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Ny rapport släpps 12 september
Vi vill att du och dina nära ska färdas tryggt på vägarna. Vår trafik- 
forskning visar att bilmodellens säkerhet har stor betydelse för  
vilka konsekvenser en olycka får. Därför presenterar vi vartannat  
år rapporten ”Hur säker är din bil?” som baseras på verkliga olyckor.

Går du i biltankar? Spana in vår nya rapport som släpps den  
12 september – så att du kan göra ett tryggt och bra val när du  
köper bil!

Läs mer på 
folksam.se/hursakerarbilen

Hur säker är 
din bil?
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Han ska genom-
föra MHF:s vision

Anders Wiman har utsetts till pro-
jektledare för arbetet att införa au-
tomatiska nykterhetskontroller över 
landet. Han öser lovord över MHF:s 
insatser i frågan. Sidan 14

Systrar driver på 
engagemanget
Agnetha och Gunilla Silén i Eskil-

stuna ägnar en stor del av som-
maren åt MHF-aktiviteter. Något 

som älskas av både bilentusiaster 
och semesterfirare.  Sidan 20

Upptäck Madeira 
den natursköna ön
Oavsett om du älskar natursköna 

promenader eller spännande bilturer 
är Atlantön Madeira ett semesteral-
ternativ att titta närmare på. Sidan 32

Här tackar MHF för 
EU:s utmärkelse
Lars Olov Sjöström höll tacktalet när 
MHF fick motta EU-kommissionens 

trafikpris för sitt pionjärarbete med au-
tomatiska nykterhetskontroller. 
          Sidan 59
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Energiknippen
I Eskilstuna är MHF:arna akti-
va som få. Sommaren fylls av 
återkommande motorträffar 
och ett omfattande Ta Paus-
arbete.  
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vi har alla vunnit ett pris
EU premierar prestationer inom många olika 

områden. Så även inom området trafiksäkerhet. 
Ett av de finaste är EU-kommissionens pris Ex-
cellence in Road Safety Awards som delades ut i 

fem olika kategorier i Bukarest vid midsommar.
Av alla företag, myndigheter och organisationer som 

mottog pris var bara en av pristagarna nordisk. Ja, från 
Sverige närmare bestämt. Det var den ideella organi-
sationen Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, 
som blev vinnare i kategorin organisationer, för sitt 
arbete med de automatiska nykterhetskontrollerna i 
svenska hamnar, också kända som alkobommar.

ATT käNNA STOLTHET för en bedrift är inget att skäm-
mas för, så inte heller denna gång. Den stoltheten vill 
jag dela med dig som medlem. För även om det finns 
”oumbärliga” roller i MHF så finns också ett stort antal 
ideellt arbetande människor som inte bara betalar sin 
medlemsavgift utan också lägger ned många, många 
timmar av sin fritid för att arbeta för MHF. Medlem-
mar som gjort det möjligt för MHF att investera mil-
joner i innovationer, idéer och utkast. Varför? Ja, inte är 
det för ”egen vinning”, utan för att man besjälas av att 
förbättra trafiksäkerheten i sitt land. Man gör det för att 
man själv inte vill möta ett rattfyllo då man är i trafi-
ken och man vill heller inte att någon annan ska drab-
bas. Varken i sin familj, vänkrets på sin arbetsplats eller 
någon annan oskyldig. Många gånger har man knutit 
näven i byxfickan eller i handväskan då man tagit del 
av att någon drabbats av ett rattfyllos framfart. Sedan 

har man kavlat upp ärmarna och fortsatt lägga ned tid 
och pengar för att ingen ska dö av rattfylleri.

Nu då MHF tilldelats en enastående fin utmärkelse 
ska givetvis Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström 
som gjort stora insatser nämnas, men den som verkli-
gen är pristagare det är du, medlem i MHF. Utan vår 
stora medlemskår hade ingen lyssnat på oss, utan din 
medlemsavgift hade det inte funnits pengar att göra 
Sverige trafiksäkrare genom fina innovationer.

gRATTIS DU MHF:ARE som läser detta. Du har fått ett 
pris som nästan ingen annan europé någonsin kommer 
att få. Inte ens statligt anställda som bör ha alla tänkbara 
förutsättningar för detta.

Tack för att du med ditt medlemskap gjort det möj-
ligt att visa hur trafiksäkerheten kan förbättras. 

Även om svenska beslutsfattare ibland kan uppfat-
tas som ointresserade av trafiksäkerhetslösningar som 
görs utanför gängse ramar så leder ändå lösningarna 
till att andra länder sneglar på vad vi i MHF gör. Inte 
minst prisutdelningen i Bukarest visar på detta. Medan 
pristagare i andra kategorier fick någon enstaka fråga 
eller inga frågor alls så fick MHF:arna på plats många 
frågor om vårt arbete då man tog emot alla vi MHF-
medlemmars pris ur Europeiska Unionens hand.

TILL SIST vILL jAg TACkA Anna Johansson för gott sam-
arbete och hälsa Tomas Eneroth välkommen som ny 
infrastrukturminister. Jag hoppas på mycket gott och 
fruktbärande samarbete för ett trafiksäkrare Sverige.

”Utan vår 
stora med-
lemskår 
hade ingen 
lyssnat på 
oss, utan din 
medlemsav-
gift hade det 
inte funnits 
pengar att 
göra Sverige 
trafiksäkrare 
genom fina 
innovatio-
ner.”



MER 
SOPPA FÖR 
PENGARNA 

Med våra 240 stationer finns vi alltid nära till hands om du behöver fylla på 
tanken till ett lågt pris. Mer soppa för pengarna helt enkelt!

Hitta din närmaste station på ingo.se eller ladda ner vår app
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Jag frågar mig gång på gång vad 
som styr medias trafikbevakning. 
Nu senast gick Ekot och därefter 
TT ut med den alarmerande ny-

heten att fler dör i trafiken. 
Ett av problemen är att det inte stäm-

mer. Ett annat problem är att det handlar 
om en trafiksäkerhetsexpert på Trafikver-
ket som lobbar och vill skapa acceptans för 
att sänka hastighetsbegränsningen från 90 
till 80 på våra mindre landsvägar. Det tred-
je problemet är att en okunnig journalist 
går den här trafiksäkerhetsexpertens ären-
de utan att tänka efter, eller kolla basfakta.

Detta efter en vecka med sex döda i tra-
fikolyckor som inte har någonting med sat-
ta hastighetsgränser att göra. Det handlade 
om kappkörning i 200 km/h, tre som kör-
de i närmare 200 km/h tidigt en morgon 
med en gammal bil och utan bälte, samt en 
drogpåverkad förare som frontalkrockade 
och orsakade två medtrafikanters död. 

Den senare hade 40-talet anmälningar 
på sig och flera av dem var trafikrelaterade. 
Just den olyckan fick riksåklagaren Anders 
Perklev att påminna om sin önskan om 
högre straff för återfallsförbrytare när det 
gäller rattonykterhet och drograttfylla. 

– STRAFFSkALAN FÖR RATTFYLLERI, drogratt-
fylleri och olovlig körning stannar på sex 
månaders fängelse, och det är inte tillräck-
ligt högt för att man ska kunna anhålla och 
häkta de personer som vanemässigt gör sig 
skyldiga till den typen av brott, säger An-
ders Perklev till Sveriges Television.

Polisen i Kalmar berättade att de kände 
till den här föraren väldigt väl och att de in-
te kunde göra något för att stoppa honom 
från att fortsätta köra. Han var ute i trafiken 
igen samma dag som de stoppat honom.

Statistiken pekar på att det varje vecka 
dör två personer i alkoholrelaterade tra-
fikolyckor och 30 procent av alla de som 
dör i trafikolyckor, gör det med alkohol i 
blodet. Avgränsar man dessutom området 
till singelolyckor är antalet så högt som 
nästan hälften. 80 procent av alla som dör 
i trafiken är män.

Allt som trafiksäkerhetsexpert Matts-
Åke Belin kan säga är att vi sänker hastig-
hetsgränsen från 90 till 80 på 425 mil av 
Sveriges mindre vägar, och journalisterna 

ställer inte ens en följdfråga. Var är den 
granskande journalistiken när det gäller 
trafikfrågor?

kONSEkvENSEN Av den här typen av be-
vakning där så kallade experter gör hu-
vudlösa påståenden som saknar verklig-
hetsförankring är att vi luras tro att det är 
hastighetsgränsen som är avgörande och 
litar på det, när det i själva verket inte 
spelar någon som helst roll vad det står 
på skyltarna på landets mindre vägar eller 
för risktagarna i trafiken. Inte så länge den 
polisiära närvaron är så gott som obefintlig 
på dessa vägar. 

Jag bor själv utanför staden och har så 
gjort i 24 år. Det är alla sorters hastighets-
gränser från 30 till 100 km/h längs vägen 
jag har in till staden. En gång, under 24 
år, har jag sett en fartkontroll och det var 
en varm junieftermiddag under sommar-
lovet då polisen satt och småmyste utan-
för den folktomma skolan där 30 km/h 
gällde. Naturligtvis var det i princip alla 
som körde för fort. Alla i det här läget är 
ett tjugotal bilar i timmen. Naturligtvis är 
det ingen här som ser det som ett seriöst 
trafiksäkerhetsarbete.

ÅR 2010 DOg 266 personer i trafiken, 2016 
dog 270. Snittet 2010 till 2016 ligger på 
277 döda.

Så här beskriver Transportstyrelsen den 
allra senaste utvecklingen på sin hemsida:

”Under de senaste 12 månaderna (maj 
2016-april 2017) har 261 personer om-
kommit i vägtrafiken. Under de senaste 
föregående 12 månaderna (maj 2015-april 
2016) omkom 272 personer. Jämför man 
de senaste 12 månaderna (maj 2016-april 
2017) med ett 4-års medelvärde för mot-
svarande tidigare 12-månadersperioder 
har antalet omkomna minskat med tre 
procent.”

Ändå påstår ”trafiksäkerhetsexperten”, 
TT och Ekot att antalet döda ökar och att 
vi därför måste sänka hastighetsgränserna 
på Sveriges mindre vägar, där fart- och 
alkohol-kontroller är nära nog obefintliga 
och hälften av alla som omkommer i trafi-
ken har alkohol i blodet

stEfan nilsson,

trafikdebattör

DET vAR TvÅ ÅR SEDAN jag senast besiktigade 
min entusiastbil, en Jeep CJ-5. Som 30-plus 
-åring är den klassad som veteranfordon 
och besiktigas därmed vartannat år. Skulle 
den tämligen ombyggda hobbybilen än en 
gång passera nålsögat utan anmärkning?

Hemma kontrolleras att alla lampor lyser 
som de ska, liksom de som blinkar. För sä-
kerhets skull byts alla bromsklossar och även 
de främre och bakre bromsoken får sig en 
översyn. Kronan på verket blir en både in- 
och utvändig städning.

DAgS FÖR bESIkTNINg och utanför hallen är 
det som vanligt lite pirrigt i kroppen, det är 
ju hobbybilen som ska in på kontroll. Sam-
tidigt infinner sig en känsla av att något inte 
är som det borde. Frågan är bara vad?

Det brukar alltid bli lite av en folksam-
ling när den här bilen besiktigas och en hel 
del frågor kring motor, axlar, fjädring och 
hur man bäst kommer i och ur den höga 
Jeepen. Sådant är bara roligt, och ibland rent 
utav underhållande.

kONTROLLEN FORTLÖPER utan några an-
märkningar och utanför testas signalhornet 
och vindrutespolaren. Precis som tidigare 
gånger förvarnar jag att vi sitter i en öppen 
bil och det kommer smaka sprit när den 
senare testas. Och det gör det även i år …

Efter att avgasvärdena testats är det bara 
att betala, få det blanka protokollet i handen 
och bege sig hemåt. Samtidigt vill den där 
känslan inte släppa.

Väl hemma i garaget får frågan sitt plöts-
liga svar. Där på golvet ligger nämligen var-
ningstriangeln kvar efter städningen, den 
som alltid ska vara med i bilen. Lite skam-
sen, men ändå lättad, läggs fodralet med tri-
angeln tillbaka på sin plats. Om besiktnings-
mannen hade märkt något, hade det blivit 
en anmärkning.

SLUTLIgEN NOTERAR vI att det nu i septem-
ber är precis 90 år sedan den allra första ut-
gåvan av Motorföraren kom ut.

Passera ett nålsöga

”Det brukar 
alltid bli lite 
av en folk-
samling när 
den här bilen 
besiktigas ...”

Sänkta hastigheter 
minskar inte dödsolyckorna

kRÖNIkA: FRÅN FÖRARSäTET

MIkAEL LINDbERg

CHEFrEDAKTör

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16



Vi tar Øresundsbron  
till framtiden!
– Kapsch TrafficCom  
installerar unikt vägtullsystem

Kapsch TrafficCom

always one step ahead
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bil- och trafikfrågor

Kia – vad då?

1. varje år lanseras ett 40-tal, ibland lite fler, 
ibland några färre, helt nya modeller på de euro-
peiska marknaderna. En del får behålla namnet på 
föregångaren, som volvo XC60 i år. Andra får nya, 
mer eller mindre fantasifulla modellnamn.
vad heter till exempel en av kias nya modeller i 
år?
A. Stinger.
B. Stelvio.
C. Velar.

Volkswagen – vad då?

2. volkswagen lanserar också en helt ny modell. 
vad heter den?
A. Karoq.
B. Velar.
C. Arteon.

Crossland X – från vem?

3. vilken tillverkare kommer med modellerna 
Crossland X och grandland X?
A. Opel.
B. Hyundai.
C. Suzuki.

(rätt svar på sidan 63.)

TOMAS ENEROTH 

NY INFRASTRUkTUR-

MINISTER

Tomas Eneroth har 
utsetts till ny infra-
strukturminister. 
Anna Johansson fick 
lämna sitt uppdrag 
efter Transportstyrel-
sens stora it-skandal. 

Jonas Bjelfven-
stam får fortsatt 
förtroende som 
generaldirektör för 
Transportstyrelsen. 
Han fick rollen som 
tillförordnad efter att 
tidigare generaldirek-
tören Maria Ågren 
tvingades avgå. 

MHF I ALMEDALEN

MHF deltog i politi-
kerveckan i Almeda-
len tillsammans med 
BIL Sweden under 
juli. I hamnen i Visby 
visade MHF upp den 
mobila alkoboms-
vagnen. Förbipasse-
rande fick prova hur 
tekniken fungerar i 
de automatiska nyk-
terhetskontrollerna, 
som använts i MHF:s 
projekt i Stockholm 
och Göteborg. 

I början av juli månad gick Volvo ut 
med att bilföretaget redan från och 
med 2019 kommer att ha elmotorer 
i alla sina bilar. rent konkret betyder 
det att man då inte längre erbjuder 
modeller med enbart förbrännings-
motorer. Alla kommer istället ha 
någon form av elektrifiering och 

vanligast blir ett mildhybridsystem 
på 48 volt. Mildhybriden hjälper till 
vid start och batterierna laddas vid 
inbromsning. Volvo kommer även att 
leverera plug-in hybrider, samt fram 
till år 2021 lansera fem renodlade 
elbilar varav två blir prestandabilar 
från Polestar.

volvo
väljer
ny väg

MILjÖSATSNINg. 
Från och med 
2019 ska alla 

Volvobilar ha 
elmotor.

Transportstyrelsen återkallade 16 514 körkort 
under första halvåret. Det är en minskning 
från samma period 2016, då antalet var 18 
684 stycken. 

2 899 körkort drogs in på grund av rattfyl-
leri, en minskning från förra året, då den siff-
ran var 3 455. 

Antalet körkort som återkallades på medi-
cinska grunder ökade under första halvåret, 
4 515 stycken, jämfört med samma period 
2016, då antalet var 4 287. 

– Det finns många fler som på grund av 
sjukdom inte klarar trafikens krav än de som 
får sina körkort återkallade. Vi har dock under 

flera år sett en liten gradvis ökning av medi-
cinska återkallelser och det är glädjande att 
trenden fortsätter, säger Lars Englund, chefs-
läkare på Transportstyrelsen i en kommentar. 

fotnot: Den läkare som har en patient som 
han eller hon bedömer vara olämplig för att 
köra ett fordon i trafiken ska anmäla det till 
Transportstyrelsen. 

Fler körkort återkallas
på medicinska grunder

Polisen i Sverige gjorde 445 300 nykterhets-
kontroller under första halvåret 2017. Det är 
en liten ökning från samma period förra året, 
då antalet var 442 600 stycken enligt polisens 
egna siffror. 

– Vi kan nu se en liten ökning av polisens 
utandningsprover, konstaterar Lars Olov Sjö-
ström, MHF:s trafiksäkerhetschef. 

– Det är fortfarande långt ifrån de nivåer 
som MHF och en del andra trafiksäkerhetsak-
törer skulle önska, men vi gläds åt det som vi 
hoppas är ett trendbrott.

Polisens nykterhetskontroller har under de 
senaste åren sjunkit kraftigt. Under 2014 gjor-
des 1 980 000 utandningsprov och 2015 var 
den siffran 810 700 stycken. Men kanske har 
det nu skett en vändning. 

– Jag upplever också att polisen har varit 
mer aktiva med nykterhetskontroller i sommar 
än på länge, säger Lars Olov Sjöström. 

Försiktig ökning 
av polisens nykter-
hetskontroller

21 500 Porsche
med dieselmotorer
återkallas
Det som allmänt kallas för dieselgate drabbar 
nu även Porsche. Det handlar om modellen 
Cayenne utrustad med treliters dieselmotor 
i utsläppsklassen EU6, alltså årsmodellerna 
2014 till 2017. 

Det är vid interna undersökningar som 
Porsche upptäckt avvikelser i mjukvaran till 
motorns kontrollsystem. Likadana motorer 
går också att hitta i modeller från exempelvis 
Volkswagen och Audi – som drabbats av die-
selskandalen. Porsche poängterar att de själva 
inte utvecklar eller tillverkar egna dieselmoto-
rer, samt att man kommit överens med tyska 
motortransportmyndigheten, KBA, om en 
uppdatering av mjukvaran. 

Uppdatering är kostnadsfri och tar omkring 
en timme. I Sverige rör det sig om cirka 500 
stycken Cayenne med den aktuella motorn 
och kunderna kommer att kontaktas av res-
pektive Porsche Center.
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Sverige är världsledande på trafiksä-
kerhet. Matts-Åke Belin på Trafikver-
ket ska berätta om Nollvisionen på 
export på Tylösandsseminariet den 12 
september. 

– Sveriges idéer om Nollvisionen 
har spridit sig och många länder föl-
jer efter, säger han. 

vARjE ÅR DÖR 1,25 MILjONER människor 
globalt till följd av trafikolyckor. Ungefär 17 
personer per 100 000 invånare dör i trafiken 
varje år i FN:s medlemsländer. Sverige låg 
på den nivån i mitten av 1960-talet, nu lig-
ger vi strax under tre dödsfall per 100 000 
invånare. 

– Vi är bäst i världen, om man tittar på 
den långsiktiga utvecklingen när det gäller 
döda i trafiken, berättar Matts-Åke Belin. 

– Utvecklingen i länder som Brasilien 
och Indien går åt fel håll, de länderna upp-
lever den situation som Sverige hade på 
1960-talet. 

Matts-Åke Belin har presenterat Sveriges 
arbete med Nollvisionen inför FN:s gene-
ralförsamling. 

gENERALFÖRSAMLINgEN har antagit Deca-
de of Action for Road Safety (2011-2020) 
för att sätta fokus på problemet. Varje dag 
omkommer i genomsnitt 3 400 personer 
i trafiken i världen. I 
åldersgruppen 15-29 
år är trafikolyckor den 
vanligaste dödsorsaken. 

Till år 2020 ska an-
talet döda och skadade 
i trafikolyckor i värl-
den halveras. Det målet 
finns med i FN:s glo-
bala mål under punk-
ten Hälsa och välbefin-
nande. 

– Det målet är inte 
realistiskt, konstaterar 
Matts-Åke Belin. 

I Sver ige omkom 
266 personer i trafiken 

Under 2016 omkom 270 personer i 
den svenska trafiken. Det innebär att 
utvecklingen har stagnerat i Sverige 
när det gäller minskningen av dödso-
lyckor. 

– Vi har hamnat på efterkälken 
jämfört med andra länder i Europa. 
Sverige har svårt att komma vidare, 
konstaterar Lars Olov Sjöström, tra-
fiksäkerhetschef på MHF. 

