara whip-
lash. FOTO: FOLkSAM

”De flesta som 
drabbats av en 
whiplashskada blir 
återställda efter en 
tid. Skadan läker 
ut och leder inte till 
invaliditet.”
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Palmenco har 40 års erfarenhet  
av samarbete med polis och  
myndigheter för en säkrare trafik.

Vi stöttar nattvandrarna - ansvar 
och droger även utanför trafiken

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

Foxguard Alkolås DS-25 säljs i Sverige av Palmenco.

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

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

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

För drygt 30 år sedan frontalkrockade 
Charlotte Almö i 90 km/h. Det var bör-
jan till en lång kamp.

– Jag var i en extremt sårbar situa-
tion, säger hon. 

DET TOG EN VEckA efter bilolyckan innan 
Charlotte Almö vaknade ur medvetslöshe-
ten på ett sjukhus. Där konstaterade man 
hjärnskakning, liksom WAD – Whiplash 
Associated Disorder, eller whiplashrelaterad 
skada. Charlotte hade den högsta graden på 
den tregradiga skalan – WAD 3.

– Jag fick ingen behandling mot whiplash-
skadan, men blev sjukskriven. Det var en job-
big tid med konstant smärta i nacken som 
strålade ut i axlar och armar. Jag hade även 
synrubbningar samt svårt med minne och tal, 
berättar Charlotte.

Hon sökte vård, men blev besviken.
– De undrade på allvar varför jag kom dit 

med mina besvär. Det var ett sorgligt bemö-
tande av mig som patient.

Vården ser ofta än idag ut som: smärt-

stillande, antidepressiva och sjukgymnastik, 
där den senare kan försämra patientens si-
tuation.

– Jag blev sämre av sjukgymnastiken, och 
då kunde jag knappt röra mig innan. 

Charlotte vägrade att ge upp, och provade 
med pilates. Dagliga anteckningar gjorde att 
hon kunde gå tillbaka och se små, små för-
bättringar vilket fick henne att fortsätta.

– Jag började fundera, kanske kan det 
hända något mer om jag fortsätter.

DEN SVÅRASTE kAMPEN var dock mot för-
säkringsbolaget – som vägrade ersättning.

– Efter olyckan befann jag mig i en ex-
tremt sårbar situation. Trots all bevisning, 
ifrågasatte bolaget om olyckan verkligen 
hänt. Det knäckte mig och trots erbjudande 
om advokathjälp, gav jag upp.

Tack vare pilatesövningarna mår Charlot-
te idag jättebra. Hon undviker vattenrutsch-
banor, men rider gärna till häst. 

– Det behövs mer medvetenhet kring 
whiplash. En läkare i Lund bekräftade mina 

Whiplash – en fråga om att bli trodd

skador. På egen hand har jag lärt mig att  
träna och äta rätt, vilket är en förutsättning 
för att må bra. Dock har jag svårt att hitta 
en bil som ger en riktigt bra sittställning, 
avslutar Charlotte. 

 MikaEl lindbErg

LIVET VÄNDE. Char-
lotte Almö berättar 
öppenhjärtigt hur 
hon blev bemött efter 
att ha drabbats av en 
whitplashskada.



Här är prylarna som visar att du är en MHF:are

Praktisk ryggsäck Med reFlex
MHF:s reflekterande ryggsäck visar inte bara vårt budskap, utan gör dig 
också synligare i mörkret. De ljusa partierna inklusive bärremmarna är näm-
ligen gjorda i reflexmaterial. Själva ryggsäcken rymmer 21 liter indelade i två 
fack med varsin dragkedja. Det bakre facket har små, inbyggda fickor, samt 
två hållare för pennor. På sidan finns också ett nät för exempelvis en vatten-
flaska. Den reflekterande ryggsäcken kostar 175 kronor inklusive frakt.

diskret För
kavaj eller blus
En liten diskret pin med 
MHF gör sig lika bra på 
kavajens uppslag, som 
på en blus. Eller varför 
inte på mössan eller 
kepsen? MHF:s pin 
kostar bara 18 kronor 
styck och beställer du 
fler än fyra, kostar varje 
pin 15 kronor.

reFlex Med kedja
En smidig reflex att hänga 
på väskan eller kläderna 
gör dig synligare. MHF:s re-
flex är i mjukt plastmaterial 
med en kedja som gör det 
enkelt att fästa den. Själv-
klart står det MHF på den 
också och du beställer den 
för 10 kronor styck.

