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Vi byggde din bil. 
Låt oss berätta hur  

viktig din vindruta är.

Våra bilar är skapade för människor som bryr sig om andra människor. I bilens vindruta finns det omfattande teknik för bland  
annat trötthetsvarnare, aktiv körfältshjälp och autobroms. Det avancerade säkerhetssystemet kan upptäcka och undvika kollisioner  

med fotgängare, cyklister, andra bilar och stora djur. Om en farlig situation uppstår kan du också få hjälp att styra undan för mötande  
trafik och fordon i döda vinkeln. Om du behöver byta eller laga vindrutan är du välkommen att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.  

Vi använder bara Volvo Originaldelar och en viktig kalibrering av säkerhetssystemen ingår, precis som när bilen byggdes.
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En av fem röster 
om framtidsbilen

Miljöpartisten Karin Svensson Smith 
kan tänka sig ett framtida förbud mot 
fossila bränslen i bilar som används 
i statlig och kommunal förvaltning.
 Sidan 13

Gävle draglok 
när MHF värvar
MHF:s lokalavdelning i Gävle har 

visat sig ha en synnerligen effek-
tiv medlemsvärvning. Lokalordför-

anden Ove Sandert är både glad och 
stolt.  Sidan 26

Maria brinner för 
bättre mc-säkerhet
Maria Nordqvist på Sveriges Motor-

cyklister vill se fler poliser ute i trafi-
ken. Hennes förhoppning är att de kan 
stoppa motorcyklister som beter sig 
extremt. Sidan 30

Grön ö som charmar 
bilister och fotfolk
Motorförarens resereporter Cenneth 
Sparby har åkt två irländska billeder 

och har en omfattande tipslista för en 
lyckad bilsemester på den gröna ön. 
          Sidan 34
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900 retrokubik
Kawasaki gör nästan allt rätt 
när de släpper ut sin Z900 RS, 
ett bygge som får det att 
vattnas i munnen på många 
sportåkare.  

FOTO: ULa SeRRa
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Murbräckan som hotar 
svensk alkoholpolitik
några flaskor alkoholhaltig dryck från en 

bondgård på Österlen eller Skaraslätten, vad 
har det med rattfylleri att göra?

Det är frågor jag mött då jag fört samtal 
om att gårdsförsäljning av alkohol inte är någon bra 
idé.

Handen på hjärtat, de där flaskorna kanske inte har 
någon större betydelse? Men stannar det där? Nej, det 
gör det alldeles säkert inte. De starkaste krafterna för 
gårdsförsäljning av vin med några procent alkohol 
är nämligen inte bonden på Österlen i Skåne eller 
Skaraslätten. Vem kan det då vara?

Svensk alkoholpolitik är byggd kring ord som soli-
daritet och restriktivitet. Solidaritet med alla de hund-
ratusentals barn som far illa av att någon närstående 
brukar för mycket alkohol. Av den anledningen råder 
restriktivitet. Restriktiviteten bevakas genom det stat-
liga alkoholmonopolet, Systembolaget.

Vad spelar det då för roll om så kallad gårdsför-
säljning blir möjlig, Systembolaget kan vi väl 
ha kvar ändå?

Nej. Så fungerar det inte. Att Sverige fort-
farande har ett monopol på alkoholområdet beror på 
att frågan ”stöttes och blöttes” i samband med Sveri-
ges inträde som medlem i EU. Då fick vi tillåtelse att 
fortsätta med monopolet, som nästan inte finns någon 
annanstans i Europa. 

Om någon nu skulle få möjlighet att sälja alkohol 
vid sidan av monopolet, så måste det möjliggöras för 
alla.

Tror då någon att det är bonden, som har fullt upp 
ändå, som skulle ägna krut åt att göra sig pengar på 
vin som bonden själv framställt på sin gård? Säkert tror 
någon det.

Själv är jag av en annan uppfattning, byggd på att jag 
lyssnat mycket och vägt samman olika argument. Se-
nast var från ett seminarium i riksdagen där nuvarande 
socialministern och två tidigare socialministrar fanns på 
plats. (Som för övrigt var ense om att gårdsförsäljning 
inte är förenligt med vårt Systembolag.)

Jag instämmer med vad en av de två tidigare 
socialministrarna sade på seminariet. ”Blir det 
möjligt med gårdsförsäljning torde den första 
gårdsbutiken slå upp sina portar på Stureplan, i 

Stockholms centrala delar”.
Då den ”gårdsbutiken” slagit upp sina dörrar, kom-

mer många nya ”gårdsbutiker” kränga alkohol av alla 
slag. Troligen långt innan bönderna på Österlen och 
Skaraslätten hunnit göra sin första krona i vinst.