FÖRRA ÅRET MISTE 25 670 personer livet i 
trafikolyckor i Europa. När det gäller antalet 
omkomna i trafiken per capita, ligger Sve-
rige på en tredje plats, med färre än 30 döda 
per en miljon invånare. Det visar statistik 
från European Transport Safety Council, 
ETSC. Om man tittar på hur utveckling-
en har sett ut för dödsolyckorna i trafiken 
under de senaste sex åren i Sverige, då ser 
bilden lite annorlunda. År 2010 omkom 
266 personer i trafiken, en siffra som 2016 
var högre med 270 döda. Av de europeiska 
länderna är det bara Malta som har haft en 
sämre utveckling under de senaste sex åren. 

– När det gäller olyckor per capita ligger 
vi fortfarande bra till. Men i arbetet med att 

Svenskt nollvisions- 
arbete på export

”Nu måste vi på allvar jobba med 
att pressa ned dödstalen i trafiken” 

år 2010, vilket betyder att vi till 2020 skulle 
halvera det till 133 döda. Ett mål som i nu-
läget är en utopi, då 270 personer miste livet 
i trafiken 2016. 

Det är 20 år sedan riksdagen antog Noll-
visionen – att ingen ska dö eller skadas i 
trafiken. 

– Med Nollvisionen kom det etiska för-
hållningssättet att vi inte kan acceptera att 
människor dör i trafiken, förklarar Matts-
Åke Belin. 

– Den idén har spridit sig väldigt snabbt. 
Australien, USA och Holland är några län-
der som har följt efter. 

NEw YORk äR ETT EXEMPEL på en stad som 
har antagit sin egen Vision Zero. Mångmil-
jonstaden har sitt arbete hämtat inspiration 
från den svenska nollvisionen, filosofin är att 
olyckorna på gatorna går att förebygga och 
att varje liv går att rädda. År 1990 omkom 
701 personer, år 2011 hade dödstalet sjunkit 
till 249. 

Sedan Nollvisionen infördes i Sverige 
har antalet döda sjunkit i vägtrafiken. 1997 
omkom 541 personer. Trafiksäkerhetsarbe-
tet i Nollvisionens anda innebär att vägar, 
gator och fordon i högre grad ska anpassas 
till människans förutsättningar. Ansvaret för 
säkerheten delas mellan dem som utformar 
och dem som använder vägtransportsystemet. 

Samtidigt som väg-
transportsystemet ut-
formas med insikten 
att människan inte är 
perfekt, utan trafiko-
lyckor kommer att ske. 
Nollvisionen accepte-
rar att olyckor inträffar, 
men inte att de leder 
till allvarliga person-
skador. 

– Nollvisionen är 
både ett långsiktigt mål, 
ett etiskt förhållnings-
sätt och en strategi, sä-
ger Matts-Åke Belin. 

Mari HaglundMatts-Åke Belin på Trafikverket. 

SvÅRT ATT FÖRHINDRA. 
Sverige ligger bra till 
jämfört med andra 
länder när det gäl-
ler antal personer 
som omkommer i 
trafiken. Men under 
de senaste åren har 
utvecklingen med att 
få ned dödsolyckorna 
stannat upp. 

”Med Noll-
visionen kom 
det etiska 
förhållnings-
sättet att 
vi inte kan 
acceptera att 
människor 
dör i trafi-
ken.”
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”Nu måste vi på allvar jobba med 
att pressa ned dödstalen i trafiken” 

få ned dödstalen har vi kört fast, säger Lars 
Olov Sjöström. 

I Nollvisionen finns delmålet att anta-
let omkomna i trafiken ska minska till 220 
stycken år 2020. Förra året förolyckades 270 
personer, ett dödstal som Trafikverket i sin 
rapport ”Analys av trafiksäkerhetsutveck-
lingen 2016” konstaterar inte ligger i linje 
med nödvändig utveckling. 

– Vi kan inte längre leva på gamla me-
riter. Sverige har varit framgångsrikt med 
Nollvisionen, säger Lars Olov Sjöström. 

– Men nu måste vi på allvar jobba med 
att pressa ned olyckstalen i trafiken. 

REgERINgEN LANSERADE 2016 en nystart 
av Nollvisionen. Lars Olov Sjöström vill se 
mer handlingskraft. 

– Jag är orolig för regeringens förmåga 
att samordna myndigheternas insatser på 
trafiksäkerhetsområdet på ett effektivt sätt, 
understryker han. 

Några åtgärder som ingår i nystarten av 
Nollvisionen: 

• Trafikverket har fått ett samordningsan-
svar. 

• Fram till 2020 kommer Trafikverket att 

sänka hastigheten på cirka 220 mil 90-vä-
gar som saknar mitträcke, och sätta upp 
mitträcken på cirka 40 mil 90-vägar. 

• 200 nya trafiksäkerhetskameror ska sät-
tas upp. 

• För att nå målet om att minska antalet 
allvarligt skadade i trafiken, vill man prio-
ritera säkerheten för cyklister. Cykel- och 
gångbanor ska underhållas bättre. 

PÅ kORT SIkT äR EN ökad trafikövervakning 
en viktig del för att förbättra trafiksäkerhets-
arbetet tror Lars Olov Sjöström. 

– Om man vill ha snabba resultat då ska 
man satsa på mer trafikövervakning. Det är 
oerhört viktigt att polisen inte abdikerar 
från sitt trafiksäkerhetsansvar, säger han. 

Att regeringen fortsätter satsa på att bygga 
säkrare trafikmiljöer kombinerat med att 
fordon utrustats med bättre tekniska säker-
hetssystem är bra. Men inte tillräckligt anser 
Lars Olov Sjöström. 

– Det är jättebra att vi har gjort de här 
fysiska åtgärderna. Men varför står Sverige 
och stampar? För att vi inte har tagit tag i 
de mjuka värdena, konstaterar han. 

– Vi måste jobba med trafikanternas be-

teenden. Om vi inte börjar jobba med den 
frågan, kommer vi aldrig att få ned olycks-
talen i trafiken. 

”Nollvisionens nuvarande begränsning 
ligger i att den förutsätter att människor 
tämligen väl följer gällande regelsystem”, 
skriver Nils Petter Gregersen i sin bok Tra-
fiksäkerhet och konstaterar att vissa män-
niskor i trafiken ägnar sig åt riskbeteende. 
Vidare skriver han att han vill se ett samspel 
mellan människa och teknik. 

– DEN HäR HELHETSSYNEN på trafiksäkerhet 
som Nils Petter Gregersen efterlyser, delar 
vi på MHF, säger Lars Olov Sjöström. 

– Vi vill se ett perspektiv där man ser tra-
fikmiljö, människa och fordon som en helhet. 

När man började med Nollvisionen då 
betonades det delade ansvaret konstaterar 
Lars Olov Sjöström. 

– Samhället skulle ta ansvar för trafikmil-
jön, enkla misstag ska inte leda till döden, 
säger han.

– Den andra delen av ansvaret låg på tra-
fikanterna att inte ta extrema risker i tra-
fiken. 

Mari Haglund

Lars Olov Sjöström 
är trafiksäkerhetschef 
på MHF. 

AkTUELL OLYCkSSTATISTIk. Utvecklingen med att 
minska antalet dödsolyckor i trafiken har stan-
nat upp i Sverige. Det visar siffrorna för de 
senaste sex åren. 
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När du vill komma 
fram säkert i tid...
med trafi ksäkerhetsinformation 
i din mobil eller i navigatorn

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

Folksam hanterar omkring 50 000 
trafikskador per år och de ligger till 
grund även för deras trafikforskning. 
Hur ser framtidens olyckor ut, när 
delar av fordonsflottan blir allt mer 
självkörande?

– vI kAN IDAg SägA ATT när antisladdsystem 
blev standard, minskade antalet olyckor som 
leder till personskador med 20 procent, berättar 
Folksams trafiksäkerhetsforskare Matteo Rizzi.

Ser man till antalet körda mil för alla 
fordon, det så kallade trafikarbetet, utförs 
omkring 80 procent av det med bilar 
utrustade med antisladdsystem. Det finns 
alltså kvar äldre bilar i fordonsflottan som 
saknar utrustningen.

– Man räknar med att en bils livslängd är 
17 år. Idag är autobroms närmast standard 
på alla nya bilar, men det kommer alltså att 
dröja många år innan hela fordonsflottan 
ute i trafiken har det.

EN väg ATT gÅ för att minska antalet ska-
dade är att automatisera bilarna med olika 
assisterande hjälpmedel. Man räknar med 
fem olika nivåer, där den högsta innebär 
helt självkörande fordon.

Kommer antalet 
olyckor minska 
i framtiden?

Idag kan man hitta bilmodeller som 
klarar nivå två. Det innebär att föraren inte 
behöver ha fötterna på pedalerna och att 
man kan släppa ratten en kort stund. For-
donet anpassar själv hastigheten och håller 
sig i sin fil och det här fungerar i princip 
bara på motorväg. Men utvecklingen går 
hela tiden framåt.

– vOLvO HAR ETT FÖRSÖk med självkörande 
bilar som klarar sig själva på en slinga utan-
för Göteborg. Man kan säga att de ligger på 
nivå fyra. 

Utan rejäla premier för att skrota bort 
gamla bilar, kommer det att dröja innan vi 
ser någon större andel av självkörande bilar i 
trafiken. Samtidigt kan man fråga sig om det i 
framtiden även tar bort olyckorna på vägarna.

– De här självkörande systemen kom-
mer markant att minska antalet olyckor, 
men det kommer alltid att ske ”märkliga 
olyckor”, säger Matteo Rizzi som föreläser 
på Tylösandsseminariet tisdag den 12 sep-
tember.  

 MikaEl lindbErg

TYLÖSANDSFÖRELäSARE. Matteo Rizzi, trafik-
säkerhetsforskare på Folksam, ser självkö-
rande bilar som ett sätt att minska antalet 

olyckor med personskador i framtiden.
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autoliv.com

Vi räddar 30.000
människoliv i trafi ken.
Varje år. 

I år sker två jubileum: Tylösandsse-
minariet fyller 60 år och Nollvisionen 
firar 20 år. Årets tema i Tylösand blir 
”Nystart Nollvisionen”. 

ÅRETS SEMINARIUM sker 12–13 september 
och Nollvisionens grundare, Claes Tingvall, 
kommer att delta. Den nytillträdde infra-
strukturministern Tomas Eneroth har för 
avsikt att närvara och då inleda seminariet 
kring nystarten av Nollvisionen som bland 
annat innehåller:
• Den nationella cykelstrategin.
• För vem är vägen säker? – oskyddade tra-
fikanter.
• Är det lätt att vara tung? Tunga fordon.
• Trafikverkets uppdrag att leda samverkan 
– Fördjupning.
• Mobil i bil – utvärdering och åtgärder.
• Fossilfri fordonsflotta 2030, hur uppfylls 
säkerhetskraven?

Omkring 300 deltagare på årets Tylö-
sandsseminarium kommer bland annat att 
få höra föreläsare som nytillträdde gene-
raldirektören för Transportstyrelsen, Jonas 
Bjelvenstam, Maria Bergström, ordförande 
MHF, Anders Kullgren, Folksam samt Isa-
bella Stockman och Kalle Runnberg, Volvo 
Cars.  MikaEl lindbErg

Det här 
händer
i Tylösand

FRAMTIDSbILD. Självkörande bilar kommer markant att minska olyckorna, men de kommer inte att försvinna helt och hållet.
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Trafikverket presenterade tidigare i 
år ett förslag att automatiska nykter-
hetskontroller kan införas i vägtrafik-
miljön, exempelvis i hamnar. Anders 
Wiman är projektledaren som ska se 
till att det blir verklighet. 

INITIATIvTAgARE TILL projektet är Trafikver-
ket och Polisen. 

– Jätteroligt att jag har fått det här upp-
draget. Min idé är att man ska tänka större 
än bara hamnar, man ska kunna nykterhets-
säkra hela trafikmiljön, säger Anders Wiman 
till Motorföraren.

MHF har drivit två försöksprojekt med 
alkobommar i hamnar, ett i Göteborg 2013 
och ett i Stockholm under 2014 och 2015. I 
februari lämnade Trafikverket en rapport till 
regeringen, med ett förslag på att automatise-
rade nykterhetskontroller kan införas i ham-
nar och på andra platser i vägtrafikmiljön. 

– DET MHF HAR gjORT med projekten i 
hamnarna är lysande. I min innovatörsroll 
ska jag nu ta den här erfarenheten till nästa 
nivå, det är en utmaning som kittlar. 

– Jag gjorde en liknande resa med trafik-
säkerhetskamerorna för tolv år sedan, berät-
tar han. 

Anders Wiman är entreprenör och var 
den som ledde projektet med att utveckla 

För MHF är huvudmålet att få bort 
rattfylleriet från vägen. Vilken typ av 
teknisk lösning som används för att 
stoppa onyktra förare från att köra ut 
på vägarna är inte det viktiga fram-
håller MHF:s vd Göran Sydhage. 

vARjE DAg bERäkNAS 12 000 personer 
köra onyktra i den svenska trafiken. MHF:s 
försöksprojekt med automatiska nykter-
hetskontroller i hamnar i Göteborg och 
Stockholm har visat på ett sätt att hindra 
rattfyllerister från att komma ut på vägarna 
menar Göran Sydhage. (bilden) 

– För MHF som 
organisation är målet 
att stoppa rattfylle-
riet det viktiga, inte 
vilken teknik, alltså 
vilket verktyg, som 
används, säger han. 

– Vår roll är att vara 
påtryckare och opinionsbildare. 

Tekniska lösningar som kan användas för 
att stoppa rattfylleriet på många olika plat-
ser som exempelvis i parkeringshus, på flyg-
platser eller på arbetsplatser ser MHF som 
något bra. 

– Vi är positiva till tekniska lösningar som 
funkar på flera olika platser, säger Göran 
Sydhage. 

Mari Haglund

och införa trafiksäkerhetskameror i Sverige 
mellan 2004 och 2006. I dag finns 1 500 
fartkameror i Sverige, som beräknas spara 
cirka 20 liv per år. 

– Nu ska vi skapa ett automatiserat sys-
tem med nykterhetskontroller, hur det exakt 
ska gå till, det vet jag inte än. 

I TRAFIkvERkETS RAPPORT skriver man att 
vid upphandlingen av tekniska lösningar, 
ska man leta efter teknik som är användbar 
på fler platser. Långtidsparkeringar vid flyg-
platser, trafikkontrollplatser på väg, gränsö-
vergångar och festivaler lyfts fram som ex-
empel. Något som Trafikverkets generaldi-
rektör Lena Erixon också poängterade på 
resultatkonferensen i april. 

– Som entreprenör tycker jag att det är 
galet inspirerande att ha en tydlig målbild 
– att minska antalet rattonyktra och att på 
det sättet minska antalet dödade och svårt 
skadade i trafiken, säger Anders Wiman. 

– Jag har en tidsplan och en målbild, men 
jag vet inte hur vägen för att nå dit ser ut. 
Det är bästa tänkbara förutsättningar för ett 
spännande och framgångsrikt projekt.  

På Tylösandsseminariet den 12 september 
ska Anders Wiman berätta om sina tankar 
kring införandet av automatiska nykterhets-
kontroller i Sverige. 

Mari Haglund

”Det viktiga är 
att få bort
rattfylleriet”

Anders leder
arbetet med 
införandet av
automatiska 
nykterhets-
kontroller

SPINDELN I NäTET. Anders Wiman är projektledare för införandet av automatiska nykterhetskontroller i Sverige. 

MÅNgSIDIg TEkNIk. Automatiska nykterhetskontroller föreslås införas 
både i hamnar och på andra platser. Här visar MHF hur tekniken kan 
användas för att kontrollera flygpersonal. 

”Det MHF 
har gjort 
med projek-
tet i ham-
narna är 
lysande.”
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Tylösandsseminariet fyller 60 år i år. Det 
började som en kurs och har utvecklats till 
Sveriges viktigaste trafiksäkerhetssemina-
rium. 

– Tylösandsseminariet har haft stor bety-
delse som en samlingspunkt för olika trafik-
säkerhetsaktörer genom åren, säger MHF:s 
förbundsordförande Maria Bergström. 

I AUgUSTI 1957 ARRANgERADES det första trafikse-
minariet i Tylösand. Det var en kurs på tolv dagar 
med tjugo deltagare. Seminariet var från början ett 
led i MHF-skolans verksamhet med inriktning på 
fortbildning i trafiksäkerhet för MHF-medlemmar 
och trafiksäkerhetsaktörer, men kom så småningom 
att bli ett allmänt forum för diskussioner om trafik-
politik och trafiksäkerhet. 

I Motorföraren 1957 berättas det att deltagarna 
”fått grundläggande föreläsningar i frågor som rör 
trafik och alkohol, human and public relations, 
psykologi, pedagogik, trafikteori, MHF:s organisa-
tion, damklubbs- och ungdomsverksamheten och 
mycket annat.” 

– Tylösandsseminariet har varit viktigt under alla 
60 år. Det började som en kurs som har utvecklats 
vidare och grundtanken att höja deltagarnas kom-
petens finns kvar, säger Maria Bergström. 

– ALLA SOM DELTAR bLIR uppdaterade om vad som 
händer inom trafiksäkerhetsområdet. 

Seminariet har haft en stor betydelse för alla ak-
törer på området. 

– Jag tror att Tylösandsseminariet har varit bra för 

trafiksäkerhetssverige, bra för MHF som 
organisation och även för MHF:arna, 
konstaterar Maria Bergström. 

– Alla aktörer har fått del av kunska-
pen och haft en möjlighet att lyfta och 
driva sina frågor. 

Att Tylösandsseminariet har lyckats 
överleva i 60 år och fortsatt vara Sveri-
ges viktigaste trafiksäkerhetsseminarium 
är i sig en bedrift, tycker hon. 

– Seminariet är unikt. Jag tror inte att 
vi ska underskatta vår betydelse som en 
samlande kraft. Tylösandsseminariet har 
varit en plats där olika intressen kan mötas och ha 
en dialog, säger Maria Bergström.  

– Det har varit där som makthavare, tjänstemän 
och forskare har presenterat nyheter och nya rön, 
konstaterar hon och lyfter fram ett exempel: 

– Nollvisionen föddes på Tylösandsseminariet. 

DET vAR PÅ TYLÖSANDSSEMINARIET som Claes 
Tingvall höll det tal som blev starten till Nollvisio-
nen, vilket är ett exempel på Tylösandsseminariets 
betydelse för det svenska trafiksäkerhetsarbetet. I 
Motorföraren 1995 berättas det om Claes Tingvalls 
tal: ”Claes Tingvall menar att trafiksäkerhetsdebat-
ten sedan länge helt koncentrerats på den enskilde 
bilföraren. Han får alltid hela skulden när det händer 
något. 

– Men fler borde vara med och dela ansvaret.”
År 1997 antog riksdagen Nollvisionen, som i år 

fyller 20 år. 
De frågor som har legat i tiden har diskuterats 

på seminariet, som körkort, hastighet, 
oskyddade trafikanter, skärpta promil-
legränser för rattfylleri, alkolås samt au-
tomatiska nykterhetskontroller. 

Tylösandsseminariet hade till en bör-
jan en mer intern inriktning för MHF-
funktionärer.  Med tiden blev det mer 
publikt och brett och olika samarbets-
partners kom in i bilden. Från 1970-ta-
let och framåt växte seminariet och fick 
större medieutrymme. På senare år har 
Tylösandsseminariet haft runt 300 del-
tagare. 

EN Av SEMINARIETS STYRkOR är att det strävar efter 
att ha ett innehåll som speglar det som är aktuellt 
inom trafiksäkerhetsområdet menar Maria Berg-
ström. 

– Vi har lyssnat på vad som ligger i tiden och om 
vi fortsätter att göra det, tror jag att vi även i fram-
tiden kommer att vara en samlingspunkt för trafik-
säkerheten, reflekterar hon. 

– Fördelen med Tylösandsseminariet är att här 
finns alla delar från däck, självkörande fordon och 
cykel till trafikplanering. Här finns alla bitar i puss-
let, det är det som gör det intressant. 

En annan viktig aspekt är att alla aktörer inom 
trafiksäkerhetsområdet finns samlade på ett ställe. 

– Alla finns på plats. Man har möjlighet att prata 
med dem man inte träffar annars, säger Maria Berg-
ström. 