Nödladdare
Ett externt batteri, så 
kallad powerbank eller 
nödladdare, klarar av att 
ladda en smart telefon 
upp till två gånger. Sedan 
laddas powerbanken, 
som är på 2 200 mAh, 
upp genom att koppla 
den till exempelvis en 
dator. Måtten är smidiga 
och laddaren bärs enkelt 
i en ficka eller väska. 
Nödladdaren levereras i 
ett paket med kabel och 
instruktioner på svenska 
och den är din för 69 kro-
nor inklusive porto.

MHF-Prylar
att bära På

– eller
ge bort

i PreseNt

e-posta din beställning, inklusive namn och adress, till material@mhf.se

Betala som du kör

Teckna din bilförsäkring till medlemspris på mhf.se

Halvera försäkringskostnaden med digital bilförsäkring.

SPARA PENGARKÖRPLUGGA IN
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Renaults crossover Captur slog ner 
närmast som en bomb i lilla suvseg-
mentet 2013. Försäljningen sköt taket 
och nu är det dags för en facelift. 

Man har varit sparsam med uppda-
teringarna, och det gäller tyvärr också 
självklara säkerhetssystem.

”uRbANA uNGDOMAR med en aktiv livs-
stil”– det är Renaults målgrupp i reklamen 
för lilla behändiga Captur. Crossovern står 
för en fjärdedel av Renaults personbils-
försäljning i Sverige, men köparna är klart 
mycket äldre än ungdomar.

Det är snarare övre medelålders förare som 
uppskattar Captur, och det är inte konstigt. 
I och ursteg är föredömligt bekvämt. Dörr-
öppningen är stor, det är högt till ovankan-
ten av dörren och sätena är även de tämligen 
högt placerade – lite som i en MPV.

Captur har en spännande design och nu, 
i och med uppdateringen, har Renaults 
designavdelning vässat linjerna ytterligare. 

Det är först i näst högsta utrustningsnivån, 
Intens, som föraren får nyheten full led-
belysning fram.

Övriga utvändiga uppdateringar är nya 
varselljus fram och att man följer model-
lerna Koleos och Kadjar genom att också 
Captur får plastdetaljer som liknar hasplåtar.

Invändigt blir det ny form på växelspaken 
och annan utformning på ratten, samt sepa-
rata läslampor i taket.

Precis som tidigare blir det bara bensin-
motorer för Sveriges del. En trecylindrig 
turbomotor på 90 hästkrafter i kombination 
med femväxlad manuell låda deklareras till 
5,1 l/100 km. Instegsmodellen Life kostar 
då 153 900 kronor hos handlaren.

bILEN VI PROVköR är utrustad med den stör-
re, fyrcylindriga motorn på 120 hästkrafter 
och sexväxlad låda. Den blir tillgänglig i 
Zen-, Intens- och ESK-modellerna (En 
svensk Klassiker). Ingångspriset blir då 
181 900 kronor för Zen.

Körställningen är helt okej, även om dy-
norna är en aning korta för ett bra lårstöd. 
Även baksätets ytterplatser får godkänt, och 
det finns bra plats för knäna till framstolarna 
om baksätet först justeras bakåt.

kOPPLING OcH VÄxELLÅDA är riktigt lättma-
növrerade. Något som också känns lätt är 
den elektriska servostyrningen i låga hastig-
heter, vilket gör exempelvis parkeringsma-
növrer enklare. Självklart ökar motståndet i 
ratten när hastigheten höjs. På det hela taget 
är Captur en smidig bil i stadstrafik, och 
med 120-hästaren, hänger den även med i 
motorvägshastighet. 

Uppdaterade Captur kommer att hitta 
sina köpare, även om en idag närmast själv-
klar assistanshjälp saknas – autobroms. An-
ledningen är bottenplattan bilen bygger på. 
För autobroms behövs ett generationsskifte 
på modellen – och då kan Captur bli en 
riktigt rar ärta.  

 MikaEl lindbErg

Synd på en så rar ärta
FöRÄNDRAD. De nedre C-formade varselljusen blir standard på alla Captur, medan huvudljus med led-teknik finns i nivåerna Intens och ESK (En 
svensk Klassiker). Även grillen är ändrad jämfört med tidigare.