På så vis ökar möjligheten att köpa alkohol, och som 
ett brev på posten kommer ökad alkoholkonsumtio-
nen. Med ökad alkoholkonsumtion ökar antalet rattfyl-
lerister på de svenska vägarna. 

Därför säger jag: Gårdsförsäljning – Nej tack.

”Blir det 
möjligt med 
gårdsförsälj-
ning torde 
den första 
gårdsbutiken 
slå upp sina 
portar på 
Stureplan, i 
Stockholms 
centrala de-
lar.”



Vill du veta mer eller boka ett personligt 
möte kontakta oss då på:
 
info@bilvision.se eller 031-382 17 00

Är du ansvarig för fordonen i verksamheten? 

Om Ja, då har vi tjänsten som underlättar ditt  
dagliga arbete.

Med Vagnparksbevakning i Bilvision har du koll på: 
(Välj själv vilka av nedan bevakningspunkter som är viktigast för just dig)
 

 • Nytillkomna fordon
 • Avyttrade fordon
 • Avställda fordon
 • Kommande besiktning
 • Nybesiktigade fordon
 • Fordon med ombesiktning
 • Fordon med körförbud 
 • Brukare som har gjort en adressändring
 • Kredit- & Leasingändring

Det finns många sätt att ha kontroll på verksamhetens  
fordonsflotta, fördelarna med Vagnparksbevakning i Bilvision är: 
 

 • Hanterar på- och avställningar direkt mot Vägtrafikregistret
 • Enkelt grafiskt gränssnitt för att skapa bevakningar 
 • Nedladdningsbara rapporter
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För precis 30 år sedan 
var jag engagerad i den 
så kallade Bilriksdagen, 
vilken MHF var en av 

arrangörerna för. Själv skrev jag 
en motion om det framväx-
ande problemet med mobil-
telefonanvändning i samband 
med bilköring. I motionen fö-
reslogs ett förbud mot samtidig 
användning av just mobiltele-
foner under körning.

Problemet var då ganska litet, 
med det gick att se vilka faror 
denna företeelse skulle komma att med-
föra. Vår dåvarande avdelning antog mo-
tionen och sände den vidare. Motionen 
passerade sedan det regionala nålsögat och 
nådde Bilriksdagen. 

Under det vidare arbetet med Bilriks-
dagen, blev jag vald till ”riksdagsman” och 
dessutom ledamot i ett av riksdagens utskott. 

Min motion baxades vidare till Bilriks-
dagen, men där tog det stopp. Riksdags-
männen var inte mogna att fatta ett avgö-
rande beslut, utan röstade ner motionen. 

Förmodligen såg de den nya tekniken 

som mer intressant än att skyd-
da förare och trafikanter från alla 
skador som de skulle komma att 
drabbats av under de komman-
de 30 åren. Förmodligen orsa-
kar mobiltelefonanvändningen 
i samband med bilköring långt 
fler skador än vad eventuell sta-
tistik visar, för hur många med-
ger att man fipplat med telefo-
nen innan olyckan eller tillbu-
det inträffade? 

Fram till nu har myndighe-
terna i princip överlämnat till 

bilfabrikanterna ensamma att lösa detta 
problem. Om Bilriksdagen varit lite mer 
framsynt 1988 och verkat för ett förbud, 
då hade bilfabrikanterna omgående tagit 
fram säkra lösningar för att göra denna te-
lefonanvändning möjlig. 

Tekniska lösningar finns ju framtagna 
idag, men dessa har inte till 100 procents 
anammats av användarna, så det finns mer 
att göra på den punkten. Hoppas att detta 
kommer nu!    
 nils-arnE järntun,

Vagnhärad

Nu I FEbRuARI gick så lagen om förbud mot 
användning av mobil i bil igenom. Äntligen, 
skulle jag vilja säga.

Förr om åren skämtades det friskt om 
kvinnor som ouppmärksamt sminkade sig i 
bilköerna, eller dito män som satt och läste 
morgontidningen. Bägge var trafikfaror, det 
var alla rörande överens om.

Men på något vis verkar den nya mobil-
lagen var något man ska försöka kringgå 
med alla till buds stående medel. Det an-
vänds argument som att en mobilhållare 
är okej – då hålls ju den kära nallen inte i 
handen när det sms:as eller uppdateras på 
sociala medier.