Att seminariet håller till just i Tylösand tror hon 
inte saknar betydelse. 

Tylösand – 60-årig mötesplats för trafiksäkerheten
jUbILAR. Tylösandsseminariet fyller 60 år. Det började som en kurs för   MHF-funktionärer och har utvecklats till Sveriges viktigaste trafiksäkerhetsseminarium. STARTEN. Det första Tylösandsseminariet hölls i augusti 1957. Här är några av deltagarna på kursen. 

”Alla som 
deltar blir 
uppdaterade 
om vad som 
händer inom 
trafiksäker-
hetsområ-
det.”
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Nu är det sista chansen att registrera sig
 till årets nationella ITS konferens den 27-28 september 2017!

Temat för konferensen är
” Towards a smart sustainable transport society”

Den 26 september kommer det även att hållas en nordisk ITS konferens,
ett samarbete mellan ITS Finland, ITS Estonia och ITS Sweden.

Båda konferenserna kommer att hållas i Kista.

Mer information om konferenserna finns på:
http://its-sweden.se/konferenser/2017-swedish-national-its-conference/

Välkomna!

www.its-sweden.se
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är du laddad för alla situationer. www.modernum.se

Tylösand – 60-årig mötesplats för trafiksäkerheten
– Platsen har varit viktig. Tylösand gör att 

man kommer bort från vardagen. 

ATT SIA OM FRAMTIDEN är alltid svårt. Tylö-
sandsseminariet måste fortsätta hänga med i 
tiden och ständigt förnya sig. 

– Jag tror och hoppas att det fysiska mötet 
kommer att fortsätta vara viktigt. Att vi träf-
fas i verkligheten, säger Maria Bergström. 

– Kanske att vi också kommer att ha del-
tagare som följer oss via en webbsändning. 

Lars Olov Sjöström är trafiksäkerhetschef 
på MHF. Formen på seminariet tror han i 
framtiden kommer att se ut ungefär som 
idag. 

– Jag kan tänka mig att man kommer att 
ha mer upplevelsebaserade presentationer, 
reflekterar han. 

– kANSkE kOMMER DELTAgARNA att prova 
på ny teknik genom att åka med självkö-
rande fordon exempelvis, lite sådär simula-
toraktigt. 

Hur ser du på tylösandsseminariets fort-

satta betydelse som en viktig mötesplats 

för trafiksäkerheten? 

– Jag tror att det alltid kommer att finns 
ett behov av en arena där alla trafiksäker-
hetsaktörer samlas och kan utbyta erfaren-
heter samt presentera nyheter, säger Lars 
Olov Sjöström. 

Mari Haglund

jUbILAR. Tylösandsseminariet fyller 60 år. Det började som en kurs för   MHF-funktionärer och har utvecklats till Sveriges viktigaste trafiksäkerhetsseminarium. 

HOPPFULL. MHF:s förbundsord-
förande Maria Bergström tror 
att Tylösandsseminariet kom-
mer att fortsätta vara en viktig 
mötesplats för aktörer inom 
trafiksäkerhetsområdet även i 
framtiden. 

MILSTOLPE. Många viktiga beslut 
och nyheter har presenterats på 
Tylösandsseminariet. Det var 
här som Claes Tingvall höll det 
tal som blev starten till Nollvi-
sionen, som i år fyller 20 år. 
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väNSTERTRAFIk IDAg

• 55 länder i världen 
har idag vänster-
trafik. 
• I Europa är det 
Irland, Storbritannien, 
Cypern och Malta.

kORTFAkTA

Den 3 september är det 50 år sedan 
högertrafiken infördes i Sverige. MHF 
var drivande i frågan. Funktionärer 
från förbundets 500 lokalavdelningar 
utbildade svenskarna med hjälp av 
studiecirklar och manöverprov. 

– Min far Axel var generalen för 
MHF:s arbete med högertrafikom-
läggningen i Markaryd, berättar 
MHF:aren Stig Melin. 

DEN 3 SEPTEMbER 1967 gick Sverige över 
till högertrafik. Dagen kallas även Dagen H. 
Låten ”Håll dig till höger, Svensson” blev en 
slagdänga som spelades flitigt i radion. 

MHF var positiv till en övergång till hö-
gertrafik och hade ett stort engagemang i 
frågan. I folkomröstningen 1955 sa svensk-
arna nej. Riksdagen tog det avgörande 
beslutet 1964. 

FÖRbUNDETS LOkALAvDELNINgAR utgjorde 
en viktig del i förberedelsearbetet. MHF:s 
lokala funktionärer utbildade människor 
med hjälp av bland annat studiematerial 
och demonstrationer av tänkbara och ovana 
trafiksituationer samt manöverprov. MHF 
genomförde kampanjerna ”Höger om” och 
”Hej H!” (tillsammans med försäkringsbo-
laget Ansvar). Studieskriften ”Att köra till 
höger” gavs ut av förbundet. 

Stig Melin är årsbarn med MHF, född 
1926. Hans far Axel ledde MHF:s förbere-
delsearbete i Markaryd. 

– Jag var med rätt mycket i arbetet inför 
högertrafikomläggningen, jag röstade ja till 
högertrafik, minns han.

FRÅN SINA gÖMMOR tar Stig fram en låda 
med ”Pedagogiska hjälpmedel, MHF-skolan 
höger om”. I lådan finns bland annat en film 
och ett ljudband.

– MHF hade informationsfilmer, säger 
han. 

Stig tog körkort 1945. Sveriges västra 
grannland hade redan högertrafik. 

– Vi var i Norge och körde en gång inn-
an Sverige hade gått över. Då fick jag köra, 
för min far kände sig osäker, berättar Stig. 

MHF utbildade svenskarna med studiecirklar och manöverprov

Högertrafiken 50 år

Hur var det att börja köra i högertrafik? 

– Inte särskilt farligt, jag hade aldrig 
några problem. 

Under våren 1966 genomförde MHF:s 
lokalavdelningar 200 studiecirklar och 
utbildade 2 000 handledare genom kursen 
”Höger om”. MHF i Västerbotten ordnade 
flest med 102 cirklar fördelat på sina 29 
avdelningar. 

ÖvERgÅNgEN FRÅN vänstertrafik skedde 
natten till den 3 september 1967. På Dagen 
H rådde körförbud mellan klockan 01.00 
och 06.00. Endast nyttotrafiken (bussar, taxi, 
utryckningsfordon, dispensfordon samt de 
fordon som behövdes för omläggningen) 
tilläts köra under förbudstiden. Från klockan 
06.00 var det sedan fritt fram för allmänhe-
ten att ge sig ut i högertrafiken. 

De högsta dödstalen i trafiken någonsin 
i Sverige uppnåddes 1965 och 1966, när 
1 313 personer omkom. Då fanns det 2 
miljoner bilar i landet. En del förutspådde 
ett blodbad i trafiken med ett ökat antal 
olyckor, men det uteblev. Under 1967 miste 
236 personer färre livet i trafiken, jämfört 

med året innan. Något som tydligt visar att 
högertrafikomläggningen var en viktig åt-
gärd för att minska dödstalen i trafiken. 

MHF:AREN bENgT SwAHN i Ljungby minns 
den 3 september 1967 av en alldeles särskild 
anledning. 

– Jag stod och dirigerade trafiken i 
Ljungby under högertrafikomläggningen. 
Det var på min 30-årsdag, berättar han. 

Bengt Swahn arbetade på den tiden som 
trafikpolis. Han hade bland annat stått vid 
Nybroplan i Stockholm och lett trafiken. 
På Dagen H dirigerade han trafiken i 
Ljungby. 

– Visselpipa hade jag och jag stod där 
som en väderkvarn och vevade med ar-
marna, säger han. 

– Sedan fick jag höra att folk hade stått 
och tittat på. De väntade på att jag skulle 
få folk att krocka. Men det inträffade ingen 
olycka.  Mari Haglund

Källor: Motorförarens arkiv, jubileumsbo-
ken ”Rörelse på väg” MHF 50 år, ”Nyk-
terhet vid ratten”, Trafikverket.

H-TIDNINg. MHF lät 
trycka upp en sär-
skild H-tidning en 
månad efter över-
gången till högertra-
fik. För att inte trafi-
kanterna skulle falla 
in i gammalt vänster-
trafik-beteende. 

SIDbYTE. Kungsgatan i Stockholm klockan 4.55 söndagen den 3 septem-
ber 1967. 

jA-kAMPANj. MHF:aren 
Stig Melin var engage-
rad i förberedelsearbetet 
till högtrafik i Markaryd. 
Han har sparat en affisch 
från 1955, som uppma-
nar svenskarna att rösta 
ja till högertrafik. 

HÖgER OM. MHF 
gav ut studie-
skriften ”Att köra 
till höger” som 
användes av 
förbundets lokala 
funktionärer. 
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Dräger Interlock 7000 är ett framtidssäkrat alkolås som 
sätter användaren i fokus med sin säkerhet, snabbhet 
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Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. 
Vi analyserar och utvärderar föreslagna och genomförda åt-
gärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar också för officiell 
statistik inom områdena transporter och kommunikationer. 

Trafikanalys bildades den 1 april 2010 och har huvudkontor i 
Stockholm samt kontor i Östersund.

www.trafa.se

systrarna agnetha och gunil-
la silén har ett stort MHf-en-
gagemang. MHf Eskilstuna 
har haft en hektisk sommar. 
totalt har lokalavdelningen 
kört ta Paus vid 16 tillfällen 
samt varit med och arrang-
erat 14 veteranbilsträffar. 

– det är jättekul att vara ute 
och jobba för MHf, säger ag-
netha silén. 

MHF Eskilstuna planerar att ge-
nomföra över 50 aktiviteter 
under 2017. Lokalavdelningen 
har genomfört rastplatsaktivi-

teten Ta Paus under 16 datum på rastplatsen 
Råbyhed vid E20 i sommar. 

– Vi är förmodligen bland de MHF-
avdelningar som kört Ta Paus flest gånger i 
år, konstaterar Agneta Silén. 

Hon är vice ordförande i Region Mä-
lardalen och mycket aktiv i Eskilstunaav-
delningen. 

– Det är inspirerande att jobba inom 
MHF. Jätteroligt att man har fått förtroen-
det, berättar Agnetha. 
Hur kommer det sig att du är engagerad 

i MHf? 

– Jag är rädd om mitt körkort. Det 
tycker jag att andra ska vara också, säger 
Agnetha. 

– Ett viktigt skäl till att jag är engagerad 
är att jag inte vill möta någon onykter fö-
rare i trafiken. Jag vill inte att någon annan 
ska behöva göra det heller. 

Den här torsdagen i juli när Motorföra-
ren är på besök har systrarna Silén ett full-
späckat schema med MHF-aktiviteter. På 
dagtid kör de Ta Paus och på kvällen är de 
med och arrangerar en veteranbilsträff. 

– Att vara ute och jobba för MHF är jät-
teroligt. Det blir en fin gemenskap bland 
oss aktiva, berättar Gunilla Silén, som är 
ordförande i MHF Eskilstuna. 

Både hon och Agnetha har varit MHF-
medlemmar i över 50 år. 

– Trafiknykterhet och trafiksäkerhet 
tycker jag är viktiga frågor, säger Gunilla. 

MHF Eskilstuna var avdelning nummer 
40 att bildas. 

– Nästa år fyller avdelningen 90 år, be-
rättar Gunilla. 

Ta Paus är sommarens stora MHF-akti-
vitet. Semestertrafikanterna uppmanas att 
stanna och ta rast när de är ute och kör. 

PÅ RASTPLATSEN RÅbYHED utanför Eskil-
stuna har Gunilla ställt upp ett bord med 
MHF-material, Uppvaknandet och fika. 
MHF:arna Folke Larsson och Hans Borge-
rot packar MHF-material i kassar och delar 
ut till besökarna. 

Ta Paus-besökaren Daniel Nordangård 
stannar och tar en kopp kaffe. Han arbetar 
som lastbilschaufför, ett yrke där det blir 

Systrarna Silén – hängivna MHF:are och motorentusiaster

SYSTRARNA SILÈN. Agnetha och Gunilla 
i Eskilstuna har ett stort MHF-engage-
mang. Här på sommarens Ta Paus på 
rastplatsen Råbyhed. 

OMRÖSTNINg. Agneta 
Silén och Göran Modin 
(Motormännen) hälsar 

motorentusiasterna och 
besökarna välkomna och 

delar ut röstlappar.

”Vi är för-
modligen 
bland de 
MHF-avdel-
ningar som 
kört Ta Paus 
flest gånger i 
år.”
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Systrarna Silén – hängivna MHF:are och motorentusiaster

många mil bakom ratten och därför är det 
verkligen viktigt med paus. 

– Vi yrkesförare måste ju stanna och ta 
rast. I dag ska jag köra mellan Eskilstuna 
och Vetlanda, säger han. 

– Jättebra att MHF genomför Ta Paus. 
På kvällen är det dags för Vilsta veteran-

bilsträff. Huvudarrangör är Lions i Eskil-
stuna. MHF, Motormännen och Bilkåren 
är medarrangörer. Det här är nionde året 
som träffarna körs. Den här sommaren 
hölls 14 veteranbilskvällar. 

– MHF har ett gott samarbete med de 
övriga motororganisationerna, konstaterar 
Agnetha Silén. 

– Det här är ett bra tillfälle för oss att 
synas. 

vETERANTRäFFARNA HÅLLS vid Vilsta 
Sporthotell. Den här torsdagskvällen ver-
kar vädret luta mot sol, men precis innan 
arrangemanget ska börja kommer det en 
riktig regnskur. 

– Det är bara tillfälligt, säger Agnetha 
optimistiskt. 

Och mycket riktigt blir det inget mer 
regn den kvällen. 

– Om det är dåligt väder vill inte ägarna 
plocka fram sina pärlor, säger hon. 

– De som är med på den här träffen är 

riktiga entusiaster. Jag tycker att det är jät-
teskoj, jag har ett stort motorintresse. 

Entusiastekipagen börjar rulla in. Det 
är inte bara gamla veteranare, amerikanare 
och cabbar, utan även tvåhjuligt i form av 
motorcyklar och mopeder. Tillsammans 
med Göran Modin från Motormännen 
hälsar Agnetha välkommen till varje mo-
torfantast som vill visa upp sin ögonsten 
under kvällen. De delar också ut röstlappar 
till alla besökare och deltagare. 

– Alla besökare får rösta på vilken bil 
eller vilket fordon som de tycker är snyg-
gast. Vi delar ut 400-500 lappar varje gång, 
förklarar Agnetha. 

ESkILSTUNA bILTRäFF. Ett återkommande som-
marevenemang som samlar många fina for-
don. Notera en sällsynt Humber Sceptre i mit-
ten och längst fram en Porsche 356 Speedster. 
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SUMMERINg. Gunnel 
Axelsson summe-
rade antalet entu-
siastekipage som 
ställde ut på Vilsta 
Veteranbilsträff, räk-
neverket stannade på 
128 stycken. 
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En del bilar är mer ovanliga än andra. 
Jan Strengell, aktiv i Lions, är ägare till en 
Humber Sceptre från 1964. Modellen till-
verkades i Storbritannien mellan 1963 och 
1976 som en lyxbil. 

– jAg HAR HAFT MIN HUMbER i 15 år. Bil-
modellen var en flopp när den lanserades 
i Sverige. Det finns bara fyra exemplar av 
den i hela landet, berättar Jan Strengell. 
Hur kommer det sig att det blev just en 

Humber sceptre för din del? 

– För att det finns mycket få exemplar 
av den bilmodellen och jag gillar att den är 
lite annorlunda, säger han. 

Gunilla Silén och Ulf Dahlberg ställer 
i ordning ett bord med MHF-material, 

Uppvaknandet och alkoholfri dryck på 
veteranbilsträffen. En MHF-flagga med vår 
devis – Ingen ska dö av rattfylleri, visar vil-
ket budskap det handlar om. 

– Besökarna tycker att det är bra att vi är 
här, säger Gunilla. 

HON bjUDER bESÖkARNA Monika och Bo 
Långhede på alkoholfri dryck. 

– Jättebra initiativ från MHF. Jag tycker 
att det är självklart att man inte kör bil när 
man har druckit alkohol, säger Monika 
Långhede. 

Paret gillar fina bilar. 
– Ikväll är första gången vi är här i år, 

berättar Bo Långhede. 
– Det är härligt, inflikar Monika. 

Vilken av alla fina bilar ska ni rösta på? 

– Åh, va svårt … Konkurrensen är svår, 
det finns många fina att välja på, konstate-
rar Bo Långhede. 

Gunnel Axelsson summerar hur många 
entusiaståk som ställts ut under kvällen. 
Räkneverket stannar på 128 fordon. 

– Det blev bra kväll, konstaterar hon. 
– Som mest har vi haft över 200 ekipage. 
Systrarna Silén delar ett stort motorin-

tresse och har en gedigen ”MHF-erfaren-
het”. 

– I mitten på 1960-talet startade MHF Es-
kilstuna en ungdomssektion. Det var på det 
sättet jag och Agnetha blev engagerade, då i 
rollen som ungdomsledare, berättar Gunilla. 

Ungdomsklubben hade ett motortorp 

ENTUSIASTER. Jan Strengell, Göran Modin och Agnetha Silén på veteranbilsträffen. Jans ögonsten är en Humber Sceptre. kRIgAR-wILLYS. Agneta Silén hälsar motoren-
tusiasterna och besökarna välkomna och delar 
ut röstlappar. 

ALTERNATIv. Gunilla Silén bjuder besökarna 
Monika och Bo Långhede på alkoholfri dryck 
under veteranbilsträffen. 

”En gång 
när vi hade 
bingo, då var 
förstapriset 
en levande 
höna .”
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utanför Eskilstuna, där medlemmarna me-
kade med bilar, motorcyklar och mopeder. 

– Vi hade jätteroligt och ibland gjorde vi 
en del lite dumma grejer. En gång när vi 
hade bingo, då var förstapriset en levande 
höna, minns hon och ler. 

– Den som vann hönan, tyckte att det 
var jätteskoj. 

MOTORINTRESSET äR STORT i familjen 
Silén. 

– Min och Agnethas pappa Evert star-
tade slotracing-verksamhet i Eskilstuna i 
slutet av 1960-talet, säger Gunilla. 

– Vår pappa byggde fyra fasta banor och 
två stycken transportabla banor, tillägger 
Agnetha. 

Slotracing är en spårstyrd bilsport som 
körs på bana. Den har traditionellt sett 
varit en stor verksamhet och tävlingsform 
inom MHF-Ungdom. 

– Motorintresset – det finns i blodet i 
vår familj, konstaterar Agnetha. 

– MIN SON MIkAEL var med på sin första 
tävling i slotracing när han var sex veckor 
gammal. Hans pappa var engagerad i slotra-
cing, precis som min far. 

Det har gått bra för Mikael Silén inom 
slotracingen, han är ute och tävlar i inter-
nationella mästerskap. 

– Nu senast var Mikael i Amerika och 
tävlade, berättar Agnetha. 

Mari Haglund
FUNkTIONäRER. MHF:arna Hans Borgerot och Folke Larsson packade 
MHF-material i kassar och delade ut till Ta Paus-besökarna. Vägbingon 
är populär hos barnen. 

väLbESÖkT vETERANTRäFF. 128 fyr- och tvåhjuliga entusiaståk ställdes ut under kvällen. Evene-
manget hölls vid 14 tillfällen under sommaren. 
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Elkontakten P12 har en robust och tät 

konstruktion som ger en bekymmersfri 

användning år efter år. Hela 12 stift ger  

dig stora valmöjligheter för din husvagn  

som backstrålkastare, elbromsar eller 

backkamera för hög säkerhet. 

unDerhållsFrI kontAkt  
meD stor vAlFrIhet

DIAB P12 KomPABIlItEt: 12-24 volt elsystem. PolEr: 12  
JorDnIng och lADDnIng: Pol 1 & 12  IngångAr forDon: 2   
IngångAr släPvAgn: 1–2  montErIngsytA: 65x75mm (bxh). 

MHF:s stora sommaraktivitet Ta Paus 
har utsetts till ett IQ-projekt och aktivi-
teten lyfts fram som en god förebild. 
MHF:aren Bengt Swahn är den som 
kläckte idén till Ta Paus. 

– Jag tycker att det är toppenbra att 
vårt initiativ för ökad trafiksäkerhet 
på sommarvägarna uppmärksam-
mas på det här sättet, säger han. 