RENAuLT cAPTuR 

Tce 120 INTENS

Pris: 193 900 kr.
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1 197 cm3.
Effekt: 120 hk/87 kW 
vid 5 000 
varv/min.
Prestan-

da: Topp-
fart 182 km/h, 0–100 
km/h: 9,9 sek.
Max vridmoment: 

205 Nm vid 2 000 
varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
412,2/177,8/156,6/ 
260,6 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 195/532/900 kg.
garantier: Nybil 2+3 
år/10 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 3 
år. Rostskydd 12 år. 
Vägassistans under 
garantitiden.
förbrukning blandad 

körning: 

5,5 l/100 km.
Co2-utsläpp: 125 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Snygg
design
Lättkörd

Autobroms 

saknas

Plastig

             inredning    
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DIGITALT. Hastigheten 
visas med digitala siff-
ror. Ytorna är plastigt 
hårda. Sittkomforten är 
okej, men dynorna nå-
got korta för fullvuxna.



Transportsystem

   
   S

afe
ty fi

rst and forem
ost

since 1986

Krocktestad och godkänd enligt SPCT vid SP i Borås

VARIOCAGE
• INBYGGD DEFORMATIONSZON
• NÖDLUCKA I BAKRE VÄGG
• JUSTERBART DJUP
• TVÅSTEGS SÄKERHETSLÅS
• GASDÄMPARE TILL DÖRRARNA

Variocage är en MIMSafe produkt. 
Designed and engineered by MIM 
Construction AB in Sweden

www.mimsafe.se

Den bonustid
nu kommer.
Skaffa Volvokort senast 31/8 så får du 50 öre/l i drivmedelsrabatt i 200 liter. Du har  
alltid 10 öre/liter i drivmedelsrabatt med kortet på alla Tankastationer samt bemannade 
OKQ8-anläggningar runt om i Sverige. Med Volvokort får du dessutom bonus på  
sommarens alla inköp. Ladda ner CarPay och ansök om Volvokort direkt i appen.

50
ÖRE RABATT

PER LITER
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Opel Insignia kommer i helt ny kos-
tym och får även ett tillägg i modell-
namnet – Grand Sport. Det anrika 
tyska bilmärket har också fått ny 
ägare i och med franska PSA Peugeot 
Citroëns köp av Opel från amerikan-
ska General Motors. Något stegrande 
lejon syns däremot inte i fronten, 
utan där sitter fortfarande olympia-
ringen med en korsande blixt.

OPEL INSIGNIA GjORDE Sverigedebut i bör-
jan av 2009 och blev den naturliga efterträ-
daren till Vectra. På den tiden delade Insig-
nia inte så lite gener med exempelvis andra 
generationen Saab 9-5. Nu presenteras In-
signia Grand Sport med en helt ny platt-
form som möjliggör ett längre axelavstånd, 
som ökat med 92 millimeter till snubblande 
nära 293 centimeter. Den nya arkitekturen 
har även gjort bilen lättare, upp till 175 kilo 
har bantats jämfört med föregångaren.

Vad som presenteras för oss är en halv-
kombi som är något längre och lägre än den 
tidigare modellen. Fronten flörtar en hel del 
med exempelvis Volvo V90 i och med sitt 
låga och breda utseende. På det hela taget är 
det snyggt och prydligt.

Det gäller också invändigt. Visningsmo-
dellerna är extrautrustade med perforera-
de lädersäten som fram och bak är riktigt 
behagliga att sitta i och de främre har en 
mängd inställningsmöjligheter. 

Instrumenteringen består av tre klockor 
och här finns även visning av oljetempera-
tur och laddning. Ratten är inställbar i både 
höjd- och längdled och i standardutrust-
ningen ingår rattvärme.

MITTPANELEN ÄR vinklad mot chauffören 
och i de här Business-modellerna, mäter 
pekskärmen åtta tum. Nåbarhet till knappar 
och reglage är riktig god, och för den som 
vill peta på instrumentbrädan, ger den efter 

istället för att vara plastigt hård. Med andra 
ord, lite av premiumkänsla i materialen.

Vid lanseringen, nu i juni, finns både die-
sel- och bensinmotorer på paletten. Lilla 
bensinaren på 1,5 liter ger 165 hästkrafter 
och deklareras till 6,0 l/100 km i kombina-
tion med manuell växellåda. 

FöR DEM SOM VILL HA mer prestanda och 
körglädje, finns också en var iant med 
260-hästarsmaskin kopplad till en ny, åtta-
stegad automatlåda samt fyrhjulsdrivning. 
Sprinten från noll till 100 km/h klaras av på 
låga 7,3 sekunder och bränsledeklarationen 
ligger på 8,6 l/100 km.