DÅ HAR MAN TYVäRR missat definitionen av 
”handhållen kommunikationsutrustning”. 
Kära nallen är fortfarande, per definition, 
handhållen jämfört med fast monterad 
kommunikationsutrustning. Du tar ju med 
dig den när du lämnar bilen …

Och varför ska det vara så svårt att låta 
bli att svara på sms eller sociala inlägg – när 
man sitter och kör? Har nallen blivit en 
slags drog som inte går att låta bli? Bilisten 
sitter där som Pavlovs hundar och börjar 
dregla när nallen pinglar till?

Är det verkligen så himla bråttom?

pÅ MIN TID SKREV MAN ett långt ”sms”, 
skrev dit en adress, slickade på ett frimärke 
och väntade spänt några dagar för ett svar. 
Det kallades för brev på den tiden …

Som yrkeschaufför har jag fått en och an-
nan mobilvinglande bilist i mina sidoskydd 
på både bil och trailer för att de inte kunnat 
hålla sig i sin egen fil. Ingen av dem har ve-
lat stanna för att diskutera saken, utan skam-
set rättat in sig i ledet igen. Så ”duktiga” är 
mobilvinglarna – och frågar man dem, så är 
det inga problem med mobil i bil.

Nu försöker de alltså hitta ursäkter för att 
få fortsätta vingla i filerna – istället för det 
självklara att svara på det där meddelandet 
lite senare. Ni hör väl hur det låter?

Och i hela den debatten missas ännu en 
viktig regel som också börjat gälla, nämligen 
den att det nu är förbjudet att fotografera 
vid olycksplatser. Förhoppningsvis blir vi nu 
av med de ”hyenorna”, som sprider bilder 
på döda och allvarligt skadade utan någon 
som helst tanke på konsekvenserna.

En missad poäng

”Som yrkes-
chaufför har 
jag fått en 
och annan 
mobilving-
lande bilist 
i mina si-
doskydd på 
både bil och 
trailer för att 
de inte kun-
nat hålla sig i 
sin egen fil.”

äntligen – efter 30 år

KRöNIKA: FRÅN FöRARSäTET

”Grattis, det 
tog 30 år att 
få igenom 
den själv-
klara regeln, 
att köra bil 
och använda 
mobiltelefon 
samtidigt hör 
inte ihop!”

håll trafikdebatten levande – Skriv till dialog
Vill du göra din röst hörd på den här sidan? Reflektera över något i trafiken eller skriva 
något om trafiksäkerhet? Skriv till oss på motorforaren@mhf.se

MIKAEL LINDbERg

CHeFReDaKTöR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

bANNLYST bAKOM RATTEN. Från och med den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda 
mobiltelefon när man kör bil, gäller både prat och sms. Den som ändå vill prata får antingen 
stanna bilen eller skaffa handsfree.
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Bränsleförbrukning blandad körning 4,4–5,5 l/ 100 km, CO2 117–137 g / km. Miljöklass EU6. ŠKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde. ŠKODA Billån 36 mån, 30% kontant, 50% 
restskuld. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta dec 2017 (billån eff. rta. 3,39 % dec 2017). Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 
50 % marginalskatt. *Dragpaketserbjudandet gäller t.o.m. 2018-02-28.  Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

NYA KAROQ. 
UPPTÄCK DET 
OVÄNTADE.

ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

Dragpaket på köpet inkl. backkamera och elbaklucka (värde ca 17 800 kr)* 
Billån fr. 1 520 kr / mån Leasing fr. 1 220 kr / mån Förmånsvärde fr. 1 442 kr / mån

Nya ŠKODA KAROQ  fr. 215 600 kr

KAROQ är en helt ny, välutrustad och kompakt SUV från ŠKODA. 
Den erbjuder ständig uppkoppling, avancerad fyrhjulsdrift och 
högsta säkerhetsnivå. Redan korad till Årets familjebil av Tidningen 
Motorföraren och MHF, och Motormännen utnämner den till 
Årets smartaste bil. Välkommen in och provkör.

skoda.se
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bil- och trafikfrågor

Det här är målet för många motionärer, men 
vad gäller för skidträning på vägen?

1. Klockan 8:00 söndag 4 mars går startskottet till 
Vasaloppet i Sälen. De nio milen till Mora - an-
tingen i stora Vasaloppet eller i något av de andra 
loppen under vasaloppsveckan - är många motio-
närers mål efter en lång vinters träning på skidor 
där det finns snö eller på rullskidor där marken 
legat bar. Men vad gäller för skidåkning och rull-
skidåkning på vägen?
a. Den som åker skidor, rullskidor, skridskor, 
rullskridskor eller liknande ska följa regler för 
gående, det vill säga köra mot trafiken på vän-
ster sida på gator och vägar.
B. Den som åker skidor, rullskidor, skridskor, 
rullskridskor eller liknande ska följa regler för 
fordon, det vill säga köra med trafiken på hö-
ger sida på gator och vägar.
C. Det finns inga bestämmelser eller lagar om 
skid- och rullskidåkning på gator och vägar.