I SOMMAR gENOMFÖRDE MHF aktiviteten 
Ta Paus för 18:e året. MHF:s funktionärer 
stod på ett 70-tal rastplatser runtom i Sve-
rige. Semestertrafikanterna uppmanas att 
stanna och ta rast när de är ute och kör. 

Ta Paus har utsetts till ett IQ-projekt. 
MHF har fått motta ett diplom från IQ. 
Beskrivningen är ”IQ-projekten kan ses 
som goda förebilder i det alkoholförebyg-
gande arbetet. Det innebär att man blir en 
förebild och delar med sig av sitt arbete för 
att inspirera fler.” 

– Mycket roligt. Att Ta Paus-aktiviteten 
lyfts fram som ett föredöme är jättebra, sä-
ger Bengt Swahn. 

Han är projektledare för Ta Paus i MHF 
Region Öst. Idén till Ta Paus var det Bengt 
Swahn som kom på. Men han vill inte ta åt 
sig hela äran. 
Hur kom du på idén till ta Paus?

– Jag fick idén på Tylösandsseminariet ett 
år, en natt när jag inte kunde sova, berättar 
Bengt Swahn. 

– Under ett lunchbad i havet med 
MHF:s dåvarande förbundsordförande El-
ver Jonsson, delgav jag honom min tankar. 
Elver gillade idén. 

SwAHNS URSPRUNgLIgA upplägg för Ta 
Paus var lite annorlunda än hur aktiviteten 
ser ut i dag. 

– Min tanke var att man skulle köra 
Ta Paus-aktiviteten sista helgen i juli, för 
då var det den sista veckan på semestern. 

Ta Paus lyfts fram som förebild

Numera ligger folks semester utspridd över 
hela sommaren, säger han. 

– Jag tänkte att man skulle göra en koll 
med dåvarande Vägverket, hur många 
trafikolyckor som skedde innan vi genom-
förde Ta Paus och sedan göra en mätning 
efteråt, kanske en månad senare, för att se 
om antalet olyckor hade minskat. 

Mari Haglund

PRISAT PROjEkT. MHF:s sommaraktivitet Ta Paus har utsetts till ett IQ-
projekt och lyfts fram som en god förebild. 

MHF:aren Bengt 
Swahn är initiativta-
gare till Ta Paus. 
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SÄKERHETEN FÖRST

vi gör allt för att  
du ska slippa
Att förstå och hitta orsakerna till olyckor är nödvändigt för att kunna utveckla säkrare fordon. Volvos unika  
Haverikommission har utrett drygt 1 600 olyckor under nästan 50 år. All kunskap vi fått genom den tillämpar  
vi direkt i vårt utvecklingsarbete. Ju mer vi vet, desto säkrare blir du.

Hytthållfasthetstest. Barriärprov. Välttest. Slagtest. Huvudstöttest. Vi vet hur det ser ut vid en olycka. Det är därför 
vi gör fler och tuffare tester än vad lagen kräver. Men vi satsar ännu mer på att utveckla säkerhetssystem som 
hjälper dig att undvika olyckan helt. System som filbytes- och uppmärksamhetsassistans samt kollisionsvarning 
med nödbroms håller dig och din lastbil säker på vägen.

Vårt viktigaste åtagande gentemot dig är vår säkerhetsvision om noll olyckor. Ingen Volvolastbil ska vara inblandad 
i en trafikolycka. Allt vi gör bottnar i det. Det handlar ju om liv. 
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Sverige är ett kombiland och då är 
det inte lätt att försöka sälja en ladd-
hybrid med sedankaross – fråga Kia.

Men nu blir det ändring på den 
saken när Kia introducerar sin kombi 
Optima Sportswagon som laddhy-
brid. Och man gör det med besked 
– räckvidden anges till 62 kilometer 
utan att behöva använda bensinmo-
torn.

DET RULLAR TYST på Sigtunavägarna. Kias 
senaste tillskott på laddhybridfronten, kom-
bin Optima Sportswagon, låter för tillfället 
endast vägljud sippra in i kupén. Trippmäta-
ren visar drygt 30 kilometer sedan start och 
det finns fortfarande en hel del kräm kvar 
i batteriet.

Jämfört med sitt syskon i sedanutföran-
de är kombins batteri större (11,26 kWh), 
vilket ger längre räckvidd. I Sportswagons 
fall ska den vara klassledande med sina 62 
kilometer med eldrift. Närmaste konkur-
renterna Volkswagen Passat GTE och Mit-
subishi Outlander PHEV klarar runt 50 ki-

lometer. Tilläggas ska att det här handlar om 
deklarerade siffror under så kallade optimala 
förhållanden.

På utsidan är det två detaljer som avslöjar 
att vi sitter i en laddhybrid (om man räknar 
bort dekalerna). För det första har bilen ett 
extra tanklock på vänster framskärm för el-
ström. Med vanlig kabel tar det fem timmar 
att ladda bilen och med snabbladdare drygt 
tre. För det andra sträcker sig en isblå linje 
utmed karossidornas nederkant och i grillen.

Vid 45 kilometer arbetar elmotorn fort-
farande, men batterimätaren sjunker alltmer. 
Några 62 kilometer kommer vi inte att nå, 
fast å andra sidan sitter vi med svalkande 
klimatanläggning i sommarvärmen, samt 
radio och belysning.

ELMOTORN LEvERERAR 67 hästkrafter och än 
viktigare, 205 Newtonmeter i vridmoment. 
Det ger ingen blixtrande el-acceleration, 
men Kia har prioriterat räckvidd före snabba 
starter. Toppfarten med eldrift är 120 km/h.

När vi når 53 kilometer, kopplas bensin-
motorn in. Det sker mjukt och utan över-

raskningar. Systemeffekten, bensin- och 
elmotor ihop, ger 205 hästkrafter och 375 
Nm i vridmoment. Effekten leds via en 
sexväxlad automat, som trivs bäst om den 
slipper jagas med fullgasaccelerationer som 
en omkörning. Lådan vet inte riktigt vil-
ket steg som passar bäst och det blir snabbt 
högvarvigt.

kOMFORTEN I OPTIMA Sw får klart godkänt 
och det är enkelt att se hur bilen arbetar 
med el eller laddning via huvudinstrumen-
tet. Baksätet har bra sittplatser och bagage-
rummet har fått en ”puckel” i golvet. Det 
är för batteriernas skull och jämfört med 
”Optima utan elsladd”, förlorar den här 56 
liter i lastvolym. Det räcker ändå till för 1 
754 liter med fällt baksäte.

Kia behöver en kombiversion med ladd-
hybridteknik i Sverige. Särskilt när de vill 
komma åt tjänstebilskunderna. I och med 
Sportswagon har de nu en konkurrenskraf-
tig vagn med sjuårig garanti även på bat-
teriet.  

 MikaEl lindbErg

Kia-kombi med laddhybrid

LUCkÖPPNINg. Tank-
luckan på vänster 
framskärm avslöjar 
att det här handlar 
om en laddhybrid. 
Den medföljande typ 
2-kabeln låter bilen 
laddas upp på fem 
timmar.

SLADD-kOMbI. Kia behöver en laddhybrid i kombiutförande – om inte annat för att komma in på den heta tjänstebilsmarknaden. Optima Sportswa-
gon är ett steg i rätt riktning.

kIA OPTIMA SPORT-

SwAgON PLUg-IN 

HYbRID

Pris: Från 404 900 kr.
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1 999 cm3.
Effekt: 

156 hk, 
115 kW 
vid 6 000 
varv/min.
Prestanda: Toppfart 
192 km/h, 0–100 
km/h: 9,7 sek.
Max vridmoment: 

240 Nm vid 2 000–
4 000 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
485,5/186/147,0/
280,5 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 740/530/1 500 kg.
garantier: Nybil 7 
år/15 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 5 
år. rostskydd 12 år. 
Vägassistans 3 år.
förbrukning blandad 

körning: 

1,4 l/100 km.
Co2-utsläpp: 33 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Tyst i elläget

Lite stirriga 

växlingar när 

bilen pressas
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Teknik som möjliggör att fordonet själv 
tar över kontrollen när föraren är oupp-
märksam har under de senaste åren 
sparat många liv. Dessa funktioner och 
system i fordonen har också lett fram till 
att fordonen mer och mer närmar sig ett 
självkörande läge. 

För att självkörande fordon ska bli verklig-
het i samhället krävs mycket forskning och 
testning. AstaZero är en testbana utanför 
Borås som stod färdig 2014, då med fokus 
på utveckling av aktiva säkerhetssystem 
i fordonen. Utvecklingen har gått i en 
rasande takt sedan dess och AstaZero har 
inte bara välkomnat fordonstillverkare 

www.astazero.com

utan även andra aktörer och samarbets-
partners. Fokus ligger på ett fungerande 
autonomt transportsystem.

- Vi är inte bara till för de etablerade fordons-
företagen. En sådan här utmaning inkluderar 
hela samhället och vi hoppas även locka till 
oss kompetenser som vi normalt inte ser på 
en testbana, som stadsplanerare, beteende-
vetare och psykologer, säger Peter Janevik, 
VD för AstaZero.

Så mycket mer än bara fordonen ska 
passa i detta självkörande pussel. Hur 
ska städerna utformas när inte längre 
parkeringsplatser och breda filer med 
vingelutrymme behöver prioriteras?                         

Hur säkras trafiken mot hackers? Vad 
händer vid teknikskiften? Och hur blir 
det med den personliga integriteten? En 
testbädd som AstaZero med dess spets-
kompetens möjliggör de experiment och 
tester som annars hade varit svåra att 
applicera i en verklig miljö.

AstaZero samlar kompetens i världs-
klass. Med ett ägande i form av RISE och 
Chalmers Tekniska Högskola och ett tätt 
samarbete med industrin står AstaZero 
helt oberoende och kan vara ett unikt nav 
för forskning, fordons- och samhällsut-
veckling. 

- Vi är den ledande testbädden i världen som 
specialiserat sig mot aktiv säkerhet och auto-
matiserade fordon. Initiativet AstaZero är en 
seger inte bara för den svenska fordonsindu-
strin utan även för den nationella samarbets-
förmågan, fortsätter Peter Janevik.

På AstaZero följer man inte utvecklingen, 
där driver man den snarare framåt. 

Trots deformationszoner, bälten, krockkuddar, laminerade rutor och en uppsjö andra pas-
siva säkerhetsåtgärder, dör varje år 1,2 miljoner människor i trafiken. Det är inte ovanligt 
att uppemot 50 miljoner blir allvarligt skadade under samma tid. Med tanke på den resul-
terande samhällsbelastningen är det tydligt att den här utvecklingen inte kan fortsätta. 

Autonom trafik för ett säkrare samhälle
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Bland premiumbilarna handlar det 
om BMW, Audi och Mercedes-Benz 
när man kikar på de tyska fabrikaten. 
Nu vill Volkswagen ge sig in i seg-
mentet och de gör det med en halv-
kombi som ser ut som en fastback. 
Modellen heter Arteon och man spa-
rar inte på krutet – eller priset.

vOLkSwAgEN gÖR ett nytt försök att slå sig 

in bland premiummodellerna – förra gången 

var det med Phaeton. Nykomlingen Arteon 

beskrivs som en Gran Turismo-vagn med sve-

pande fastback-linjer. Redan här luras ögat, i 

positiv bemärkelse. Arteon är egentligen en 

femdörrars halvkombi.

Designfolket på Volkswagen har lyckats väl 

med linjespelet på Arteon. Den ser både låg 

och snabb ut, med en öppen grill som ger sken 

av att ta in all luft den bara kan för att göda 

motorn.

För Sveriges del blir det tre fyrcylindriga 

tillika överladdade maskiner att välja mellan. 

Instegsmotorn är en 190-hästarsdiesel, men 

mer intressant lär nog 240-hästarsdieseln bli, 

en motor som levererar 500 Newtonmeter. 

Det blir en bensinvariant också. Precis som de 

övriga är den på två liter och här pumpas det 

ut 280 varvvilliga hästkrafter.

ALLA TRE vARIANTERNA kommer till Sverige 

med den starka, sjustegade DSG-lådan samt 

fyrhjulsdrivning – bra. Men de kommer också 

med häftiga prislappar. 190-hästarsdieseln bör-

jar på 399 900 kronor och för bensinaren när-

mar man sig halvmiljonersstrecket i inköpspris.

Långt axelavstånd, över 280 centimeter, ger 

mjuk färd på långsträckor, medan svängradien 

på nära tolv meter kan göra körning i trång 

stadsmiljö till en utmaning. Sikten ut genom 

bakrutan är begränsad, men backkamera finns.

Materialen håller hög klass och stolarna är 

vilsamma med gott om inställningsmöjligheter. 

Huvudinstrumenten sitter i en tft-skärm och 

är alltså digitala istället för analoga. Föraren kan 

välja mellan fem olika teman, beroende på vad 

man vill lägga fokus på.

I mittkonsolen huserar en stor skärm där 

det bland annat via snabbval går att ställa chas-

sit i olika lägen. Det är ingen gimmick då skill-

naden mellan komfort- och sportläget är mar-

kant – både vad gäller styrning och fjädring.

En del tekniska lösningar är däremot inte 

helt förtroendeingivande. Dit hör den adap-

tiva farthållaren med skyltigenkänning. Syste-

met ska själv anpassa hastigheten efter rådande 

gränser, men mer än en gång dammar vi in 

i byar i både 70 och 90 km/h där det råder 

50-gräns. Här finns klart utrymme till förfi-

ning.

DEN STARkA DIESELN på 240 hästkrafter le-

vererar gott om körglädje och det tillsammans 

med ett styvt chassi är en fröjd att köra både 

på frifartsvägarna och de mer kurviga parti-

erna. Vill man ha ännu mer av den varan, kör-

glädjen, då är bensinaren svårslagen i den här 

trion motoralternativ.

Vad Volkswagen borde ha tänkt på, särskilt 

för tjänstebilsköparna, är att även erbjuda Ar-

teon som ett hybridalternativ. Det om något 

hade kunnat hjälpa till att försvara en tämligen 

dyr premiumbil som fortfarande har VW-mär-

ken i grillen, ratten och på bakluckan.
 MikaEl lindbErg

Laddat landsvägslok från VW
DESIgN. Volkswagen ger sig in i premiumsegmentet med sin helt nya Arteon. Den bär snygg design, men en del kommer nog att ha åsikter kring 
valvbågarna över varje hjulhus.

vOLkSwAgEN ARTEON 

2.0 TSI 4MOTION

Pris: 489 900 kr.
Motor: Bensin, 4 cyl, 
turbo, 1 984 cm3.
Effekt: 280 hk/206 
kW vid 5 100–6 500 
varv/min.
Pre-

standa: 

Toppfart 
250 km/h, 
0–100 km/h: 5,6 s.
Max vridmoment: 

350 Nm vid 1 700–
5 600 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
486,2/187,1/145,0/
283,7 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 716/465–599/
2 200 kg.
garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 3 
år. rostskydd 12 år. 
Vägassistans 3 år.
förbrukning blandad 

körning: 

7,3 l/100 km.
Co2-utsläpp: 164 g 
CO2/km.
___________________
• Alkolås
• Autobroms
______________

riktigt snygg 
design

Dyr
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väLj kOMFORT. Det 
finns fem inställning-
ar för chassi, motor 
och komfort, varav 
en där man kan ställa 
personligt. 



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

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

Allt syns inte
på utsidan
Gör en Fuktkontroll och slipp tråkiga överraskningar
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Det är bråttom att presentera nya mo-
deller och det gäller även för Nissan. 
Nu i augusti kom en ansiktslyft ver-
sion av deras mest populära modell 
Qashqai. Frågan är om Nissan kanske 
haft lite för bråttom. Den som har 
möjlighet att vänta till 2018 med sitt 
bilköp kan nämligen få en mer au-
tomatiserad bil än vad som erbjuds 
idag. 

NISSANS CROSSOvER QASHQAI gjorde entré 
2007 och blev något av en framgångssaga 
med omkring 2,3 miljoner ägare i Europa. 
Även i Sverige tillhör modellen den allra 
mest populära i sitt segment. Namnet Qash-
qai syftar på ett nomadfolk. Eftersom lejon-
parten av alla Qashqaier levereras enbart med 
framhjulsdrivning, kan man säga att noma-
den blivit urbaniserad.

Andra generationen Qashqai presente-
rades 2013 och i dagarna landar en upp-
daterad modell i nybilhallarna. På kuppen 
debuterar också en högre utrustningsnivå än 
den tidigare högsta Tekna, nu kallad Tekna+.

Den största, synliga förändringen invän-

digt är ratten. Den är inte längre rund, utan 
D-formad. Det ska underlätta in- och ursteg, 
särskilt för dem som fått lite extra pondus 
kring mellangärdet. Vad som däremot inte 
syns är mer ljuddämpade material i framdör-
rarna, samt bakrutor som blivit 0,7 millime-
ter tjockare. Bägge åtgärderna ska minska 
buller, vilket är svårt att bedöma då provkör-
ningen sker på tystare vägar än de svenska.

UTväNDIgT NOTERAS ny front och akter 
som verkligen höjer utseendet. Modellerna 
Tekna och Tekna+ har främre led-ljus som 
nu är adaptiva. Snyggast är nog i alla fall led-
varselljusen som ramar in huvudljusen.

Pressbilen är en Tekna+, som skiljer sig 
mot en Tekna med bland annat nya stolar 
med två minnen för föraren samt ett Bose 
ljudsystem med åtta högtalare.

Ansiktslyftningen av Qashqai har skett 
genom att lyssna på kunderna. Vi noterar att 
växelspaken fortfarande har onödigt långa 
slag och att den nu än mer dämpade styr-
ningen förtar en del av känslan mellan väg 
och förare.

Körupplevelsen är ändå helt okej. Qash-

qai är en lydig bil och de 163 bensinhästar-
na räcker för att ta sig från noll till hundra 
på under tio sekunder, närmare bestämt 8,9 
enligt specifikationerna. Det är förmodligen 
det här motoralternativet på 1,6 liter som 
blir populärast bland köparna.

De som prompt vill ha en fyrhjulsdriven 
Qashqai har bara ett motor- och växellådsal-
ternativ att välja på – 1,6-litersdiesel på 130 
hästkrafter och en sexväxlad manuell låda.

NÅgRA vARIANTER MED mild- eller laddhy-
brider finns ännu inte på paletten, utan drö-
jer förmodligen till nästa generation.

Vad som också kommer att dröja är assi-
stanssystemet ProPilot, som ska kunna sköta 
styrning, acceleration och inbromsning av 
Qashqai. Det är Nissans första steg mot 
självkörande bilar och systemet kommer 
först på 2018-bilarna.

Nissans mest populära modell lär behålla 
sin tätposition i segmentet. Designen har 
uppdaterats på ett tilltalande sätt och pri-
serna landar i närheten av de föregående 
modellerna. 

 MikaEl lindbErg

En urbaniserad nomad

ORUND. Ratten är det 
invändigt nya i Qas-
hqai. Formen av ett 
D ska göra det lättare 
att stiga i och ur bilen. 
För övrigt lättavlästa 
instrument och en an-
genäm sittposition.  

UPPSNOFSAD. Qashqai har tagit köparna med storm och den är Nissans bästsäljare sedan introduktionen 2007. Nu kommer en facelift av generation 
två med bland annat ny front. Motoralternativen är samma som tidigare.

NISSAN QASHQAI 1,6 

TEkNA+

Pris: Ej fastställt.
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1 618  cm3.
Effekt: 163 hk vid 
5 600  varv/min.
Prestanda: Toppfart 
219 km/h, 0–100 
km/h: 7,8 sek.
Max vrid-

moment: 

240 Nm 
vid 2 000–
4 000 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
439,4/180,6/159,0/
264,6 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 369/531/1 500 kg.
garantier: Nybil 7 
år/15 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 5 
år/15 000 mil. rost-
skydd 7 år/15 000 
mil. Vägassistans 
3 år.
förbrukning blandad 

körning: 

5,8 l/100 km.
Co2-utsläpp: 134 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Snygg
design

Förarassis-
tans dröjer
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SE TILL ATT DU HAR  
TRAFIKFÖRSÄKRING FRAN DAG 1.
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FäRgPRAkT. Saluhallen i Funchal lockar med blommor, frukt och grönt.

AFTONLjUS. Funchal är som allra bäst om aftonen.

kLIPPIgT. Madeira har en dramatisk kustlinje, med branta klippor ner mot havet.