Dieseln är på två liter och även den kan 
fås med åttastegad automat. I den kombina-
tionen deklareras Insignia Grand Sport till 
5,5 l/100 km. Till hösten kommer även en 
kombiversion av nya Insignia, och den får 
tilläggsnamnet Sports Tourer.  

 MikaEl lindbErg

Fransk german i ny kostym
LIkHETER. Nya Insignia Grand Sport ser i vissa vinklar ut lite som en Volvo S90. Modellen ska bli Opels flaggskepp och i Business-utförande sitter 
32 led-segment i varje huvudstrålkastare för ett adaptivt ljusutbyte.

OPEL INSIGNIA GRAND 

SPORT 2.0 cDTI

buSINESS AuT

Pris: 291 900 kr.
Motor: Diesel, 4 cyl, 
1 956  cm3.
Effekt: 170 hk/125 
kW vid 3 750 varv/
min.
Prestanda: Toppfart 
233 km/h, 
0–100 
km/h: 8,9 
sek.
Max vridmoment: 

400 Nm vid 1 750–
2 500 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
489,7/186,3/145,5/
282,9 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 582/603/2 200 kg 
(1 315 kg m. B-kort).
garantier: Nybil 2 år. 
Vagnskada 3 år. Lack 
2 år. Rostskydd 12 år. 
ett års vägassistans.
förbrukning blandad 

körning: 

5,5 l/100 km.
Co2-utsläpp: 145 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

kORTFAkTA

FO
TO

: M
Ik

A
e

L 
LI

N
D

B
e

R
g

FöRARORIENTERAD. 
Opel har tagit vara 
på materialen och 
skapat en ombonad 
förarmiljö. Mittkon-
solen är vinklad en 
aning mot föraren 
och pekskärmen mä-
ter åtta tum. Som till-
val finns även head 
up-display.



Säkerhet & hälsa

Nu öppnar anmälan till SKLs Trafik och gatudagar 
16-17 oktober! Årets viktigaste mötesplats för in-
frastruktur och transporter. Programmet kommer 
att uppdateras kontinuerligt under sommaren och 
hösten men vi kan redan nu presentera våra två 
inledningstalare:

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi 
vid Handelshögskolan i Jönköping om ”Lyckliga 
platser – hur valet av boendeort påverkar ditt liv”.

Viktor Barth Kron, krönikör på Dagens Nyheter 
reflekterar över både stora och små trafik- och 
infrastrukturfrågor.

Fler ämnen på konferensen: Kollektivtrafik,

Trafikreglering, Bredbandsfrågor, Drift- och under-

håll, IT-säkerhet, Styrmedel & incitament, Trafik-

säkerhet, regelhörna med Transportstyrelsen

Välkommen till Trafik- & gatudagarna 2017!

Anmäl dig på www.delegia.com/tg2017
Vi ses på Clarion Hotel i Stockholm 16-17 oktober 2017!
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Vädrets makter var på gott humör 
även den andra gången som nyk-
terhetsorganisationer i Enköping/
Uppsala-området ordnade ett famil-
jerally. Som vanligt hölls tävlingen 
på Folknykterhetens dag, det vill säga 
Kristi himmelsfärdsdag.

START OcH MÅL var vid NTO-gården i 
Ransta och sträckan 44,6 kilometer lång att 
köra. Vägarna var trivsamt smala och sling-
rade sig fram i växlande miljöer. Det bjöds 
på öppna landskap, gamla skogar, småorter, 
jordbruk, energiskogar, kyrkor, runstenar 
och mycket annat. 

Planeringen hade egentligen börjat re-
dan när det första familjerallyt utvärderades. 
Martin och Roger från IOGT-NTO Vatt-
holma presenterade en vägsträckning, som 
testkörts och som nu hade reviderats på en 
punkt. 

De fem frågekontrollerna bemannades, 
liksom stationen med manöverprov samt 
start och mål. Det behövdes med andra ord 
många funktionärer. Deltagande föreningar 
var MHF Enköping, MHF Uppsala, MHF 
Oland, samt IOGT-NTO Vattholma och 
IOGT-NTO Lilla Ransta.

MÅNGA FöRSLAG till sponsring framfördes, 
men det visade sig svårt att få affärer att stäl-
la upp med vinster. Det fanns i alla fall kaffe 
vid målet. Startavgift per fordon bestämdes 
till 100 kronor och därefter 50 kronor per 
extrakort. 