2. Vad gäller för färd med sparkstötting på gator 
och vägar?
a. Den som åker spark ska följa regler för for-
don, det vill säga köra med trafiken på höger 
sida på gator och vägar.
B. Den som åker spark ska följa regler för 
gående, det vill säga köra mot trafiken på vän-
ster sida på gator och vägar.
C. Det finns inga bestämmelser eller lagar om 
skid- och rullskidåkning på gator och vägar.

3. Och vad gäller för den som rider i trafiken?
a. Ridande ska färdas på höger sida med 
trafiken.
B. Ridande ska färdas på vänster sida mot 
trafiken.
C. Det finns inga bestämmelser eller lagar om 
ridning på gator och vägar.

(Rätt svar på sidan 63.)

HAR Du EN MEjL-

ADRESS SOM SLuTAR 

pÅ MHF.SE?

MHF:s mejlserver 
har bytt ägare. Nu 
är det Loopia som 
hanterar all e-post. 
Det påverkar alla 
medlemmar som har 
en mejladress som 
slutar på @mhf.se

Du som läser 
mailen via webben 
ska numera gå till 
webmail.loopia.se 
där du loggar in med 
din vanliga mejl-
adress och lösenord. 
Om du använder en 
annan mejlklient el-
ler en smartphone 
ska du i inställning-
arna byta namn på 
mejlservrarna enligt 
följande: 

Server, inkomman-
de e-post (IMaP eller 
POP3): mailcluster.
loopia.se

Server, utgående 
e-post (SMTP): 
mailcluster.loopia.se

De gamla inställ-
ningarna kommer att 
sluta fungera inom 
kort.

Om du inte har nå-
gon MHF-adress så 
kan du få en genom 
att kontakta info@
mhf.se

FOTO: NISSe SCHMIDT/VaSaLOPPeT

Nu blir det svårare att få körkort med villkor 
om alkolås. Riksdagen har antagit ett reger-
ingsförslag om att personer med missbruks-
problem inte längre ska kunna delta i det 
svenska alkolåsprogrammet Körkort med 
villkor om alkolås. Därmed kommer det totala 
antalet deltagare i verksamheten att minska.

MHF ser med oro på den här utvecklingen. 
– Transportstyrelsen och riksdagsmajorite-

ten slänger ut alkolåsverksamhetens viktigas-
te målgrupp, säger MHF:s trafiksäkerhetschef 
Lars Olov Sjöström.

Han befarar att det här beslutet kommer 
att leda till fler återfall i rattfylleribrott och en 

ökning av rattfyllerirelaterade trafikolyckor. Far-
hågorna delas av Statens väg- och transport-
forskningsinstitut, VTI, som arbetar med en 
omfattande utvärdering av alkolåsprogrammet 
för rattfyllerister. 

– Forskningen visar nämligen tydligt att 
risken för återfall i rattfylleribrott under spärr-
tiden av körkort, är högre bland personer 
som inte har alkolås, jämfört med de som har 
alkolås, förklarar Lars Olov Sjöström. 

– Man kan inte räkna med att förare slutar 
köra bil bara för att de fråntagits körkortet. 

Som enda riksdagsparti föreslog Vänster-
partiet att regeringens förslag skulle avslås.

Dan eliasson lämnar sitt uppdrag 
som rikspolischef, det har reger-
ingen beslutat. Han kommer att bli 
ny generaldirektör på Myndighe-
ten för samhällsskydd och bered-
skap. Dan eliasson tillträdde som 
rikspolischef i samband med att 
polisens omorganisation infördes 

1 januari 2015, då polisen blev en 
sammanhållen myndighet. 

Till ny rikspolischef har utsetts 
anders Thornberg. Han är i nuläget 
chef för Säkerhetspolisen, Säpo. 
anders Thornberg började sin yr-
kesbana som polis och gick senare 
över till att jobba inom Säpo. 

Svårare att få alkolås vid rattfylleribrott

Säpo-chef tar över som 
rikspolischef efter Dan Eliasson

Anders Thornberg har 
utsetts till ny rikspolis-
chef. 