NjUTNINg. Svalka dig i Vidamars saltvattenpooler, när havet är för vilt.vANDRINg. På väg mot toppen.
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Under många år hade den gröna och 
bergiga Atlantön, 40 mil nordväst 
om Kanarieöarna, mer en stämpel 
av sömnig charterö, dit pensionärer 

reste för botaniska exkursioner, bussutflyk-
ter och sött madeiravin.

Men under de senaste tio åren har den 
portugisiska skönheten växt i popularitet 
även hos en grupp mer äventyrliga resenä-
rer, som gärna vill cykla, vandra, skåda val 
och djuphavsfiska. 

Många njuter även av den prisvärda lo-
kala gastronomin, med en hel del pinfärsk 
fisk och skaldjur på menyn.

Det är lätt att ta sig runt på den sex mil 
långa och två mil breda ön. Vägnätet har 
rustats rejält med mängder av EU-pengar. 
Det handlar om nybyggda motorvägar och 
smarta tunnelsystem, som gör att man på 
drygt en halvtimme kan köra från Funchal 
upp till bergen.

Här finns vida slätter, platåer och prun-
kande naturreservat med uråldriga skogar 
och mäktiga vattenfall.

Huvudstaden Funchal, med sina hund-
ratusen invånare, har en rejäl dos charm – 
även om den kan upplevas som lite stökig 
till en början.

ETT SäkERT TIPS äR ATT bo några dagar där, 
och sedan hyra bil för att upptäcka ön på 
egen hand, som exempelvis de fina strän-
derna vid Calheta i väster, och Machico i 
öst. Sanden har skeppats hit från Västsahara.

Att bo på huvudorten och göra utflykter 
med hyrbil är ingen smart lösning. Det är 
nämligen är snudd på omöjligt att finna 

parkering i innerstan – om man inte vill 
betala dyrt för att stå i parkeringshus för-
stås.

Jag har just njutit av några dygn i Fun-
chal, med boende på anrika Quinta Do 
Monte högt ovan centrum. Det gamla, 
stilfulla hotellet ligger i byn Monte, som i 
stort sett vuxit samman med staden.

TILL MONTE TAR MAN SIg smidigast med 
kabinbanan från hamnen. Toppstationen 
ligger vid Montes tropiska palatsträdgård, 
känd som en av världens vackraste bota-
niska trädgårdar.

Från Monte utgår också turerna med 
Madeiras omskrivna slädar, som körs av 
stilfullt klädda förare med stråhatt. En två 
kilometer lång och hisnande färd som är 
ett måste för många turister.

Det blev också tid för ett besök på salu-
hallen, med all sin blomsterprakt. Och för 
strövtåg längs hamnpromenaden, granne 
med det livliga restaurangstråket på Rua de 
Santa Maria.

EN kLASSISk AFTERNOON TEA på Reid´s 
Palace hann jag också med. Hotellklas-
sikern har över hundraåriga anor. Här 
stortrivdes Winston Churchill en gång i 
tiden, och han har till och med fått en svit 
uppkallad efter sig.

Men nu är det bergen som gäller, och en 
vandring med Madeirabon Samuel Freitas, 
som guidat turister längs öns vandringsle-
der under många år.

Att vandra längs öns många levador 
gör var och varannan turist – något som 
blivit ett signum för den gröna ön. Det 
handlar om de smala bevattningskanalerna 
som byggdes för hand, de första redan på 
1400-talet. 

Målet var att smidigt transportera vatten 
från det regniga norr till odlingarna i sö-
der. Det sägs att det finns närmare 200 mil 
levador på ön, där merparten fortfarande 
används.

Men allt fler väljer de alpina lederna i 
bergen, vilket är min plan för dagen. En 

Madeira lockar! En dramatisk 
och naturskön ö som gjord 
för vilsamma bilturer längs 
slingrande serpentinvägar. 
och var man än stannar 
längs vägen finns vandrings-
leder för den som vill upp-
täcka naturen på närmare 
håll.

Madeira – en grön favorit-ö
omringad av Atlanten

kLIPPIgT. Madeira har en dramatisk kustlinje, med branta klippor ner mot havet.
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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

W W W. G I L L A B I L E N . S E gilla oss på

sex timmar lång vandring mellan de högsta 
topparna.

Strax efter sex på morgonen kör jag 
norrut från Monte, genom ett landskap i 
full grönska, tidvis insvept i flyktig dimma.

Här och var finns dock områden med 
förkolnade träd och nedbränd vegetation 
– ett resultat av vårens häftiga skogsbrand, 
som nådde ända ner till Funchal.

Vägen slingrar sig allt brantare uppåt, 
som gör att hastighetsmätaren konstant 
håller sig under 50-strecket.

Efter drygt en timmes körning är jag 
uppe på 1 800 meters höjd, nära toppen av 
mäktiga Pico do Arieiro och mötesplatsen 
där min guide väntar. Dimman har lättat, 
och nu öppnar sig en dramatisk vy med 
skarptecknade bergstoppar, djupa dalgångar 
och ett mörkblått hav vid horisonten.

– HäFTIgT, vA? Ger mer en känsla av An-
derna, utbrister Samuel med ett leende där 
vi står på utsiktsplatsen med en handfull 
andra morgonpigga vandrare.

Trots Madeiras vulkaniska ursprung 
präglas ön av mikroklimat - från subtro-
piskt till tropiskt. Men här uppe dominerar 
det karga lavalandskapet, med taggiga 
bergskammar och dalgångar med tät ve-
getation.

I vintras snöade det rejält under några 

dagar, så vägarna var avstängda.
Nu väntar Pico Ruivo, öns högsta berg, 

som mäter hela 1 862 meter över havet. En 
smal stig leder oss via det nästan lika höga 
Pico das Torres. Så här på håll verkar det 
inte vara så långt till toppen, men det tar 
sin goda tid.

LäNgS vägEN MÖTER vI också ett gäng 
svenskar som vandrar en vecka under led-
ning av Marika Isaksson, som regelbundet 
arrangerar vandringsveckor på ön. En 
blandad grupp, där den äldste deltagaren 
är 70 år.

Det här är höjdpunkten, konstaterar 
Marika. Att få uppleva bergslandskapet i sol 
hör inte till vanligheterna.

Och visst är det lätt att hålla med henne 
när Samuel och jag några timmar senare 
pustar ut på Madeiras högsta topp, med 
ännu en mäktig panoramavy.

Nu hägrar tidig middag i kustbyn Seixal, 
som även har en strand med svart lavasand. 
Fiskaren och kocken Ernesto Fernandes 
sägs skapa mustiga rätter på dagens fångst 
nere i hamnen. Övernattar gör jag på Casa 
Velha do Palheiro, ännu en quinta med en 
botanisk trädgård av världsklass.

Men först några småsvettiga timmar 
längs leden tillbaka till bilen …

CEnnEtH sParby

MAFFIgT. Solnedgång i Funchal.

UTFLYkT. Ge dig gärna ut med bil och njut av naturen.

SLINgRANDE. De mindre vägarna bjuder ibland på gratis biltvätt.

CYkELTURISM. Det har blivit allt populärare att cykla mountainbike i bergen.
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Begagnade bilar helt enkelt

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

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

SEX FINA TIPS
vANDRINg

• Madeira är som gjord för vandring, 
oavsett om du väljer att vandra längs 
levadorna, de gamla bevattningskana-
lerna, eller utmed vandringslederna i 
bergen och vid kusterna. Många hotell 
arrangerar egna turer.

CYkLA

• Det har blivit allt populärare med 
terrängcykling längs stigar uppe i 
bergen. Här är det definitivt läge att 
haka på en arrangör som ordnar både 
halvdags- och heldagsutflykter. Och 
det finns turer både för nybörjare och 
mer vana cyklister.

SkÅDA vAL

• Längs Madeiras kuster finns goda 
möjligheter att skåda delfiner, späck-
huggare, grindval och kaskelot. Här 
kan du boka en tur direkt i Funchals 
småbåtshamn.

SPELA gOLF

• Madeira kan skryta med två av 
Europas mest natursköna golfbanor, 
som ligger på öns östra del – i Santo 
da Serra och Palheiro Ferreira. Kom-
binera med lyxigt boende och lokal 
gastronomi.

UTFLYkT TILL gRANNÖ

• Passa på att uppleva Porto Santo, 
drygt fyra mil nordöst om Madeira, 
som kan skryta med en nio kilometer 
lång sandstrand och turkosblått vat-
ten. Båtresan tar närmare tre timmar, 
så en övernattning eller två är på sin 
plats.

HISTORISkT bOENDE

• Varför inte bo på estalagens och 
quintas under vistelsen. Det handlar 
om värdshus och herrgårdar, som 
omvandlats till anrika hotell med 
hög charmfaktor och natursköna 
omgivningar. Ett sätt att lära känna 
ön på närmare håll är också att bo på 
Turismo rural, som är enklare boen-
den på lantgårdar runt ön. räkna med 
priser från 1 100 kr/natten inkl. frukost 
för två pers. för boende på en quinta. 
Enklare lantgårdsboende från 400 kr 
för ett rum för två pers.
www.quintasdamadeira.com
www.madeirarural.com

Marika Isaksson arrangerar vandringar 
på ön.

Vandringslederna i bergen är tydligt 
markerade.

Dessertdags på hotel Ponta do Sol.

Utbudet av fisk och skaldjur är stort.

Room with a view @ Hotel Tylösand
035-305 05 · tylosand.se · #hoteltylosand
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SOLCELLER
FÄRDIGA KIT

ELLER 
ANPASSADE PAKET

Välkommen till
monter C01:28

STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR
FÖR DIN HUSBIL ELLER HUSVAGN

awimex.se                                 Tel: 0414-16050

MHF.indd   1 2017-07-06   12:57:35Namnlöst-2   1 2017-05-18   10.03

RESA HIT

• De flesta svenska charterbolagen har direktflyg 
till Madeira, som har drygt 250 000 invånare. Flyg-
resan tar drygt fem timmar. Undvik dock decem-
ber, påsk samt juli och augusti. Då råder högsä-
song med klart höjda priser på hotell och hyrbilar.

bäSTA TID ATT RESA

• Behagligt resmål året runt, med hyfsat jämn 
temperatur oavsett årstid. Perioden mars till början 
av maj har den största blomprakten. Under som-
marhalvåret ligger medeltemperaturen på ca 25 
grader, och vintertid mer likt svensk sommar med 
en temperatur kring 20 grader.

TA SIg RUNT

• Det är lätt och prisvärt att hyra bil och köra runt 
ön på egen hand. Lokala uthyrningsfirmor som 
Auto Jardim och rodavante har ofta lägre priser än 
de internationella kedjorna. Veckopriser från 1 400 
kr, med fria mil och reducerad självrisk. Kolla noga 
vad som ingår i försäkringen.
Åker du taxi; kolla att bilen har taxameter. Har den 
inte det så kom överens om ett pris innan färden 
börjar.

TRAFIkREgLER

• Madeiras vägar har rustats rejält under 2000-ta-
let, men var försiktig på motorvägarna, där tempot 
är högt. I bergen är vägnätet sinnrikt och sling-

rande, med rejäla stigningar. Det gör att man emel-
lanåt får köra på tvåans växel. Tänk på att det är 
förbjudet att prata i mobiltelefon under körning, om 
du inte använder handsfree. Kan ge böter på upp 
till 600 euro.

bAD

• I Funchal är det bad från klippor och badstegar 
som gäller. Annars har hotellen längs havet maffiga 
saltvattenpooler endast några meter från havet. Ett 
hotell som sticker ut är Vidamar resorts Madeira, 
som lockar med både spa och flera stora simbas-
sänger.  Stränder med svart lavasand finns på 
andra delar av ön.

äTA

• Räkna med ca 25-30 euro för en trerättersmiddag 
på restaurang i Funchal, exklusive dryck. På enklare 
ställen kan du komma undan med fem euro för 
en varmrätt. Djuphavsfisken espada med banan är 
öns nationalrätt. Espetada – grillat, örtkryddat kött 
serverat på spett – och grillade lapas-musslor är två 
andra klassiker du inte får missa.  
MISSA gäRNA! 

• Guidade turer med stor buss, som lokala arrangö-
rer säljer in. Det innebär ofta obligatoriska stopp 
vid butiker och restauranger som vill ”sälja” något. 
Välj en tur i minibuss och be hotellet tipsa om min-
dre arrangörer.

TIDSSkILLNAD MADEIRA:

• Minus 1 timme.

LITE MER OM

MERSMAk. Kocken Ernesto Fernades i kustby Seixal är en he-
jare på ugnsbakad hel fisk.



www.kabe.se

Immer einen Schritt voraus…

1957-2017

KABE MADE IN 
SWEDEN

SINCE 1957

KABE 60 ÅR 
PÅ VÄG.

KABE har alltid legat steget före. Fångat upp drömmar och utvecklat teknik, design och 
lösningar för att uppfylla dem. I 60 år har vi på KABE tillverkat husvagnar och husbilar efter 
människors drömmar och önskemål. Och på något sätt – vilket är vårt absoluta mål – har vi 
alltid lyckats ligga steget före. Att känna av behov innan de dyker upp. Att utveckla nya, 
smartare lösningar för ett bekvämare liv på fyra hjul och mer komfortabel körning, innan våra 
kunder ens efterfrågat det.

1957-2017

KABE MADE IN 
SWEDEN

SINCE 1957

2018 lanserar vi hela 18 nya husvagns- och husbilsmodeller. Alla med 
branschens högsta standard i sina segment, och en mängd tillval. 
Allt för att kunna bygga det perfekta mobila hemmet till varje kund. 

Välkommen att uppleva KABE hos din närmaste återförsäljare.

Kabe_218x280 mm_Motorföraren-Elmianr 2017.indd   1 2017-08-04   08:22:19
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MHF Camping Clubs årliga riksträff 
hölls i vackra Vingåker, Sörmland. 
Motorföraren passade på att titta 
förbi och hälsa på gästerna som var 
först på plats, Britt och Ola Gustafs-
son från Piteå.

RESAN FRÅN PITEÅ till Riksträffen i Ving-
åker började redan veckan innan för famil-
jen Gustafsson. Men tar det verkligen en 
dryg vecka att köra styvt 90 mil med husbil?

– Vi tog en omväg, berättar Britt vid fika-
bordet. Först körde vi till Bromölla, därefter 
till Öland där de fina luktärterna till bordet 
plockades, och sedan till Katrineholm för 
att träffa brorsdottern Charlott och hennes 
make Brendon.

Paret Gustafsson landade sedan i Vingåker 
vid halvniotiden med sin husbil, en Adria 
Matrix Supreme från 2012.

– Insläppet öppnade egentligen först 
klockan tio, men de vänliga arrangörerna 
släppte in oss en timme innan, förklarar Ola. 
Det var bara att köra in och ställa upp på 
rätt plats.

DET äR SjäTTE SäSONgEN för husbilen och 
det blir omkring 600 mil per år. Allt är väl 
dokumenterat i en diger körjournal. Just 
den plockas upp för att få koll på förra årets 
Lofotenresa. Britt bläddrar i journalen och 
efter lite räkning ser vi att det blev 104 mil 
enkel resa den gången.

Campinglivet började redan på 1970-talet 
med en Adria 450 som köptes för 10 000 
kronor. Medlemmar i Campingklubben 
blev Ola och Britt någon gång i början av 
1980-talet.

– Vi var på vår första riksträff i Fittja, Bot-
kyrka och det var 1981 eller 1982, minns 
Britt och får medhåll av Ola.

Vi blir bjudna på kaffe och precis som 
när jag själv campar, är det pulverkaffe och 
hett vatten som gäller istället för bryggning. 
Till detta serveras goda kakor i ett näverfat 

Först på 
plats i 
Vingåker

som var välkomstpresent på riksträffen 2015 
i Falköping.

Besöket och samtalet blir alltför kort med 
det trevliga Piteåparet. De väntar nämligen 
besök. Vi kan konstatera att de inte bara var 
först på plats, utan även är perfekta ambas-
sadörer för gemenskapen i Camping cluben.

INNAN vI LäMNAR riksträffen, möter vi ock-
så Gunnar Johansson från Staffanstorp. Han 
sitter utanför sin husbil och spelar En gång 
jag seglar i hamn, av Stig Olin på dragspel. 
Det är en herre med minst sagt glimten i 
ögat.

– Jag brukar kalla melodin för ”Viagra-
valsen”, säger Gunnar lite klurigt. Lyssna på 
början av texten till melodin …

Bakom Gunnar fångar en knallert vårt 
intresse. Det är alltså en cykel med påhängs-
motor. De här cykelmopederna var popu-

lära när de kom till Sverige på 1950-talet 
och Gunnars är i riktigt fint skick.

– Ja, själva cykeln är nyare, men registre-
ringsbeviset följer med själva motorn, för-
klarar Gunnar och startar upp.

Men den går lite fett, och det verkar som 
att förgasaren flödar. Gunnar plockar vant 
ner flottörhuset, flottören samt bränslenålen 
och blåser rent munstycket. Efter den enkla 
operationen slutar flödandet och knallerten 
startar och går som en klocka.

TILL ÅRETS RIkSTRäFF i Vingåker räknar ar-
rangörerna med drygt 60 ekipage och bit 
över 100 deltagare. Vi mötte de som var 
först på plats och fick även höra dragspel i 
det gröna samt meka cykelmoped – fantas-
tiskt. Mer om själva riksträffen kan ni läsa i 
Kultrycket lite längre fram i tidningen.

 MikaEl lindbErg

”Insläppet 
öppnade 
egentligen 
först klockan 
tio, men de 
vänliga ar-
rangörerna 
släppte in 
oss en timme 
innan.”

UPPDUkAT. Ola och Britt Gustafsson var de som anlände först bland gästerna till årets riksträff i Vingåker. Resan startade i 
Piteå och gick via Bromölla och Öland.

TRäFFTRUbADUR. Gunnar Johans-
son bjöd på avslappnande drag-
spelsmusik vid sin husbil. 

SNAbbSERvICE. En knallert, eller 
cykelmoped, fångade vårt intres-
se. Gunnar var flink med verkty-
gen när förgasaren flödade och 
det tog inte lång tid innan den 
lilla tvåtaktaren gick rent igen.

SLäCkHjäLP. Själv-
klart fanns säkerhets-
stänk på riksträffen. 
Camping clubens 
brandsläckare stod 
utställda samt flera 
evakueringsvägar 
fanns – om olyckan 
skulle vara framme.

väLDOkUMENTERAT. Hur 
långt är det från Piteå 
till Lofoten? Britt kikar i 
körjournalen, räknar och 
kommer fram till 104 
mil. Varje mil och tank-
ning med husbilen finns 
nerskriven i den digra 
journalen.

FOTO: MIKAEL LINDBErG



Oavsett vilken bransch du är verksam
inom är vi övertygade om att du vill 
att personalen ska vara nykter. Med 
våra arbetsplatsbaserade Alkolås-  
terminaler kan personalen snabbt 
testas innan påbörjat arbetspass.
Alkolås med IR-teknik gör testerna 
snabba, säkra och mycket noggranna.

Kontakta oss för mer info!
www.brasecurity.se
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VAD GÖR DU I SOMMAR?
Besök PR HUSBILAR för din BÄSTA HUSBILSAFFÄR!

MASSOR AV BEGAGNAT!
Besök gärna vår hemsida eller ring oss för mer 

information om våra begagnade husbilar. Givetvis 
levererar vi alla bilar noggrant genomgångna, 

nyservade med garanti – TILL RÄTT PRIS!

Bra fi nansiering i samarbete med 
Nordea – 2,95% ränta!

ÖPPET: Må-To 10-18, Fre 10-16. Sön stängt t.v.  •  Telefon 0322-83210  •  Vetegatan 6, Sollebrunn
Ring eller se www.prhusbilar.com för öppettider under högtidshelger.

Service och tillmötesgående 
både före och efter köpet!

HOS OSS HITTAR DU NYA RAPIDO, ITINEO, 
DREAMER OCH WESTFALIA MED ALLT FRÅN 

INSTEGSMODELLER TILL DET EXKLUSIVA!
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En tidsoptimists 
bekännelse
PUH! Nej då, jag lider inte av sommarvärmen utan jag pustar bara ut efter riksträffen. Jag 
hade förmånen att få vara med i planeringen av den, tillsammans med Bernt Mählqvist 
och övriga i clubrådet. 

En av mina två uppgifter var tipsrundan och den var snart avhjälpt, eftersom den gick 
att planera och göra klar i förväg. 