Övrig finansiering utlovades från Läns-
nykterhetsförbundet och MHF-distriktet. 
Inte minst annonseringen drog kostnader, 
eftersom vi syntes i Uppsala Nya Tidning, 
Uppsalatidningen, Upplands Nyheter, En-
köpingsposten och Ena-Håbo tidning. Lite 
gratisreklam fick arrangemanget dock under 
rubriken ”Evenemang” och genom en fyllig 
artikel i Upplands Nyheter.

DE TIO FRÅGORNA under rallyt innehöll all-
mänbildning, nykterhetsrörelsen och Trafik-
lagstiftningen med mera. Fem enkla frågor 
för barn skulle fyllas i på ett särskilt kort. 
Vid starten mellan klockan 10 och 12 fick 
deltagarna dessutom ett häfte med vägbe-
skrivning på karta samt i klartext av Curt 
och Torbjörn. 

Alla svängar var även snitslade med bal-

Trivsamt familjerally för nykterhet

longer och pilar av Martin och Roger. Ing-
en skulle alltså behöva åka fel. 

FöRSTA kONTROLLEN var den gamla biogra-
fen i Örsundsbro, en riktig pärla för kul-
turintresserade och cineaster. Här ställdes 
deltagarna inför frågorna 1 och 2 av Ingrid 
och Roger. Därefter fick man en guidning 
i bion av biografföreningens entusiastiske 
ordförande.

Kontroll två låg vid Uvbergets naturre-
servat, där ett svettigt manöverprov var en 
uppskattad aktivitet. Här stod Margaretha 
och Eile från MHF Uppsala som kontrol-
lanter.

Färska lantägg kunde köpas på förtro-
ende vid kontroll tre. Landsberga Äggbod 
litade på sina kunder och man kunde både 
lämna kontanter i en låda eller swisha betal-
ningen. Frågorna 3 och 4 var lagom kluriga 
och Rolf och Richard från MHF Enköping 
skötte trafiken.

LÄNGST bORT PÅ RALLYT fanns en ”vätske-
kontroll” vid sjön Äs Puss. Frågorna 5 och 
6 skulle besvaras och Martin och Christina 
bjöd de drygt 60 deltagarna på sval GT-
dricka. Tips lämnades även om plantskolan i 
närheten, där man kunde handla trädgårds-
produkter.

VAckER VETERAN. En gammal T-Ford med träekerhjul deltog i 
familjerallyt. Manöverprovet var klurigt lagd – oavsett fordon.

kuLTuRSkATT. Den 
gamla biografen i 

Örsundsbro invigdes 
1925 med stumfilm 

från kringresande 
biografmaskinister 

(bion har alltså inte 
haft någon fast pro-

jektor). Biljetterna 
kostade då 75 öre 

och efter renovering 
kunde den sedan 

länge nerlagda bion 
återinvigas 1992.

kLuRIGA FRÅGOR. Anders och Eric från MHF Enköping 
bemannade kontroll fem som bestod av frågor. I bak-
grunden syns klockstapeln till Härkeberga kyrka från 
1600-talets andra hälft. 

PRISbORDET. Vinster-
na bestod både av 
ägg, kaffe och godis. 
De med flest poäng 
fick välja först, men 
alla fick något med 
sig från familjerallyt.
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En annan kulturell höjdpunkt var kon-
troll fem, vid Härkeberga kyrka. Denna rikt 
bemålade medeltidskyrka är en unik sevärd-
het och deltagarhäftet innehöll en artikel 
av Roger om dess tillkomst. Frågorna var 
nummer 7 samt 8.

Här fanns Anders och Eric från MHF 
Enköping på plats. 

kVEkGÅRDEN, bondgården med sina icke 
rödmålade hus, var kontrollpunkt sex. De 
sista frågorna – 9 och 10 – skulle lösas och 
många deltagare hoppades väl nu på att de 
fått ihop alla rätt? Gertrud och Sten från 
MHF Enköping, höll i frågandet.

Nu återstod bara vägen tillbaka till 
Ransta och målgången. Här serverade 
Birgitta, Rolf med flera, kaffe och tilltugg. 
Lyckliga vinnare med tio rätt fick själv 
välja på vinstbordet, men alla fick en påse 
med sig. 

Den innehöll en GT-dricka och aktuellt 
reklammaterial från MHF och IOGT-NTO. 
Medlemsvärvarblocket gick väl inte varmt 
precis, men de båda varumärkena stärktes 
säkert.

uNDAN FöR uNDAN prickades deltagarna av 
och bjöds på kaffe. De flesta tog sig tid, satte 
sig i gröngräset eller i ordenshuset och fick 

en pratstund med funktionärerna. Alla var 
nöjda med rallyt, frågorna, vinsterna och – 
naturligtvis – vädret. 