Från den första februari blev det förbjudet att som förare 
använda handhållen mobil under färd i bil. Regeringen 
har nu beslutat om ett undantag för blåljuspersonal när 
fordon används vid räddningstjänst, sjuktransport, tjänste-
utövande polis och jämförliga fall. Undantaget börjar gälla 
från den 12 mars 2018 och gäller endast om omständig-
heterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

blåljuspersonal får 
använda mobil i bil

De nya reglerna innebär att 
registreringsnumrets slutsiffra 
slutar att gälla när det är dags 
att besiktiga personbilen. Från 
20 maj gäller istället att nya per-
sonbilar ska besiktigas senast 36 
månader efter den månad bilen 
togs i trafik för första gången. 
Den andra besiktningen ska 
ske senast 24 månader efter 
den månad första besiktningen 
gjordes. Därefter ska besiktning 
ske senast 14 månader efter den månad som 

föregående besiktning utfördes.
De bilar som ligger i farozo-

nen för att råka ut för körförbud 
är de med slutsiffra fyra och fem 
som är äldre än fem, sex år. Sär-
skilt om de besiktigades tidigt 
under inställelseperioden under 
2017. enklast att kontrollera när 
nästa besiktning ska ske, är att 
gå in på Transportstyrelsens 
hemsida och knappa in sitt re-
gistreringsnummer för besked 

(www.transportstyrelsen.se).

Nya besiktningsregler från 20 maj
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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

Namnlöst-4   1 2012-09-20   14.13

DAGS ATT SÖKA PROJEKTMEDEL
Stiftelsen Ansvar för Framtidens första ansökningsperiod för 2018 är 
öppen 1 mars till 31 maj.

Er organisation eller förening har möjlighet att söka projektmedel för 
främjande av en helnykter livsstil, gärna med inriktning mot barn och 
ungdomar.

Ni hittar mer om ansökan och 
stiftelsens syfte på vår hemsida: 

www.ansvarforframtiden.se

Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47

Vid nyår infördes det nya brottet ola-
ga integritetsintrång, som ska skydda 
mot kränkningar som till exempel 
”hämndporr”. Lagen kan även gälla 
kränkningar på nätet och fotogra-
fering eller spridning av olyckor där 
enskilda personer syns skriver SVT 
Nyheter. Straffet kan sträcka sig från 
böter till fängelse. 

ambulansförbundet ser positivt på 
den nya lagen, som de anser är ett 
steg mot ett totalförbud för fotografe-
ring vid olycksplatser. att människor 
tar bilder på olycksplatser med sina 
mobiler är ett problem. 

– Det finns nu en risk att vid sprid-
ning av bilderna bli åtalad och straf-
fad. Det är inte ett rent fotoförbud, 
men ett steg i rätt riktning, säger 

Gordon Grattidge, ordförande för am-
bulansförbundet, till SVT Nyheter.

Blåljusutredningen har på uppdrag 
av regeringen tittat på hur man kan 
skapa ett skydd i lagen för blåljusper-
sonal som polis, räddningstjänst och 
ambulanskår. I dag är det exempelvis 
straffbart att kasta sten mot polis i 
samband med utryckning. 

Blåsljusutredningen föreslår i 
sitt delbetänkande att det nya brot-
tet – blåljussabotage införs. Brottet 
gör det straffbart att angripa eller 
störa blåljuspersonal på ett sätt som 
hindrar eller försenar deras arbete. 
Straffet föreslås bli upp till fyra års 
fängelse och i grova fall upp till livs-
tids fängelse. Förslaget ska nu ut på 
remiss. 

Fotografera trafikolyckor kan nu ge 
fängelse – ny lag mot att störa  
blåljuspersonal föreslås också
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Under 2017 ökade antalet kör-
kortsåterkallelser med omkring fyra 
procent. I siffror motsvarar det 32 
736 återkallelser jämfört med 31 527 
stycken för 2016. Största ökningen 
syns bland återkallelser på grund av 
medicinska skäl som ökade med 7,2 
procent jämfört med 2016. Oftast 
ligger då en anmälan från läkare i bot-

ten. Den vanligaste orsaken till kör-
kortsåterkallelse är så kallad väsentlig 
överträdelse, vilket oftast innebär 
en fortkörning. Drygt 17 000 körkort 
drogs in på grund av sådan orsak 
under 2017. På tredje plats kommer 
rattfylleri med 5 694 återkallelser, 
en ökning med 305 stycken jämfört 
med 2016.

Antalet körkortsåterkallelser ökar
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I ett nytt projekt ska MHF undersöka 
hur påföljderna ser ut vid rattfylle-
ribrott. Vilken påföljd som väljs vid 
grovt rattfylleri avgör om en dömd 
rattfyllerist får behandling eller inte. 

– MHF anser att det är viktigt att 
samhället tar itu med den miss-
bruksproblematik som ligger bakom 
många grova rattfylleribrott, säger 
MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov 
Sjöström. 

uNDER 2017 ANMäLDES 11 752 rattfylleri-
brott i Sverige och 13 789 stycken drogratt-
fylleribrott enligt preliminär statistik från 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ. 