Den andra uppgiften var varulotteriet och eftersom det gällde att ladda vinsterna med 
mycket färsk frukt, blev det dagliga resor till olika butiker i Vingåker och Katrineholm. Väl 
återkommen till träffplatsen skulle högvinster och mellanvinster – totalt cirka 60 stycken – ”laddas”. Och det tog tid!

Av mina många brister är tidsoptimismen. Men nu har jag lärt mig hur man beräknar den tid det tar att delta i riksträffens ge-
nomförande och jag lär gärna ut det. Räkna så här: Notera allt som ska göras och beräkna hur många timmar varje detalj tar. När 
du har tänkt ut allt, summerar du antalet timmar (snåla inte). Fördubbla sedan summan och avrunda slutligen uppåt till närmaste 
tiotal. Då är du i närheten av den tid som du behöver. 

NäR kväLLARNA kOM och man insåg att dagen förflutit utan större missöden, var det skönt att koppla av i vagnen med en kopp te 
och lite go´doppa till. Andra kvällen inträffade det som gör att jag överväger att komplettera mina fiskedon med en bössa. Jag hade 
ringt hustrun i vanlig ordning och sagt puss, kram och godnatt. 

Men innan jag strax före midnatt kröp ner i sovsäcken, ringde min mycket upprörda hustru tillbaka. Hon hade just suttit vid 
datorn och googlat på Facebook då hon hörde att någon slamrade med kycklingburen utanför fönstret. Hon hade vippat upp 
persiennen och mötts av flera vildsvinsögon! 

Normalt ryggar hon tillbaka för sådana djur – men inte när de försöker röra hennes kycklingar. Nu flög hon ut på altanen, 
hojtade och schasade. Hon räknade till två suggor med åtföljande kultingar. Som tur var (för grisarna) satte de fart mot skogen 
och har inte synts till sedan dess.

FÖRSOMMAREN INTRäFFADE SÅ SMÅNINgOM efter en vinter som här i Östra Svealand saknade den nederbörd som skulle fylla på 
grundvattnet. För att skjuta fram torkan i vår brunn så långt som möjligt, har vi använt regnvatten till toan och samlat upp över-
blivet köksvatten till fruktträd och blommor. 

Under våren hämtade jag också några hundra liter vatten från sjön tio kilometer hemifrån när trädgårdslandet skulle blötas före 
och efter sådden.

Lite vatten sparade vi in den vecka då vi var hundvakt till dotterns nya hund Alfons. Vi behövde aldrig spola av tallrikarna innan 
diskningen. Alfons såg till att de blev skinande rena. Som en extra bonus fick jag välbehövlig motion inför riksträffen genom tim-
meslånga hundpromenader. 

NU väNTAR HÖSTEN och den enda trösten (oj, det rimmet kunde jag ha använt till en omslagsbild) är den svamp i skogen som jag 
redan sett ämnen till. Många liter finns kvar i frysen sedan förra året, så nu blir det istället tillfälle att göra sig populär hos grannar 
och andra vänner. Lite lingon hoppas jag också få tag på. 

Jag trodde att förra höstens bär skulle räcka ett år framåt, men det gjorde de inte. Sedan i våras har vi fått nöja oss med den 
emulgerade gelé som säljs i butikerna under beteckningen äkta lingonsylt. Men lingonsylt ska bestå av cirka 60 procent lingon och 
40 procent socker och inget annat. 

Nu önskar vi varandra en ljuvlig höst och senkommen vinter! ulf HEllgrEn

HäLSNINg FRÅN kULTRYCkETS REDAkTÖR

Redaktören alltid redo för nya uppdrag.
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Årets riksträff i Vingåker är nu genomförd. 
Klubbrådet var ansvarig för riksträffen då 
ingen av våra sektioner kände sig manade 
att överta budkaveln efter Gåsa förra året. 

Nu ser vi fram mot nästa års riksträff. Vi hoppas 
att någon eller några sektioner slår sig samman och 
åtar sig att genomföra detta nästa år. Om inte får vi 
fundera på andra lösningar för vårt årsmöte. Men nu 
skall vi inte tjata mer om detta. Det löser sig nog på 
något sätt.

Nu vill jag tacka alla er som besökte riksträffen i 
Vingåker. Orten visade upp sig från sin bästa sida. 
Inget regn förrän den sista dagen. Jag vill även sända 
ett stort tack till alla er som hjälpte till att genomföra 
detta evenemang för ert gedigna arbete. Hoppas att 
ni alla haft en skön sommar. Gunnel och jag körde 
upp till Lindesberg och Lövåsen för en skön och 
avkopplande vecka.

jan-ÅkE Hansson

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Hej, MHF Camping Clubs kamrater!

www.kamafritid.se  •  www.isabella.net  •  www.wecamp.se  • www.gocamp.se  •  www.enduromover.se

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

Hämta katalog 
2017 hos närmaste 
KAMA-handlare! 

MHF Region Skåne 
Jan-Åke Hansson
Drottningvägen 15
245 33 Staffanstorp
Mobil: 0709–92 62 29
E-post: jan-ake.hansson@mhf.se
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De femstjärniga campingplat-
serna blir allt fler i Sverige. 
Det senaste tillskottet är Ansia 
resort i Lycksele, den trettonde 
i raden fullpoängare. Varje år 
klassificeras ett stort antal av 
Sveriges campingplatser och 
Lars Isacsson, vd på bransch-
organisationen SCr Svensk 
Camping, kan konstatera att 
anläggningarnas standard fort-
sätter att förbättras. 

För att få fem stjärnor krävs 
ett stort utbud av aktiviteter 
och service samt en mycket 
god skötsel, något som Ansia 
resort alltså har och tilldelas 
därmed full pott. Det är Svensk 
Klassificering AB som på upp-
drag av SCr Svensk Camping 
genomför klassificeringen.

– De senaste tre åren har 
våra medlemmar gjort investe-
ringar på ungefär 1,5 miljarder 

kronor. Detta märks nu i ökad 
standard över hela branschen. 
Många har till exempel valt att 
bygga speciella platser för hus-
bilar som är den gästgrupp som 
ökar mest, säger Lars Isacson.

Husbilsgästerna semestrar 
också till större del än andra 
utanför den traditionella hög-
säsongen vilket bidrar till en 
förlängd säsong på vår- och 
höstkanten.

De campingplatser som nu 
har fem stjärnor har alla pool, 
restaurang, butik och en mängd 
arrangerade aktiviteter för både 
barn och vuxna. Några andra po-
pulära femstjärniga campingar 
är Apelviken, Byske havsbad, 
Gustavsvik, Kneippbyn och Pite 
havsbad.

Klassificeringen genomförs 
löpande var tredje år på alla del-
tagande anläggningar.

Efter två lyckade år med 
Health & Training Camp utökar 
Swecamp med ytterligare ett 
koncept inom träning och hälsa. 
Health & Training Camp Senior 
är anpassat för den som vill 
hålla sig frisk och stark för att 
kunna njuta till fullo av sitt liv 
som pensionär.

– Träningstrenden är det nog 
inte många som missat, men 
ett koncept som anpassas 
för äldre tycker vi saknas på 
marknaden. Detta trots att en 

väldigt stor del av besökaren 
på svenska campingplatser 
är pensionärer, säger Emma 
Hermansson, kommunikatör för 
Swecamp.

Health & Training Camp 
Senior, som kostar 2 595 kr, be-
står av två nätter på camping, 
åtta träningspass, föreläsningar, 
matlagningskurs och måltider.

Under september hålls ar-
rangemanget på Vita Sandar 
i Mellerud samt på Isaberg 
Mountain resort i Hestra. 

Nu är en av Norges största vägsatsningar helt 
genomförd. 

Det handlar om projektet norska nationalvä-
gar. 18 sträckor som kombinerar det bästa av 
norsk natur och kultur.

De 18 vägarna finns i västra, mellersta och 
norra Norge, längs kusten och i bergen. Totalt 
omfattar de 1 850 kilometer. Projektet tog 
nästan 20 år att genomföra och kostade hund-
ratals miljoner kronor.

– Det finns natursköna vägar på många 

ställen i världen. Vad som gör de norska turist-
vägarna speciella är att de har berikats med 
spektakulär arkitektur och konst, säger Per 
ritzler från Statens Vegvesen.

Flera av Norges mest framstående arkitek-
ter och designer har deltagit i projektet, för 
att skapa intressanta rast- och utsiktsplatser 
längs vägarna. Atlanterhavsvegen, Geiranger-
Trollstigen och Sognefjellsvegen är några av 
höjdarna.

Läs mer på www.nasjonaleturistveger.no

UPPTäCk NORSkA NATIONALvägAR

SwECAMP LOCkAR MED TRäNINg FÖR SENIORER

FEMSTjäRNIg CAMPINg 
ÖkAR I SvERIgE



NYA CORAL 2018.

www.adria.se
Inspirerande äventyr sedan1965.

DET NYA SÄTTET  
ATT CAMPA
AVIVA 2018.

SMIDIG OCH FLEXIBEL
TWIN. 

KOM OCH SE ALLA VÅRA NYHETER FÖR 2018 PÅ ELMIA HUSVAGN HUSBIL 
6-10 SEPTEMBER!  UPPLEV BLAND ANNAT NYA CORAL MED NY GRAFIK OCH 
NYA SMARTA FUNKTIONER.
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FOTO: ANNA HULT

TIPSA 
REDAkTÖREN!

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

Sista material-
dag 30 oktober.

SCR TROR PÅ 
REkORDSOMMAR
När branschorganisationen SCr Svensk 
Camping presenterar resultatet från sin årliga 
bokningsundersökning visar det sig att 92 
procent av SCr:s medlemmar ser ett ökat el-
ler oförändrat bokningsläge inför sommaren 
jämfört med rekordåret 2016.

– Detta är det mest positiva resultat vi nå-
gonsin fått på vår undersökning. Det verkar bli 
en ny rekordsommar för svensk camping och 
turismnäring, säger Lars Isacson, vd på SCr 
Svensk Camping.

Den grupp som fortsätter att öka mest är 
husbilsgästerna. 61 procent av responden-
terna i medlemsundersökningen tror att dessa 
kommer stå för den största ökningen. Och 
siffror från husbilsbranschen understryker 
denna gästgrupps växande betydelse – enbart 
förra året ökade antalet nyregistrerade fordon 
med 32 procent.

ELMIA FRESTAR MED gRILLMENY
Den 6–10 september är det återigen dags för Elmia Husvagn Husbil, 
som förra året lockade drygt 36 000 besökare. Fjolårets succé Elmia 
Grill vidareutvecklas i år med egen webbsida för recept och filmer av 
mästerkocken Peter G Nilsson, som kom trea i grill-VM 2012.

– Vi vet att våra besökare älskar att grilla, vad passar då bättre än att 
släppa sex trerätters-menyer med tillhörande film, säger Stefan Carls-
son, projektledare för Elmia Husvagn Husbil.

Under sommaren har sex nya filmer släppts. Förutom filmerna finns en 
receptbok med menyer och matnyttiga grilltips från mästerkocken själv.

Partille vandrarhem satsar på Västsveriges 
första ställplats med självbetjäning för husbilar 
och husvagnar.

Den har 23 platser och är öppet dygnet runt 
under alla årets dagar, berättar vandrarhems-
värden Ingela Hagstedt Nygren.

rullande nattgäster checkar in på ”Partille 
ställplats” antingen genom att betala i en 

automat vid infarten till området eller genom 
att gå in på webbplatsen partillestallplats.se 
och förboka. 

– Det är ingen regelrätt camping, men vi 
erbjuder el och wifi. I ett hus på området kan 
husbils- och husvagnsgästerna dessutom 
duscha, hämta dricksvatten och tömma sina 
latriner.

NYTT STäLLPLATS-kONCEPT ÖPPET ÅRET RUNT



Tänk vilt
Älgskadefondsföreningen
Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt och tra�ksäkerhet
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Sektion knallarna
MARkNADSTRäFF I kNALLELAND

Sektion Knallarna inbjuder till höst- och marknads-
träff i Dalstorps bygdegård Ljungsarpsvägen 4 
den 14:e till 17:e september (Koordinater: N57° 
36´ 001´´ och O013° 
31´50,7´´.). Program-
met lyder: Ankomst på 
torsdag efter kl. 10.00. 
Fria aktiviteter, men ett 
tips är Kvarnboden, bu-
tik för jeans och byxor 
som numera finns i Ulricehamn. Kl. 19.00 blir det 
knytfika och träffinformation i bygdegården. Fre-
dag bjuder på tipspromenad och boule-turnering 
och efter kl. 19:00, underhållning med kaffe och 
tilltugg. Lördag: Fria aktiviteter och ett tips är Göl-
lingstorps marknad eller shopping i Gällstad. Kl. 
19.00 underhållning med kaffe och tilltugg. Sön-
dag: kl. 10.00 – avslutning med prisutdelning.

anmälan: Senast 10 september till Bo och Bir-
gitta Lexén på telefon 0708–49 17 44, 
0510-917 44 eller Emil och Marianne Johansson 
på 0322–66 30 35, 0705–45 30 15.
Träffen är ett samarbete med NBV. Välkomna!

vÅRTRäFF OCH ÅRSMÖTE

Sektion Knallarna inbjuder till vårträff och årsmöte 
i Hyringa-Längnums bygdegård 17–20 maj 2018. 
Adress: Anders Olovsgården 21, Grästorp. Koor-
dinater N58, 29052 och E12, 75279.
Program: Torsdag: Ankomst efter 12:00 med fria 
aktiviteter på eftermiddagen. 19:00. Underhåll-
ning av Ingvar Svennerlind med spelvänner. Där-
efter information och knytfika. 
Fredag: Årsmöte 10:00. På eftermiddagen even-
tuellt gemensamt utflyktsmål och korvgrillning. 
19:00. Kåseri av Gillis Hellberg, kaffe med tilltugg. 
Lördag: Bouleturnering. 19:00. Underhållning av 
Elisabeth Lord och Tommy Gunnarsson, kaffe 
med tilltugg. 
Söndag: Avslutning och prisutdelning 10:00.

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

MHf Camping Club är en liv-
aktig del av den stora MHf-
rörelsen och 
dess olika sek-
tioner sträcker 
sig över hela 
landet. Här presenterar de sina 
aktiviteter för 2017 och början 
av 2018.

kom med i gemenskapen du 
också!

DAgS FÖR HÖSTTRäFF. Gåsasektionen välkomnar alla till     höstträff på Johannamuseet i Skurup den 6–8 oktober.

Sektion Syd
SäSONgSAvSLUTNINg 

I Höganäs 27–29 oktober på Mjöhults Idrotts-
plats. Ankomst efter 15:00.
Axplock ur programmet: Besök på Höganäs höst-
marknad och saluhallen, 
klurigheter och underhåll-
ning.
Adress: Svedbergs GOIF 
idrottsplats, Högahultsvä-
gen, Mjöhult. 

Vägbeskrivning: Väg E6 
söder Ängelholm avfart 33 vid Varalöv, väg 112 
mot Höganäs, efter cirka 2 mil vägvisning vänster 
mot Mjöhult-Allerum.

anmälan: Senast 22 oktober till Britt-Mari o Len-
nart Magnusson, 042–341381, 070–6281381 
eller Vera o Erling Thelander 0451–213 16, 
070–521 26 16.
Välkomna!

Sektion Nord
HÖSTTRäFF MED PALT

29 september – 1 oktober, ankomst efter 14:00.
Här kommer att avnjutas palt och sedan lite tips-
frågor eller annan aktivitet, om vi inte hamnat i 
”paltkoma”! Vi ser vad som händer under denna 
träff.

Vägbeskrivning: 
E4, vägkorset ro-
bertsfors – Sikeå-
logen, sväng mot 
havet c:a 5 km till Sikeå Havscamping.

Anmälan: Till Bengt och Gudrun Westman 0934–
108 96 eller 070–336 66 06 eller Ulla o Göran 
ögren 070–533 41 17 eller 070–556 22 55.
Anmälan senast 24 september. Välkomna önskar 
träffvärdarna Westman och ögren!

jULFESTTRäFF

Hålls den 2 december i Västanträsk, med an-
komst efter 13:00. Här äter vi julgröt med mera 
och umgås, kanske blir det lite överraskningar 
också. Ta med en julklapp/person max kostnad 
25 kronor.

Vägbeskrivning: Väg 364 från Umeå och Skellef-
teå. Skyltat från Västanträsk.

anmälan: Till Ulla och Göran ögren på 070–533 
41 17 eller 070–556 22 55 eller Bengt o Gudrun 
Westman 0934–108 96 eller 070–336 66 06.
Anmälan senast 26 november. Välkomna önskar 
träffvärdarna ögren, Westman!

Du har väl koll på sektionernas olika aktiviteter?
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Sektion klöver
ÅRSMÖTE HOS SEkTION kLÖvER

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

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

Sektion värmland 
40-ÅRSjUbILEUM OCH OXHäLjATRäFF

Sektion Värmland inbjuder till 
40-årsjubileum och Oxhälja-
träff i Hemvärnsgården Mol-
kom 1–3 september. Ankomst 
fredag 1 september efter kl. 
11.00.

anmälan: Senast måndagen 
den 28 augusti till 070–
3715814, 0563–41288 samt 0591–12374. 

Hjärtligt välkomna! 

gåsasektionen
HÖSTTRäFF

Gåsasektionen inbjuder till höstträff med årsmöte 
på Johannamu-
seet i Skurup 6–8 
oktober. Museets 
adress: Sandåkra 
6, 274 22 Skurup. 
Se även www.jo-
hannamuseet.se

Program: Fredag: Ankomst efter 15:00. På kväl-
len information och eget fika. Lördag: Årsmöte 
kl. 09:30. Efter mötet bjuds på kaffe och fralla. 
Därefter guidning i museet. Tipsrunda och under-
hållning av Glade Gunnar. På kvällen äter vi kyck-
lingspett med potatisgratäng. 

anmälan: Senast 1 oktober (gärna tidigare) till 
Bernt och Lisbeth Mirveus, 0411–53 36 90 (hem), 
070–254 79 35 (Bernt), 070–573 36 90 (Lisbeth).

Sektion Halland
HÖSTTRäFF MED ÅRSMÖTE

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

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

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

DAgS FÖR HÖSTTRäFF. Gåsasektionen välkomnar alla till     höstträff på Johannamuseet i Skurup den 6–8 oktober.

väLkOMMEN TILL SENSOMMARTRäFFEN

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

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

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

Sektion Norra Småland 

Du har väl koll på sektionernas olika aktiviteter?
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65 EkIPAgE MED CIRkA 120 medlemmar kunde räk-
nas in under ankomstdagen. Under eftermiddagen 
bjöds på välkomstfika och arrangörerna såg med 
spänning fram mot hur det nya varulotteriet skulle 
fungera. 

Var hundrade lott gav ”högvinst” som bestod 
av en fruktbricka värd cirka 140 kronor och vi 
väntade på vem som skulle bli förste vinnaren. 
Efter en halvtimme inträdde campingclubens egen 
Alexander Lucas, det vill säga Anders Marklund, 
som köpte några lotter - och givetvis blev han den 
förste högvinstvinnaren! 

Detta triggade fler att köpa lotter och innan da-
gen var över hade 560 lotter sålts och många hade 
gått till sina vagnar med vinster i olika storlekar.

Nu unnade vi gärna Anders att bli vinnare. Han 
hade tagit på sig den tunga uppgiften att fungera 
som träffgeneral och var ständigt uppkopplad under 
hela riksträffen. I förlitan på sin tur var han också en 
flitig lottköpare i fortsättningen och vann mycket 
mer än han kunde äta upp under de fem dagarna.

Vid kvällens informationssamling uppträdde 
Källåspojkarna med glad musik. Under en paus 
hälsade kommunens upplevelsesamordnare Elin 
Pettersson oss välkomna. Vid vårt förberedelsesam-
tal dagen före hade Elin frågat vad hon förväntades 
prata om. 

Jag hade föreslagit att hon kunde skryta om vad 
kommunen gör och vad den har att erbjuda. Elin 
berättade nu att en stor sevärdhet är Sävstaholms 
slott, som dock är delvis stängt p.g.a. pågående 
reparation. Sedan berättade hon om ett anrikt café 
under en bro, som dock inte kan servera kaffe på 
grund av att det för tillfället saknar kock! 