FuNkTIONÄRERNA småpratade om dagen, 
men den verkliga utvärderingen hölls en 
vecka senare i Enköping. 

Där var de flesta mycket nöjda med da-
gen och ett förslag framfördes om ”för-
ökning genom delning”. Nästa år blir det 
därför kanske två familjerallyn – ett kring 
Enköping och ett annat norr om Uppsala. 
En gammal folknykterhetstradition kanske 
därmed etablerar sig på fler ställen?

rogEr aldErstrand

bALANSAkT. En fin Cadillac De Ville från 1965 gör ett manöverprov som går ut på att följa en planka med höger fram- och bakhjul.

VÄTSkEkONTROLL. Längst bort på rallyt, vid sjön Äs 
Puss, kunde deltagarna svalka sig med GT-dricka 
medan de besvarade frågorna 5 och 6. 

POÄNGRÄkNING. Vid målgången, samma som starten, räknades poängen ihop från de 
tio kontrollerna. Spänningen var stor – hur många hade alla rätt?

PILAD SLINGA. 
Familjerallyt 
var den här 
gången näs-
tan 4,5 mil 
långt att köra. 
Kartan med 
kontroller 
ledde delta-
garna genom 
vacker, 
svensk natur 
på slingrande 
vägar i Upp-
sala län. 

 FOTO ALLA BILDeR: ULF HeLLgReN

GT-dricka = God-
templaredricka.
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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 7/8, 2017. Märk kuvertet ”Krysset 5/17”.

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

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

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

Foto: mari haglund 



Retro & Nostalgi!
Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!

Med reservation för ev. tryckfel.

 0512-299 50

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

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

Du kan även ringa
och beställa!
0512-299 50

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

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

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

Skivspelare GPO Stylo
Vinylspelare i blank pianolack. Spelar 33/45/78 varv. 2 
inbyggda högtalare. Går att koppla in via RCA till din stereo-
anläggning. AUX-in (3,5mm). AUX-ut (3,5mm)  för hörlur eller 
externa aktiva högtalare. Mått: 37,5x15x31cm.
Nr 72570...............................................Förr 999 kr.....Nu 599 kr

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

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

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

Dubbla CD!

Retro Line Vintage CD AM/FM-Radio I Trä
En av våra absolut mest populära spelare. CD och radio 
i en härlig design som för tankarna till forna tider, i träut-
förande ”Cherry”. Riktigt snygg! CD-spelare toppmatad 
under trälock. Hörlursuttag, repeat track och album. 
Radiodelen analog AM/FM i stereo (Stereo FM endast). 
Manuell stationsinställning. Strömförsörjning: 230V.
Mått: 33x22x22cm.Vikt: 4,6kg.
Nr 71342..............................................................990 kr

Ricatech PR1980 Retro Ghettoblaster USB+SD
Riktig 70-/80-talsretro! AM/FM/SW 3-bands radio. Auto-
stop. USB och SD-plats. Inbyggd mikrofon. 2-bands Equali-
zer. 3,5mm hörlursuttag. 220V eller batterier (medföljer ej).
Mått: 35,5x11x14cm.
Nr 73278...............................................................599 kr

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

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

Retro Line Vintage Skivspelare DeLuxe DAB
Kraftigare modell av vår succespelare, 71594 ovan. 
Kraftig bas genom Subwoofer, dubbelt så kraftig förstär-
kardel samt DAB-radio. Avkodning från vinyl, CD och 
kassett till MP3. Ingång för att koppla in telefon och ut-
gång för ytterligare förstärkare och högtalare. Bluetooth. 
Skivspelaren spelar 33/45/78 varv. AM/FM-radio. MP3. 
CD-spelare. Kassettbandspelare. Fjärrkontroll. Line-out 
(RCA). (Kabel medföljer.)  AUX-in. Högtalare: Fullrange, 
tweeter, subwoofer och passiv subwoofer. Högtalareff ekt 
fullrange: 2x50W. Mått: 51x22x35cm. Vikt: 7,75 kg.
Nr 71597..........................................................3.690 kr 