När det gäller hur många personer som 
lagförs för brott, det vill säga summan av 
domslut, strafförelägganden och åtalsunder-
rättelser visar BRÅ:s siffror för 2016 följan-
de: för rattfylleri var det 4 050 personer, för 
grovt grovt rattfylleri var antalet 3 218 och 
för rattfylleri under påverkan av narkotika 1 
063 personer. 

MHF:s nya projekt heter Påföljdsval och 
behandling av rattfylleribrott – en gransk-
ning. Projektet genomförs under 2018 med 
syfte att kartlägga påföljdsval och rättspraxis 
vid rattfylleri med särskild hänsyn till reha-
bilitering och behandling.

EN AV FRÅgORNA SOM MHF vill undersöka 
är – hur huvudpåföljderna fördelar sig vid 
grovt rattfylleri? 

– Vi vet inte hur det ser ut, därför är det 
intressant att granska, berättar Lars Olov 
Sjöström. 

– I två tidigare undersökningar har vi 
tittat på det. Nu kommer vi kunna se om 
något har förändrats. 

I rapporten ”Vem bryr sig?” undersökte 
MHF hur påföljderna såg ut för rattfylleri 
och grovt rattfylleri under åren 1996 och 
1999. En uppföljning gjordes i rapporten 
”Rättspraxis vid rattfylleri” för perioden 
2001 till 2005. 

– Nu i det nya projektet kommer vi att 
gå igenom domarna för grovt rattfylleri för 
åren mellan 2009 och 2017. Vi ska titta på 
påföljderna villkorlig dom, skyddstillsyn 
samt fängelse, förklarar Lars Olov Sjöström. 

– Valet av påföljd har betydelse för vilka 

vård- och behandlingsinsatser som sätts in. 
År 2005 fördelade sig påföljderna för 

grovt rattfylleri enligt följande: i 55 procent 
av fallen var påföljden fängelse, 18 procent 
villkorlig dom med samhällstjänst och i 21 
procent av fallen – skyddstillsyn. Undersök-
ningen gjordes på 5 094 domar i rapporten 
Rättspraxis vid rattfylleri. 
varför anser Mhf att det är viktigt att 
undersöka hur påföljderna ser ut vid 
grovt rattfylleri? 

– Vid påföljden villkorlig dom med sam-
hällstjänst sker inga påverkansinsatser, de 
dömda rattfylleristerna får ingen behand-
ling. Trots att många av dem har alkoholpro-
blem, säger Lars Olov Sjöström.

– Även vid de kortare fängelsestraff på en 
månad som är vanliga vid grovt rattfylleri 
saknas vård och behandling. Om påfölj-
den däremot blir så kallad kontraktsvård 
(skyddstillsyn med särskild behandlingsplan) 
får rattfylleristen behandling och minst ett 
års övervakning istället för fängelse. 

EN Hög ANDEL AV DE pERSONER som döms 
för grovt rattfylleri har alkoholproblem eller 
riskabla alkoholvanor, menar han. 

– Därför är det viktigt att samhällets in-
satser inriktas på det problemet, säger Lars 
Olov Sjöström. 

– Det vill säga att straffpåföljderna inte 
enbart väljs utifrån straffvärde, utan utifrån 
möjligheten att påverka rattfylleristen, ex-
empelvis att förändra sina alkoholvanor.  

Tidigare studier om återfall i rattfylleri 
visar att omkring 20 procent av dem som 
lagförs blir lagförda på nytt inom fem år, en-
ligt uppgifter från BRÅ. 

STRAFFET FöR RATTFYLLERI är böter eller 
fängelse i högst sex månader. Dessutom 
återkallas i normalfallet körkortet under 
tolv månader. 

Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fäng-
else i högst två år och körkortet kan åter-
kallas under 24 månader. Grovt rattfylleri i 
kombination med grovt vållande till annans 
död kan ge upp till åtta års fängelse, men 
det är extremt ovanligt med mer än tre års 
fängelse.

– Du kan dömas till fängelse vid den 
lägre graden av rattfylleri under speciella 

omständigheter, men det vanligaste är ett 
strafföreläggande om dagsböter, förklarar 
Lars Olov Sjöström. 

I pROjEKTET SKA MHF också söka svar på 
frågor som rör brottet rattfylleri under på-
verkan av narkotika: 

• Vilken är huvudpåföljden vid domar 
med endast rattfylleri under påverkan av 
narkotika som åtalspunkt? 

• I vilken utsträckning har drograttfylle-
rister dömts till grovt brott och vilka påfölj-
der ledde det till?