Som kommunens välkomstgåva till träffdeltagar-
na hade man tagit fram en skiva, inspelad av lokala 
musiker. Dock hade produktionen försenats så att 

den inte kunde delas ut, men Elin lovade att den 
skulle skickas senare till varje deltagare. 

ONSDAg MORgON STARTADE med 14 grader varmt 
i vagnen. Men 14 grader är ingen värme utan det 
är ganska svalt. Man beslutar ligga kvar en stund 
till och drar upp sovsäckens dragkedja så långt det 
går, med förhoppningen att solens värmande strålar 
skall underlätta uppstigandet.

Men en halvtimme senare trycker naturen på 
och man tvingas stiga upp. Solens strålar har ännu 
inte trängt igenom trädet som jag parkerade under 
för att slippa solvärmen på morgnarna. Och när 
man ändå är uppe, värmer man tvättvatten och gör 
en enkel husvagnsdusch, vilket betyder tvätt med 
tvättlappar över hela sin lekamen.

Den här dagen är riksträffens invigningsdag. 
Klockan 10 ska invigningen ske i kyrkan och en 
timme före ställer vi husvagnsägare upp våra bilar 
på rad och stuvar in husbilsägarna. 

Därefter drar karavanen iväg mot kyrkan, där 
präst, spelman och förbundsordförande Maria 

Fyra dagars matnyttig riksträff i Vingåker
så är då 2017 års riksträff över och 
clubrådet kan pusta ut. för i år var 
det rådet som ansvarade för ar-
rangemanget, med hjälp av med-
lemmar från de flesta sektioner. 

Elin Pettersson från Vingåkers kommun hälsar 
MHF Camping Club välkommen.

Campingclubens värderade träfforkester är ovärderlig.

Alla besökare på  riksträffen samlade.MHF:s vd Göran Sydhage anlände med alkobomvagnen.Elisabeth har tydligen dålig erfarenhet av senapstuber. Clubister är ett korv-
älskande släkte.
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Fyra dagars matnyttig riksträff i Vingåker
Bergström möter upp. Maria har startat vid sexti-
den från sin sommarvistelse nere i mörkaste Små-
land och tycker det är skönt att få sträcka ut benen 
på kyrkbacken. 

Deltagarna – utom clubrådet och Maria – går in 
i kyrkan, varefter kyrkklockorna börjar ringa. När 
klockorna klämtat färdigt, startar vi vårt intåg, med 
spelmannen i spetsen, åtföljd av clubchef Hansson, 
Maria och övriga rådsmedlemmar. Under intåget 
blixtrar och surrar 98 kameror från det 100-talet 
clubister som står upp i bänkraderna. 

PRäSTEN väLkOMNAR OSS och bjuder fram club-
chef Hansson som inviger riksträffen. Därefter 
varvas invigningen med musik, presentation av för-
samlingen genom en kunnig kyrkvärd, tal av Maria 
och en önskan från prästen om en trevlig vistelse i 
Vingåker, varefter återtåget till folkparken startar.

Dagen fortlöper med egna utflykter, lottköp och 
mycket prat. På kvällen samlas vi i danslokalen, där 
vi väntar på kvällens artister. Väntan blir lång och 
när en halvtimme har gått utan att de dykt upp 

eller ens svarar i telefon, inser vi att en miss i kom-
munikationen skett. 

Men som tur är så har campingcluben en egen, 
suverän orkester. Fem man ur den plockade fram 
sina dragspel och sedan var kvällen räddad.

Vår mobiltekniske general Marklund meddelar 
att framträdandet ligger ute på facebook, vilket 
också min hustru bekräftade när jag senare på nat-
ten ringde henne.

Efter framträdandet vidtog korvgrillning och 
korvkön blev lång i den ljumma natten. Även kaf-
feserveringen i lokalen fylldes av fikasugna clubis-
ter och lottståndet fick en rusch.

TORSDAg – bOULEDAg
I stekande sol radade drygt 20 boulister upp sig vid 
sandiga banor och började kasta järnklot på lillen. 
Det låter barbariskt tycker den oinvigde, men det 
var inte så dramatiskt som det låter och kastaren 
jublade vid varje träff. 

Sent på eftermiddagen återvände de tävlande till 
träffplatsen. Vilket lag som vunnit var en hemlighet, 

men munterheten var stor hos ett norrlandslag.
Kvällen bjöd på musik av hög kvalitet då 

svensktoppartisterna Elisabeth Lord och Tommy 
Gunnarsson framträdde. Tommys presentation av 
finska valsen på dragspel hade klart jularbosug och 
duons framträdande med Jambalaya var en verklig 
fullträff som fick hela lokalen att gunga.

FREDAg – ÅRSMÖTESDAgEN
Detta är dagen då uppbrottet förbereds. Erling 
Thelander och jag sätter upp tipsfrågorna för sista 
gången och vinstbordet laddas för sista gången. 
Lotteriet accelererar dock under dagen och vinster 
fylls på.

Vår vd Göran Sydhage har anlänt direkt från 
Almedalen på Gotland, där han under veckan har 
förevisat alkobommen, som vi hoppas skall finnas 
vid alla gränsfärjelägen så småningom. 

Alkobomvagnen står nu uppställd utanför loka-
len och Göran demonstrerar den för oss. Han be-
rättar hur politiker och övriga besökare på Gotland 
blåst i tratten och i de flesta fall fått klartecken, 

Alla besökare på  riksträffen samlade.

Anders Marklund är en given vinnare.

Hugo var nöjd med sin färdkost.
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trots att de känt sig mosiga efter förkvällens alko-
holintag och därför inte skulle komma på tanken 
att sätta sig bakom ratten. 

Det har förvånat många hur bakfull man kan 
vara trots att promillehalten gått ner under 0,2 
promille.

Årsmötet startar 10.00 och bjuder inte på några 
överraskningar. Göran Sydhage har övernattat i 
grannskapet och sitter som ordförande på mötet. 
Jan-Åke Hansson valdes till ordförande ytterligare 
ett år och omval blir det även på Sven Söderman 
och Göran Pettersson. Tommy Janerstål och Bernt 
Mählqvist har ett år kvar i rådet. 

Veckans fina väder fortsätter och på kvällen 
anländer Cirrus dansorkester, som ska se till att vi 
reducerar effekterna av veckans korvätande. 

Klockan sju sätter dansen igång och först ut på 
golvet ser vi det eleganta dansparet Severinsson-
Alm från Gislaved. Många gillar den välspelande 
orkestern och de som inte nöter dansgolvet, sitter 
kring kaffeborden och lyssnar. Bo Lexén tänder 
grillen och de kalorier som nötts bort i dansen 
kompenseras med nya innan kvällen är avslutad.

LÖRDAg 
Nästan som på beställning vaknar vi nu till ett ihål-
lande regn. Detta ger oss möjlighet att värdesätta 

den sol som lyst över oss under alla dagar. 
Norrlänningar, norrlänningar, överallt norrlän-

ningar ... Vi förstår Sven Jerrings frustration när 
han 1936 refererade från OS i Berlin och bollen 
hela tiden togs av japaner. Men nu gällde det inte 
bollspel utan boulespel och tipsfrågor. 

FÖRSTA PRIS I bOULE togs av Kjell och Margareta 
Lidberg, sektion Nord. Första pris vid tisdagens 
tipsrunda gick till Bengt Westman, sektion Nord. 
Vid onsdagens tipsrunda togs första pris av Olof 
Gustafsson, sektion Nord och förstapriset i tors-
dagens tipsrunda gick till Göran Ögren, sektion 
Nord. 

Clubisterna från sektion Nord utgjorde 12 
procent av riksträffdeltagarna men stod för 100 
procent av förstaprisen! Att norrlänningarna är 
bra på boule vet vi, men att dom även skulle 

sopa banan på tipsfrågorna var en nyhet. 
Här får vi övriga 88 procent skärpa oss, annars 

kommer alla norrlänningar så småningom växa till 
rekordlängden 205 centimeter – som en viss lulebo 
innehaft sedan tonåren.

Vid en sammanfattning av en träff haglar alltid 
berömmen över de som hållit i trådarna. Nu rådde 
inget undantag. Jag var denna gång en av de drygt 
20-talet personer som gjorde´t och sög åt mig av 
berömmen. Och visst gick lotteriet bra, träffmin-
nena (kyrkbilden) accepterades och tipsfrågorna 
fungerade. Men jag gjorde några missar. Vilka tän-
ker jag dock inte berätta om.

AvRESA
Under hällande regn vevar jag upp stagen på hus-
vagnen och kopplar den till bilen. Därefter byter 
jag de genomblöta kläderna och som en av de sista 
lämnar jag Vingåkers folkpark. 

En halvtimme senare stannar jag på en rastplats 
och till en kopp te njuter jag av en ostmacka, top-
pad med en välsmakande apelsinmarmelad som 
jag fick av Liisa Harrén från Huskvarna när hon 
anlände till riksträffen. Tack Liisa, det smakade 
oerhört bra och burken kommer att räcka till flera 
smörgåsar den närmaste tiden!

ulf HEllgrEn

Boule är ett återkommande riksträffinslag.

Här hänger det på millimetrarna.

Det finns två sätt att hämta upp 
klotet.

De som gjorde´t avtackas.
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Den 19–21 maj genom-
förde Klöver sin första 
veckoslutsträff. Här beskri-
ver Klövers ordförande 
Margareta Sandell – även 
kallad Klöverdam – i lyriska 
ordalag sin upplevelse av 
träffen.

SOMMAREN STOD FÖR DÖRREN, 
en skir grönska, vitsipporna bil-
dade stora mattor i naturen och 
solen sken. Vad kunde man mer 
begära när man åker till Klövers 
träff? 

Tolv fordon hade parkerat vid 
bygdegården och hade vi blivit 
fler, fanns det en åker bredvid 
att ta till. Inne i bygdegården 
stod borden dukade och goda 
smörgåsar och kaffe bjöds det 
på. Värdfamiljerna delade ut 
program vid ankomsten, spän-
nande saker vi skulle få vara 
med om. 

Lördagen bjöd på utflykt 
till Lapphyttan i Norberg. Nu 
flög tankarna i väg, skulle vi 
till Lappland? Nej då, det vi-
sade sig vara ett naturmuseum 
om malmbrytningen. Därefter 
skulle vi gå på Anderssons café, 
ett anrikt konditori som brann 

ned för ett år sedan, men som 
nu var uppbyggt igen precis lika 
som förr. 

Men säg den glädje som varar 
länge, det var kö ute på gatan 
och vädret var grått och lite 
kyligt så vi beslutade att ställa 
in besöket. Det hade nog dröjt 
länge innan vi fått den kaffetå-
ren. In i bilarna och tillbaka till 
vårt basläger. 

kLOCkAN 17 var det dags för 
middag med musiktävling och 
lotteri. Kvällen gick fort och 
som avslutning fick vi kaffe och 
glasstårta. Träffvärdarna, famil-
jerna Dammare och Norberg, 
såg till att alla blev servade med 
mat och kaffe. De hade lagt ner 
ett jättejobb på denna fina träff. 
Tack för allt! 

Söndagen kom med solsken 
och avslutning på en trevlig 
träff, dragning på tipsprome-
naden, väldigt trevliga och inte 
alltför svåra frågor, med stora 
fina chokladkakor till priser. Nu 
återstod bara tack och farväl, det 
var lite svårt då vi hade haft det 
så trevligt. Men vi säger på åter-
seende. 

MargarEta sandEll

Klöverträff i 
Hedemora, nås

Makarna Sandell – alltid redo för nya campingäventyr.
Cirrus orkester ledde avslutningsdansen.

Elisabeth Lord uppträdde i bästa allsång-på-Skansen-stil.

Harald Johanssons bild av karavanen mot kyrkan.
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Liksom förra året inbjöd Norra Småland till 
vårträff med årsmöte vid Byarums Hem-
bygdsgård, strax norr om Vaggeryd. Ett 
tjugofemtal husvagnar och husbilar anlände 
Kristi Himmelsfärdsdagen i strålande som-
marväder för några dagars trevlig samvaro. 

FÖRSTA kväLLEN INLEDDES med att träffvärden Jon-
ny Oskarsson hälsade välkommen och berättade om 
vad som skulle hända under de fyra dagarna. 

Därefter berättade en representant för Hem-
bygdsgården om gårdens omfattande verksamhet, 
ekonomi och vad man under åren investerat i. Ett 
stort antal tusenlappar har man plöjt ner i gården, 
bland annat i den byggnad vi satt i och disponerade 
under träffen. 

FREDAgEN INLEDDES med långbordsfika ute i det 
gröna, varefter ytterligare en gäst, Lisbeth Karlsson, 
tog oss med på en blomstervandring till de när-
belägna och skyddade blomsterängarna. Ett flertal 
träffdeltagare passade på att få en lektion i områdets 
blomsterprakt, som tyvärr var lite försenad på grund 
av den regnfattiga och kyliga våren.

På kvällen fick vi besök av två artister från Fem-
tinge teater. Från Hembygdsgårdens nybyggda ut-
omhusscen gjorde de ett bejublat framträdande och 
i ett ”ståuppnummer” beskrev man festligt var Fem-
tinge Teater ligger: 

”Ungefär i Småland, ungefär exakt i logen på 
Norregården 2 i Femtinge, som ligger ungefär fyra 
kilometer från Sävsjö i nordsydostvästlig riktning”. 
Det var ett riktigt proffsigt framträdande med imita-
tioner, sång, musik och halvt galna upptåg. 

LÖRDAgEN gICk ÅT till att slappa i den nästan tret-
tiogradiga värmen. Det blev årsmöte, föredömligt 
lett av Lennart Krantz. Styrelsen med ordförande 
Tage Severinsson och andra funktionärer omvaldes 
tacksamt. 

Alla bjöds på kaffe med hembakat bröd, varefter 
Sverres sångare anlände från länshuvudstaden. Sex 
ur gruppen fanns redan på plats i form av träffdel-
tagare. Till Sverres dragspel framförde gruppen ett 
program kallat ”Sverigeresan”. Visor om blommor, 
älvar, sjöar och hav, från Lappland till Skåne. 

Därefter var det dags för korvgrillning. Björn Bo-
ström grillade och Boel Arvidi delade ut läskande 
dricka till alla. Tommy och Sverre spelade önskemu-
sik och det var fortfarande varmt och skönt, trots att 
det drog sig mot kväll.

MäRkLIgT vAD TIDEN gÅR fort när man har roligt. 
Plötsligt var det söndag och hemresedag. Men först 
skulle man dela ut priser till olika segrare och sist, 

träff med blomstervandring i Byarum

men inte minst, traditionen att alla damer fick en 
morsdagsros utdelad av den omvalda styrelsen, med 
ordförande Tage Severinsson i spetsen.

Därefter var det dags för gästerna att framföra 
hälsningar och tack för en trevlig träff. 

sVErrE broströM

Boel Arvidi frestar med förfriskningar i eftermiddagsvärmen.

Två proffsiga underhållare från Femtinge teater. FOTO: SVErrE BrOSTröM
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TRäFFLISTA 2017/2018
DATUM  ARRANgEMANgETS ART OCH PLATS    ARR SEkTION  TELEFON

24–27/8   Marknadsträff Bäckalyckan, Vaggeryd   sektion Norra Småland 0371–98237, 076–8238707
1–3/9   oxhälja Marknadsträff & 40-årsjubileum 
  Hemvärnsgården i Molkom    sektion Värmland       070–3715814, 
           0563–41288, 0591–12374
14–17/9   Höst- & marknadsträff i Dalstorp    sektion Knallarna  070–8491744
15–17/9   Årsmöteshelg i Vika bygdegård    sektion Klöver  0243–234088, 070–3931685
22–24/9   Höstträff med årsmöte på Björkängsgården
  Turkduvevägen 9 A, Tvååker. Årsmöte 23 september kl. 10.00  sektion Halland  0340–47771, 070–6925271
29/9–1/10   Höstträff med palt i Sikeå    sektion Nord  0934–10896,
           070–3366606, 070–5334117
6–8/10   Höstträff med årsmöte på Johanneamuseet
  Sandåkra 6, 274 22 Skurup. Årsmöte 7/10 kl.. 09.30  Gåsasektionen  0411–533690, 070–2547935
13–15/10   Marknadsträff i Härad, Strängnäs   sektion Sörmland  070–5882764
27–29/10   säsongsavslutning och Marknadsträff i Mjöhult, Höganäs sektion Syd  0451–21316, 070–5212616
2/12   julfest, Västanträsk      sektion Nord  070–5334117, 070–3366606
10–13/5 2018  Vårträff Stenshults idrottsplats, Uddevalla   Västsektionen  0524–62009
17–20/5 2018 Vårträff med årsmöte Hyringa – Längnums Bygdegård. 
  Grästorps kommun     sektion Knallarna  0510–91744,  0708–491744
24–27/5 2018 Vårträff med årsmöte Byarums Hembygdsgård, Vaggeryd sektion Norra Småland 0393–14049, 070–6007427
16–19/8 2018 Höstträff med årsmöte, plats ej klar   Västsektionen  0524–62009
13–16/9 2018  Höst & Marknadsträff i Dalstorp     sektion Knallarna  070–8491744

See the movie
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Hyringa-Längnum bygdegård på Varaslätten 
var platsen för Knallarnas årsmötesträff den 
11–14 maj. 

TRäFFEN INLEDDES torsdag kväll med knytfika och 
information om platsen av Ingvar Svennerlind, 
som hade många minnen från tiden då han bodde 
här. 

Fredagen blev en innehållsrik dag med årsmöte 
på förmiddagen, vilket inleddes med parentation 
av Inger Andersson. Förhandlingarna genomfördes 

effektivt med Tommy Janerstål som ordförande. Bo 
Lexén omvaldes som ordförande på ett år, ledamö-
terna Kjell Svensson och Emil Johansson omvaldes 
på två år. Arne Krantz nyvaldes i styrelsen på två år. 
Sekreteraren Lennart Krantz har ett år kvar. Henry 
Andersson och Bo Lundblad omvaldes som ersättare 
under ett år.

TOMMY HäLSADE från clubrådet samt påminde om 
riksträffen i Vingåker. Arne Krantz framförde en 
hälsning från Maija Karlsson som blivit ensam och 

från Ingvar Lundberg som blivit sjuk. Årsmötet be-
slutade att utnämna Ingvar till hedersmedlem. 

Under eftermiddagen samåkte vi till Kjell-Ove 
Hansson med familj i Ekeberg, Tådene. Från gården 
åktes det med remmalag, med många hästkrafter. 

TIPSRUNDAN FÖLjDE en krokig stig, kantad med 
många skapelser som tillverkats av kedjesåg eller 
som skapats av naturen. Rundan slutade vid en plats 
med ett litet hus och en kyrka i miniformat. Efteråt 
smakade det bra med varm korv och dricka.

Årets första träff skedde valborgsmässo-
helgen med Husvagn/bilar i Örnvik utanför 
Luleå. Vi var åtta ekipage som mötte upp till 
vårens upptakt.

vÅR OCH vÅR! Det var mycket snö som låg kvar, 
men träffas skulle vi och inget väder eller väglag 
skulle hindra oss. När alla hade samlats blev det 
knytfika och mycket prat.

Lördagen väckte oss med sol från en nästan klar-
blå himmel, så nu kom solstolarna fram. Det var väl 
inte nån riktig värme att tala om, plus 3-4 grader i 
skuggan och blåst, men det var skönt när man satt 
i lä.

PÅ FÖRMIDDAgEN fanns det en tipsrunda med klu-
riga frågor att gå för dem som ville. Efter lunch blev 
det femkamp och i den vevan kom en tapper husbil 
från Lit, två mil norr om Östersund till vår träff. De 

var inte rädda för avstånd, det var cirka 55 mil enkel 
väg. Tufft gjort!

På eftermiddagen blev det årsmöte som avlöpte 
lugnt och stilla – med lite förändringar. Sedan blev 
det en tvårätters middag som smakade utmärkt och 
alla blev mätta och belåtna. För att inte slöa till allt 
för mycket blev det mer frågor och senare även säll-
skapsspel.

vALbORgSMäSSOAFTONEN bjöd på mulet och snö 
så solstolen fick vänta. Istället blev det ett besök på 
Rödbergsfortet i Boden där vi fick en guidad tur. 

När alla hade sett och lyssnat färdigt så ställdes 
kosan till café Opalen för ett go-fika. Eftersom 
inte vädret var det bästa, fick valborgsmässoelden 
inget besök. Istället blev det småprat och säll-
skapsspel.