Nyhet!
SUBWOOFER

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

Skivspelare Retro/ION Ford Mustang
Elegant och kul skivspelare tillverkad med 1965 Ford Mustang 
som förlaga. (Offi  ciellt licensierad) Bältdriven skivspelare som 
spelar 33/45/78 varv. För över vinylskivor till USB-minne. AM/
FM-radio. Hörlursuttag.  Inbyggda högtalare. AUX-in. RCA. 
Mått: 40x40x20cm. 
Nr 73645 Svart............................................................2.199 kr 
Nr 73644 Röd  (Kommer i augusti)............................2.199 kr

Nyhet!
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Motorföraren i backspegeln
Den här gången dyker vi ner i ok-
tobernumret från 2002. Ett vintrigt 
omslag med en Volvo på bredställ 
skvallrar att det här numret handlar 
om test av vinterdäck. 

Varmare vindar blåste på Paris-
salongen där både konceptbilar och 
nästa års nyheter visades upp. 

En annan mässa som bevakades 
var Elmia Husvagn Husbil. Polisen 
testade ny utrustning – Evidenzer – 
som direkt ger besked om rattfylleri.

tEXt: MikaEl lindbErg

Omslag
Omslaget pryds av en 
Volvo S60 på sladd som får 
med sig lite snö från vallen. 
Bilen, en av två, användes 
för att testa årets vinter-
däck, åtta dubbade och 
sex dubbfria vinterdäck. 
Platsen var norra Dalarna 
och temperaturen var 
perfekt, minus 3–5 grader 
Motorn i den här S60:n 
lämnar 140 hästkrafter och 
idag har bilen rullat drygt 
16 000 mil.

Som brukligt bjöd 2002 års Paris-
salong på dyra, billiga, praktiska och 
onödiga nyheter från bilvärlden. 
För 1,8 miljoner kronor, kunde 
den hugade bli ägare av en Bentley 
GT Coupé med Volkswagens W12-
motor på 500 hästkrafter. Mer prak-

tiska var Volvos S60 och V70 som 
presenterades i R-versioner med 
300 hästkrafter och 400 Newton-
meter ur sina turbofemmor. Två 
andra bilar som gjorde entré var 
Volkswagens nya suv Touareg, samt 
en helt ny Toyota Land Cruiser.

Gislaved var platsen för årets test av vin-
terdäck och både dubb- och friktionsdäck 
fick göra skäl för namnen. Bäst bland de 
dubbade på is och snö blev Gislaved Nord 
Frost 3 och Michelin Ivalo. Bland frik-
tionsdäcken togs tätplatsen av ContiVi-
kingContact 2.

Vinterdäck på test

Hela 500 MHF:are fick bilister att ta en 
välbehövlig paus det här året. Arrange-
manget Ta Paus är årligt återkommande 
och manar till att ta en välbehövlig rast 
under långa semesterresor. Samtidigt 
passade MHF-medlemmarna på att in-
formera om att köra nykter och använ-
da bilbälte. Förutom att bjuda på kaffe, 
kampanjade MHF också om säkrare 
trafik och fler trafikpoliser. Omkring 50 
tidningar, från norr till söder, skrev nå-
got om det här årets Ta Paus-aktivitet.

Tusentals bilister 
tog paus

Parissalongen

Lura rattfyllan
En alldeles ny idé presenterades av Göran Mir-
kovic, nämligen Car Home Sweden. Den gick 
ut på att de som tagit någon öl för mycket på 
krogen, fick sig själv och sin bil hemkörd inom 
Stockholmsområdet. Genom att ringa ett sam-
tal, var snart en nykter förare på plats, som tagit 
sig dit på en liten hopfällbar moped. Mopeden 
lastades i bagageutrymmet på bilen och däref-
ter startade hemfärden till en minsta kostnad av 
199 kronor.
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SÄLjES

RESERVOARPENNOR, så 
som Mont Blanc, Parker, 
Waterman, Sheaffers 
etc. Mekaniska herrarm-
bandsur.
Tel: 033–24 16 20. 

uPPSLAGSVERk Combi 
Visuell, 5 böcker. Pris: 
125 kr.
Tel: 08–540 232 29. 

TRÄSVARV, ombyggnads-
sats för borrmaskin, inkl. 
motor. 1 st. Telwin MIg-
svets m flusstråd och 
svetsskärm.
Tel: 076–897 81 44.

VETERANbIL VOLVO 144 
-74 ÅRS MODELL.
Tel: 073–072 49 93.  

HONDA cIVIc 1,5 S -84. 
17 800 mil. Besiktad 
utan anmärkning, körklar, 
veteranklassad, skattefri. 
Säljes till entusiast.
Tel: 08–714 99 55. 