Lars Olov Sjöström: 
– Vi vill ta reda på hur vanligt det är att dro-

grattfyllerister döms för rattfylleri under på-
verkan av narkotika grovt brott, förklarar han. 

MHF granskar påföljderna för rattfylleribrott

RISKbRuK. MHF ska granska påföljderna för rattfylleri i ett nytt projekt. Det är   inte ovanligt att personer som döms för grovt rattfylleri har missbruksproblem. 
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Lars Olov Sjöström 
är MHF:s trafiksäker-
hetschef. 
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MHF granskar påföljderna för rattfylleribrott

– Vi misstänker att det inte är särskilt vanligt. 
Därför vill vi undersöka hur det ligger till.

I Sverige har vi nolltolerans för narkoti-
kaklassade substanser i blodet, det vill säga 
rattfylleri under påverkan av narkotika. 

– För rattfylleri har vi promillegränser. 
Medan för brottet rattfylleri under påver-
kan av narkotika, är det svårare att döma för 
grovt brott, eftersom det inte finns någon 
substansgräns, berättar Lars Olov Sjöström. 

– Det gör att de flesta drograttfyllerister 
döms för normalgraden, fastän fler kanske 
borde ha dömts för grovt brott. 

MHF VILL ATT EN FöRARE som är kraftigt på-
verkad av droger, ska betraktas på samma 
sätt som en förare som är mycket berusad av 

alkohol – som en stor trafikfara. 
– Ett förslag som ibland har diskuterats 

är att införa en lagändring som innebär att 
förare som är påverkade av både narkotika 
och alkohol, ska kunna dömas för grovt 
rattfylleri, säger Lars Olov Sjöström. 

– Om vi inte kan sätta en mätbar gräns 
för narkotika i trafiken, då kan vi se särskilt 
allvarligt på den farliga kombinationen mel-
lan alkohol och narkotika. 

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

en drogkoncentration på lägre nivå kan lag-
föras för brott mot läkemedelslagen. 

– Det finns två modeller. Antingen att 
göra som i Sverige och ha nolltolerans för 
narkotika i trafiken eller att som i Norge 
ha fasta substansgränser, förklarar Sjöström. 

DET äR LARS OLOV SjöSTRöM tillsammans 
med Christer Folkesson (regionordförande 
för MHF Öst) som ska jobba med projek-
tet. I sin undersökning kommer de också 
att granska vilka program som finns hos fri-
vården/kriminalvården när någon döms för 
rattfylleri och rattfylleri under påverkan av 
narkotika. 

mari Haglund

KRASCH. Att köra på fyllan kan få allvarliga konsekvenser och det är inte 
ovanligt att rattfyllerister återfaller i brott. Därför anser MHF att det är viktigt 
att rattfyllerister får hjälpa att behandla sina alkoholproblem. 

RISKbRuK. MHF ska granska påföljderna för rattfylleri i ett nytt projekt. Det är   inte ovanligt att personer som döms för grovt rattfylleri har missbruksproblem. 
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”Ett förslag 
är att införa 
en lagänd-
ring som 
innebär att 
förare som är 
påverkade av 
både nar-
kotika och 
alkohol ska 
kunna dömas 
för grovt 
rattfylleri.”



Verktygsvagn 
och låda, 10+6 
lådor
Populär verktygsvagn och topplåda med klassiskt 
rundade hörn i modernt stuk. Topplådan har 6 st lådor 
och ett lock som är försett med gasfjädrar som håller det 
öppet för att enkelt kunna komma åt verktygen. Vagnen har 
10 st lådor i 6 st olika storlekar. Samtliga lådor är kullagrade 
och stabila samt enkla att öppna även när de är fyllda

Lyftbord, hydrauliskt
Hydraulisk mc-lyft med en kapacitet 
på 400 kg. Höj och sänkning sker med 
hjälp av två fotpedaler. 4 st. hjul varav 2 
st. är svängbara. För att inte lyften skall 
flytta sig, höjer man den med två ving-
skruvar i framkant. Uppkörningsramp 
och löstagbar plåt vid bakhjulet ingår.

.

Alla priser är inkl moms!

Saxlyft, höglyftan-
de, 3000 kg
Saxlyft för montering ovanpå 
golvet, fyra hydraulkolvar gör 
att lyften bara är 105 mm hög 
i nedfällt läge. Uppkörnings-
rampen kan fällas ut och 
användas som lyftramp, de 
mekaniska spärrarna aktive-
ras automatiskt vid höjning 
och frigörs med tryckluft vid 
sänkning. 24 volts kontroll-
system med en varnings-
signal som ljuder när lyften 
sänks ner.