Maj månads första dag bjöd på sol, men tyvärr var 
det hemresedag. Men först skulle det bli prisutdel-

Årets första träff i Norr

Knallarnas vårträff med årsmöte i Hyringa
Ingemar tolkar Gunde Johansson. ... och se sån stil hon har! Kyrka i miniformat.

ning efter helgens aktiviteter, för att sedan se fram 
emot nästa träff.

I väntan på femkampen. 
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alkolås för säkrare trafik
Alkolås finns till Volvos alla modeller och hindrar  

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

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

 
Läs mer om alkolås på volvocars.se
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Knallarnas vårträff med årsmöte i Hyringa
Under kvällen visade Anders Roland från Lavad 

fina bilder från många resor i världen.

LÖRDAgENS bOULETävLINg genomfördes trots 
dåligt väder. Kvällens program gick i Gunde Jo-
hanssons tecken, tolkat av Ingemar Bäckström från 
Främmestad – ett långt och fint program av en man 
som kände Gunde väl. 

Söndagen innebar avslutning med prisutdelning 
och tack till alla som gjort träffen.

lEnnart krantz

Kyrka i miniformat. Det lilla koret i samma kyrka. FOTO: BO LExéN

Ett stort tack till träffvärden Anders Marklund 
för en mycket trevlig helg! EVa bErglund

Besök på Rödbergsfortet. 

Ljuvlig utsikt på morgonen. FOTO: EVA BErGLUND
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Fyra dagar i Bredsele park i Västerbot-
ten den 24–28 maj fyllda med trev-
ligheter. Vårt alldeles eget smultron-
ställe. Allt från familjerally, boulespel, 
tipsrunda, läsecirkel, lotteri och en hel 
del nostalgi. 

vI RULLAR IN vÅRA EkIPAgE på onsdag efter-
middag och räknar in oss till nio husvagnar/
husbilar. Sammanlagt är vi 17 personer som 
välkomnas av träffvärdarna Inga-Britt Jo-
hansson och Lisbeth och Kjell Nygren. Sen 
blir det full rulle hela veckan ut.

Kristihimmelsfärdsdagen är given för det 
årliga familjerallyt som Bolidens MHF-lo-
kalavdelning anordnar. Och förutom ett all-
tid lika välorganiserat arrangemang vankas 
go’fika och trevlig samvaro när vi når slut-
stationen i Österjörn, en vacker bygdegård 
intill Österjörns kyrka. 

Priser delas ut för tipsrundan och prak-
tiska övningar vi gjort efter rallyvägen. Un-
dertecknad har nog missat ett och annat i 
lärdom, ska bland annat ta fram fågelboken 
och studera lite ...

NÅväL, NYA vYER väntar oss. Redan onsdag 
kväll började Inga-Britt läsecirkeln. Vi sitter 
hängivna och förundras över författarinnans 
otroligt skickliga sätt att beskriva händelser 
och interiörer in i minsta detalj. En lättläst, 
underfundig och mycket roande bok, att 
rekommendera! ”Rosa elefanter” av Karin 
Brunk Holmqvist.

Lägerelden lockar en del av oss ut om 
kvällarna när vi dragit oss tillbaka från hög-
läsning och annat kvällspyssel. Det är An-
ders som håller igång gänget vid brasan. När 
en och annan grillkorv inmundigats och 
kvällskylan tränger på och den allt ljusare 
försommarnatten lider mot midnatt, då är 
vi alla nöjda och sover gott.

FREDAg MORgON. Kjell och jag äter frukost i 
godan ro. En skön morgon. Vi tar det lugnt, 
vid tio-snåret tittar vi ut och ser att gruppen 
samlats och sitter i ring ute på gården. 

Jag går ut, tar en snabb titt på anslagstav-
lan och programmet där och inser missen. 
Läsecirkel klockan 9.30! Så det kan bli. Vi 
smyger dit med våra stolar och njuter av sol 
och högläsning (men vi missar ju en del av 
boken)-

Som motvikt till stillasittande vid högläs-

med Sektion nord

ning passar det bra att spela boule. Vi har 
alla bouleklot och spelar på en lättsam och 
rolig nivå.

Fredag kväll drar vi vidare i äventyret 
med Rosa elefanter. Vi tittar också i gamla 
gästböcker som någon påpassligt tagit med 
sig. 

MINNEN TRäNgER PÅ och minnen fö-
der minnen. Tillbakablickar och stundom 
många frågetecken. För mig som inte varit 
med så länge (sedan 2001) är det roligt att 
höra om gamla tider och minnen från olika 
träffplatser. 

Men tre riksträffar som Sektion Nord 
anordnat har jag haft nöjet att vara med på. 
Och just riksträffen i Bredsele park ser jag 
som lite speciell. Riksträffen i sig helt klart. 
Men vägen dit, arbetet vi la ner genom våra 
arbetsträffar den våren och sommaren, helt 
otroligt när jag ser på det med lite distans.

Lördag har vi längtat lite till. Vi gillar tra-
ditioner i vår sektion. Ett besök på retrofiket 
Loket i gamla stationshuset i Kusfors står på 
programmet. Vi har förbeställt och snabbt 
fyller vi minst en tredjedel av caféet. 

ATMOSFäREN äR NOSTALgISk men räk-
mackorna vi frossar i serverades nog inte på 
1940-1950-talet. Eller jag vet inte, men an-
tar att det var en lyxvara på den tiden.

En femkamp hör ju också till träffakti-
viteterna. Denna gång helt omöjliga gre-
nar, men några fick poäng och någon fick 
många poäng. Men kul hade vi, lätt till 
skratt och stundom borde någon fått stil-
poäng åtminstone för kroppslig utövning!.
Men inte det. Hårda domare!

Sista kvällen läser vi färdigt boken och 
sen tar ”triangeldramat” vid. Vi spelar ett 
sällskapsspel som heter ”triangelspelet”.

Lördag kväll nådde regnet Bredsele park. 
Vi har haft tur med vädret. Anders får god-
känt, han hade ju pratat med vädergudarna 
sa han. Men nån värme hade han svårt att 
locka fram hos gudarna. Vi är dock glada 
ändå, det kunde varit mycket sämre. Med 
varma kläder och gott humör klarar man 
det mesta.

SÖNDAg. EXAMENSDAg i tips och femkamp. 
Ett gott skratt förlänger livet sägs det ju, vi 
hoppas på några extra år då! Inga-Britt var 
så nöjd med sin tipsrunda, bästa resultat: sju 
rätt av tolv möjliga!

Ja, vilka dagar, vilken träff! Jag har sum-
merat och konstaterat en helt underbar full-
träff. Ett stort och varmt tack till våra träff-
värdar, alla vet vilket jobb det är att ordna. 
Och ett speciellt tack till vår Inga-Britt som 
stått för högläsningen av boken.

MargarEta lidbErg

gEMENSkAP. Deltagande i Bolidens MHF familjerally. STILSTUDIE. Gudruns fotarbete vid bocciakastning.

”För mig som 
inte varit 
med så länge 
är det roligt 
att höra om 
gamla tider 
och minnen 
från olika 
träffplatser.”

Vårträff
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MHF har vunnit ett stort EU-kommis-
sionspris för sitt pionjärarbete med de 
automatiska nykterhetskontrollerna. 

– Hedrande, det här priset är ett 
kvitto på att MHF har jobbat med 
alkobommarna på ett bra sätt, säger 
Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhets-
chef på MHF. 

PRISET SOM MHF har tilldelats är Excellence 
in Road Safety Awards 2017 och är ett pris 
inom EU-kommissionens European Road 
Safety Charter. I konkurrens med över 20 
nominerade vann MHF priset i kategorin 
för ideella organisationer. Priset delades ut i 
slutet av juni i Bukarest. 

– Jätteroligt. Det här är ett pris som gäller 
hela vår organisation. Alla MHF:are som har 
varit med och betalat medlemsavgiften har 
varit med och bidragit till alkobommarna, 
framhåller Lars Olov Sjöström.

– Det har inte hela tiden varit enkelt att 
nå fram. Vi måste handskas särskilt varsamt 
med våra resurser eftersom vi är en ideell 
medlemsorganisation.  

MHF Test Lab i Tibro har lagt ned mycket 
tid och energi på att hitta de bästa produkterna 

MHF får europeiskt trafiksäkerhetspris

och kombinera dem till fungerande anlägg-
ningar med extremt högt ställda tekniska krav. 

– Tomas Jonsson (vd för MHF Test Lab) 
inte minst, har lagt ned mycket tid på pro-
jektet med de automatiska nykterhetskon-
trollerna, poängterar Lars Olov Sjöström. 

MOTIvERINgEN LYDER: ”Initiativet från 
svenska Motorförarnas Helnykterhetsför-
bund belönas för sitt innovativa praktiska 
genomförande, nyckeln till en framgångs-
rik trafiksäkerhetspolitik. Nykterhetstest i 
trafiken är en del av trafiksäkerhetsarbetet. 
Antalet nykterhetstest som polisen utförde i 
trafiken tenderar emellertid att minska varje 
år. Alkobommarna kan hjälpa polisen att bli 
effektivare. Eftersom hela verksamheten är 
väl dokumenterad kan systemet enkelt in-
troduceras i andra europeiska länder.”

Lars Olov Sjöström och Lovisa Greus var 
på plats i Bukarest och mottog priset för 
MHF:s räkning. Lars Olov Sjöström fick svara 
på frågor från moderatorn om MHF:s projekt 
med automatiska nykterhetskontroller. 

– Jag hade lite fjärilar i magen, men jag 
tycker att det gick bra. MHF var den prista-
gare som fick flest frågor från publiken. 

Vilken typ av frågor fick du från publiken 

om alkobommarna? 

– Det var frågor om tillförlitligheten hos 
tekniken, hur förarna såg på att bli kontrol-
lerade samt om hur trafikflödet fungerar. De 
frågor som brukar komma upp. 
MHf:s arbete med automatiska nykter-

hetskontroller har nu prisats på europe-

isk nivå. Vilka möjligheter skapar det? 

– Nu när vi har fått det här priset, tror 
jag att det kan leda till att MHF knyter fler 
kontakter runtom i Europa, säger Lars Olov 
Sjöström. 

– Efter tillkännagivandet av det här pri-
set, blev vi kontaktade av ett par europeiska 
länder som är intresserade av alkobommarna 
och vill få en praktisk presentation. 

Mari Haglund

Fotnot: MHF har gjort två försökspro-
jekt med automatiska nykterhetskontrol-
ler i hamnar, ett i Göteborg 2013 och ett i 
Stockholm. Projektet i Frihamnen i Stock-
holm inleddes hösten 2014 och avslutades 
i november 2015. Då hade 50 724 förare 
kontrollerats och 268 misstänkta rattfylle-
rister stoppats. 

FOTO: ANDrEEA ALExANDrU/ASSOCIATED PrESS

FINT ERkäNNANDE. MHF har vunnit ett EU-kommissionspris för sitt arbete med automatiska nykterhetskontroller. Lars Olov Sjöström mottog priset från Matthew Baldwin. 

”MHF var 
den prista-
gare som fick 
flest frågor 
från publi-
ken.”
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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 25/9, 2017. Märk kuvertet ”Krysset 6/17”.

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

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

c Postadress................................................................................................................................................
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Upplev nya integrerade Magis, en idealisk husbil att närma sig friluftslivet med.  
Välj mellan 6 olika planlösningar med pris från 786.000:-

La vita libera

CI Riviera 65 XT

Finansiering i samarbete med:

ÅTERFÖRSÄLJARE AV CI  Bengt i Örkelljunga / Bengts Husvagnar, Skövde / BW Fritid, Umeå / Dags Husvagnscenter, Norrköping / Fritidsprodukter, Brunflo 
Henrikssons Husvagnar, Enköping / Husbilslandet, Kristinehamn / Husvagnscenter, Luleå / Husvagnscenter i Valbo / Interboat Örebro / Knivsta Motor, Knivsta 
LW Husvagnar, Smedjebacken / Orrekulla Bil, Hisings-Kärra / RIPS Släp o Husvagnsservice, Tomelilla / Sehammars, Kalmar / Sörberge Husvagnar, Timrå.

Importör:

CI Magis integrerad 65

Detta historiska märke har funnits i över 35 år, är ledande i Italien och väletablerat på den 
europeiska marknaden och har alltid presenterat banbrytande lösningar som gjort husbilen 
tillgänglig för alla. CI: Står för en konkurrenskraftig och tekniskt avancerad produkt men 
också för lång erfarenhet, stark personlighet, och för att vara pålitlig och värdebeständig. 

Vi finns på plats 
under Elmia Husvagn 

Husbil i Jönköping 
den 6-10/9.
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Motorföraren i backspegeln
Nu i september är det 50 år se-
dan högertrafikomläggningen. 
Självklart dyker I backspegeln 
ner bland 1967 års utgåvor 
av Motorföraren, men fak-
tiskt inte i septembernumret. 
Snarare kikar vi på innehållet 
i nummer 1 och 2. Först och 
främst för att här kan vi finna 
något man var tvungen att 
ändra på sin bil, samt att från 
första januari kom några helt 
nya trafikregler.

tEXt: MikaEl lindbErg

Nya regler 
i trafiken
Den 1 januari kom nya 
trafikregler som gällde 
både fotgängare och 
bilister. För fotgängare 
gällde att den som pas-
serar en gata ska använ-
da övergångsställe. Finns 
inget övergångsställe, 
ska man istället gå rakt 
över vägen. Men kanske 
viktigast – då en trafik-
signal visar ”röd gub-
be”, är det förbjudet att 
gå över gatan. Bilisterna 
fick också nya regler: 

Vid övergångsställen 
utan signaler, är föraren skyldig 
att stanna för fotgängare. Vid 
övergångsställen med trafik-
ljus där förare svänger, ska han 
lämna företräde åt gående som 

korsar den vägen.
Idag kan det här tyckas vara 

självklarheter – vilket för den 
skull inte innebär att de alla 
gånger efterlevs …

En av de testade nybilarna i Motorföraren 
nummer 1 var den nu ännu mer amerika-
inspirerade Opel Rekord 1900. Själva in-
spirationen kunde hittas i en puckel i plå-
ten vid bakrutan som ändrade bilens linjer. 
Den 102 hästkrafter starka motorn gav ut-
märkt acceleration och ork för hög topp-
fart (0–100 km/h på 16,5 s och en topp-
fart om 160 km/h, reds anm.). Den stora 
nyheten på Rekord 1900 var att bakaxeln 

inte längre var upphängd i bladfjädrar, utan 
istället med moderna skruvfjädrar – något 
som gav klart bättre vägegenskaper. 

På minussidan hamnade att vindrute-
spolaren fortfarande var mekanisk och att 
växelspaken kunde ha tydligare markerade 
växellägen. Priset för en fullt körklar Opel 
Rekord 1900 angavs till 16 030 kronor, 
vilket motsvarar 138 410 kronor med da-
gens penningvärde.

Ljus lösning
I och med högertrafik-
omläggningen behövde 
även de asymmetr iska 
halvljusen ändras på alla 
fordon. Det asymme-
triska ljuset innebär att 
halvljuskäglan närmast 
vägkanten lyser längre 
bort än det ljuset som 
sitter närmast mötande 
trafik – detta för att inte 
blända dem. VW-återför-
säljare var snabbt ute med 
annonser där man erbjöd 
ombyggnadssatser till hö-
gerasymmetriskt ljus, allt-
så halvljus avsett för högertrafik. 
För 75 kronor fick VW-ägaren 
en komplett sats med glas, re-
flektorer, packningar och fjädrar 
för bägge främre huvudljusen. 
På de nya glasen satt en ”bländ-
ningslapp” med texten: Får ej 
avlägsnas före den 3 sept. 1967.

Här kan jag inte låta bli att 

undra – var det inte bara att 
skifta bilens originallyktor, mer 
eller mindre kompletta, från 
höger till vänster sida på sin bil 
och därmed få ett högerasym-
metriskt ljus? Jag hoppas några 
av våra kunniga läsare hör av sig 
med ett bra svar på e-postadress: 
motorforaren@mhf.se

Amerikainspirerad Opel



TORGET MOTORFÖRARENNuMMER 6 2017 63

SäLjES

HONDA CIvIC 1.5 S, -84. 
17 800 mil, besiktigad 
utan anmärkning, körklar. 
Veteranklassad, skat-
tebefriad. Säljes billigt till 
entusiast. 
Tel 08–714 99 55,
070–814 99 55. 

vOLvO 850 gLE. 23 000 
mil, automat. Besiktad. 
Pris 8 000 kr. En pärla en-
ligt försäljaren.
Tel 070–940 14 91. 

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 25 september. 

 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. På den preliminära listan över 
kandidater för Årets bil 2018, det vill 
säga för bilar som lanseras i år, finns 
fyra helt nya modeller från Kia, gamla 
bekantingarna rio och Picanto i nya 
versioner, elbilen Stonic - och Stinger.

2C. Volkswagen har tre nya modeller 
på sin lanseringslista i år: ny Polo, su-
ven T-rock - och CC-ersättaren Arteon.

3A. Förutom en ny elektrisk Ampera 
ska Opel komma med suvarna Cross-
land x och Grandland x i år. 

Rätt svar 
bil- & trafikfrågor

c Grattis säger vi till fem 

nya kryssetvinnare! Två 

bingolotter vardera är vin-

sten. Lycka till!

  

Jan Grimstad

Brastad

Birger Molin,

Uppsala

Maj-Britt Persson,

Ekshärad

Åke Karlsson,

Bromölla

Karin Sundelin,

Sandöverken

MEDLEMSFÖRMÅN: ANNONSERA
*H

el
ny

kt
er

 ä
r e

n 
m

ed
le

m
 s

om
 h

ar
 e

n 
he

ln
yk

te
r l

iv
ss

til
. E

n 
tr

afi
kn

yk
te

r m
ed

le
m

  
av

st
år

 s
jä

lv
kl

ar
t a

lk
oh

ol
 n

är
 m

an
 k

ör
 b

il,
 M

C 
et

c 
oc

h 
är

 i 
öv

rig
t d

ro
gf

ri.

N
am

n:

Ad
re

ss
:

Po
st

nr
 &

 o
rt

:

Te
l. 

m
ob

il:
 

E-
po

st
:

Pe
rs

on
nr

:

M
ed

le
m

 M
H

F 
– 

19
5 

kr
 fö

rs
ta

 å
re

t (
no

rm
al

t 2
50

 k
r) 

 
   

   
  

M
ed

le
m

 M
H

F-
U

ng
do

m
 –

 1
00

 k
r (

up
p 

til
l 2

5 
år

) –
 2

00
 k

r (
öv

er
 2

5 
år

)

M
H

F 
Ca

m
pi

ng
 C

lu
b 

– 
Ti

llä
gg

sm
ed

le
m

sk
ap

 7
5 

kr
 fö

rs
ta

 å
re

t (
no

rm
al

t 1
75

 k
r)

H
el

ny
kt

er
* 

   
   

   
   

Tr
afi

kn
yk

te
r*

Sw
ish

a 
19

5 
kr

on
or

 ti
ll 

12
3 

22
2 

32
 8

7

Sk
riv

 h
el

ny
kt

er
 e

lle
r t
ra
fik
ny
kt
er

 sa
m

t p
er

so
nn

r o
ch

  
m

ai
la

dr
es

s i
 m

ed
de

la
nd

et
.

El
le

r s
ki

ck
a 

ta
lo

ng
en

 i 
et

t k
uv

er
t m

är
kt

 ”F
RI

SV
A

R”
 ti

ll:
  

M
H

F 
M

ot
or

fö
ra

rn
as

 H
el

ny
kt

er
he

ts
fö

rb
un

d
Ku

nd
nr

 1
20

 1
71

 2
00

, 1
20

 1
1 

St
oc

kh
ol

m

ÄNNU INTE 
MEDLEM?

vinnare
krysset nr 5



POSTTIDNINg b

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm
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 Nytt i år!
 Husbilsskolan  
 Italiensk afton

Favorit i repris!
 Oktoberfest

Äventyr är att vara i rörelse,  
att vara aktiv och mobil.  
På Elmia Husvagn Husbil  
finns allt som gör det smidigt  
att resa vart och när du vill.  
Hitta det bästa för ditt äventyr 
bland de 150 utställarna och  
låt resan i det fria livet börja!

Välkommen!
6–10 september, 
Elmia, Jönköping

elmia.se/husvagn
facebook.com/elmiahusvagnhusbil

#elmiahusvagnhusbil

Mitt äventyr 
börjar här