MERcEDES-bENz 230 -92. 
Pris: 6 000 kr. 42 000 mil, 
men i bra skick.
Tel: 070–940 14 91. 

VOLVO 744 -92. Automat, 
23 000 mil i nyskick, be-
siktad, skattad m.m. Pris: 
8 000 kr.
Tel: 070–940 14 91. 

uTHYRES

öVERNATTNINGSLÄGEN-
HET OcH STuGA i gränna 
uthyres.
Tel: 073–301 00 46, 
0390–413 18. 

STOR LÄGENHET I FAL-
kENbERG, samt litet hus 
centralt. Uthyres per 
vecka eller längre.
Tel: 073–030 12 31. 

LjuNGDALEN. FjÄLL-
STuGA med central 
läge uthyres veckovis. ej 
husdjur, ej rökare. 6 plus 
2 bäddar, 65 kvm. Två sov-
rum. Storstuga. köksavd: 
elspis, mikro, kyl och frys. 

Dusch/wc, bastu, tv, spis-
kassett – ved ingår. Mer 
info: sök: Lj 6 Drevemo 
Ljungdalen” på internet. 
ej ledig v. 31 och 32.
Tel: 070–564 37 72. 

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

tv. Rök- och djurfri.  Flera 
uteplatser att välja mellan, 
vacker utsikt mot Ljung-
skileviken. Stugan ligger 
på ägarens tomt.   
Ledig från lördag 3 juni-20 
augusti. Uthyres lördag till 
lördag i juni och söndag till 
söndag i juli och augusti. 
Veckorna 26 och 30 är 
redan uthyrda. 
Pris: 2 000 kr per vecka.
Tel: Lena Abrahamsson på 
073–330 65 71 eller 
e-post: lenaaabrahams-
son@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 7 augusti. 

 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. Någon definition av uttrycket ”bei 
Nässe” finns inte i den tyska trafiklag-
stiftningen, men det tolkas som ”väta” 
på vägbanan. Det vill säga: Den an-
givna maxfarten gäller om det står ”bei 
Nässe” under.

2A. Sverige är faktiskt enda eU-land 
där mobilanvändning utan handsfree är 
tillåten när man kör, men den 1 decem-
ber 2013 tillkom en ny paragraf i den 
svenska trafikförordningen: 

”Vid färd på väg med ett motordrivet 
fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter 
såsom användande av mobiltelefon 
och annan kommunikationsutrustning, 
endast om det inte inverkar menligt på 

framförandet av fordonet.”
Lite luddigt kanske, men tolkningen 

är att föraren inte får använda mobil-
telefon eller annan kommunikations-
utrustning så att han eller hon blir en 
trafikfarlig förare, t ex hålla på med 
facebook, twitter och andra sociala me-
dier, knappa på navigationen eller annat 
som tar fokus från körningen.

3c. Att ha reflexväst i bilen är det 
faktiskt lag på i de flesta europeiska 
länder, men inte i Sverige. givetvis är 
det lika bra att ha en reflexväst som 
en varningstriangel som lagen kräver – 
och att använda den vid behov utanför 
bilen …

Rätt svar 
bil- & trafikfrågorc grattis säger vi till fem nya 

kryssetvinnare! Två bingolotter 

vardera är vinsten. Lycka till! 

 

Inga Ljungberg,

Lund

Bror Fängvall,

Vittangi

Lars Sjögren,

Njutånger

Siv Johansson,

Mariestad

Gunnar Ottosson,

Lidingö

MEDLEMSFöRMÅN: ANNONSERA
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POSTTIDNING b

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

Nya Opel

INSIGNIA
• Klassledande LED Matrix-strålkastare

• Ergonomiska sportstolar med massage1

•                               24 timmars nödsamtalstjänst2  

Från

229 900 kr

opel.se

Tysk teknik för al la

3 års service, assistans och garanti ingår*

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1–8,6 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 136–199 g/km. Bilen på bilden är 
extrautrustad. 1Tillval  2OnStar-tjänsterna kräver aktivering och tillhandahålls i mån av mobiltäckning och tillgänglighet 
av OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter testperioden. För mer information se opel.se/onstar *Erbjudandet gäller 
tillsvidare och vid köp av nya personbilar sålda till privatpersoner, utom Opel KARL. Service, assistans och garanti gäller 
i 3 år och/eller upp till 45 000 km. Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriks-
garanti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden eller avtal. 
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