Förvaringsskåp rött 
2000x1000x500 mm
Stabilt omonterat stålskåp. Monteras 
enkelt utan skruvar och verktyg 
genom en smart konstruktion. 
Espanjolettlås med tre låspunkter. 
Levereras med 4 styck hyllplan. 
Belastning jämt fördelat per hyllplan 
70 kg. Pulverlackerat i röd färg. För 
att fästa panel måste hål borras på 
önskat ställe och skruvas fast.

Kompressor 3 hk och slangvinda
Stark och stryktålig 1-fas helautomatisk oljesmord kompressor med tvåcylindrig 
pump, hög luftkapacitet och rymlig 50 liters tank. Perfekt för alla slags arbetsuppgifter 
i hemmet och verkstaden. Tryckreglering 0-8 bar. Tystgående induktionsmotor med 
direktdrift ger hög driftsäkerhet och lång livslängd. Utrustad med tryckströmbrytare, 
säkerhetsventil, reduceringsventil samt två manometrar för kontinuerlig övervak-
ning av tanktryck och avgivet tryck. Levereras med två st. universalkopplingar och 
olja. Just nu bjuder vi på en slangvinda när du köper kompressorn.

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

2.770 kr
ord.pris 3.369 kr

artnr 496487

Kompressor, 7,5 hk, 180 l
Prisvärd kompressor i hög kvalitet som är lämplig för 
verkstäder, garage mm. Kompressorblock med gjut-
järnscylindrar för tyst gång och lång driftstid. Under-
hållsfri elmotor i aluminium, justerbar tryckvakt med 
dubbla uttag, 180 liters tank som är försedd med tre 
hjul varav ett är svängbart. 

Ultraljudstvätt, 27 L
Ultraljudstvätt med digital termostat 
och timer, vätskeavgasning och min-
nesfunktion. Utmärkt för rengöring 
av smådetaljer och delar som ventiler, 
spridare, förgasare och m.m. Under 
tanken sitter ett element som skapar en 
hög frekvens och orsakar vibrationer. 
Miljoner med små spetsiga bubblor 
brister mot det som ska rengöras och 
når in i små hål, falsar och gängor som 
normalt är oåtkomliga med andra tvätt 
metoder. Fylls med vatten blandat med 
rengöringsmedel och värms upp till 
ca 65°.
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Blästerskåp
Golvmodell levereras komplett med 
handskar, innerbelysning, arbetsbord, 
blästerpistol och 5 st. skyddsfilmer för 
siktrutan. 

Hydraulpress, 50 t
Hydraulisk kraftig verkstadspress, in-
dustrimodell, 50 ton. Presskolven styrs 
genom lufthydraulik vilken manövre-
ras med fotpedal eller handpumpning. 
Bordet höjs och sänks med  vajerspel. 
Maskinen levereras med inbyggd 
tryckmanometer och pressplattor.
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14.995 kr
ord.pris 16.648 kr

artnr 86716
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3.295 kr
ord.pris 3.795 kr

artnr 53394

3.329 kr
artnr 487800
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8.995 kr
ord.pris 9.995 kr

artnr 86811

29.900 kr
artnr 506431

K
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7.995 kr
ord.pris 11.810 kr

artnr 505445

8.495 kr
artnr 505270

2.999 kr
artnr 497931
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Allt svårare att fritt 
välja bil i framtiden

Vilka politiska beslut har bilisterna att 
vänta framöver, förutom miljözoner, 
bonus-malus och ändrad förmånsbe-
skattning för tjänstebilar? Frilansjourna-
list Ylva Berlin har undersökt saken där 
både partier och intresseorganisationer 
vill strama åt hur och vilka bilar som får 
användas i framtiden.

FOTO: JaCOB SJöMaN



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

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

och säkert med 24 månaders motorgaranti* för nyare bilar.

*Se hemsida för villkor  S
v
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motoroptimering.se

 Mer
kraft+30hk

+50Nm

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

Uppskattad effekt. 

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

 Skräddarsydda programmeringar       Upp till 2 års motorgaranti inkluderad*

Besök motoroptimering.se och se ditt effektresultat!

Besök motoroptimering.se  
Ring oss på 08 400 298 30
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– FOSSILA bRäNSLEN kommer att bli dyrare. 
Nästa steg kan bli ett förbud för offentliga 
verksamheter att köra fordon som går på 
fossila bränslen, samt en total översyn av re-
seavdraget för bilresor till och från arbetet, 
säger Karin Svensson Smith, riksdagsleda-
mot Miljöpartiet och ordförande i Trafikut-
skottet riksdagen.

Förmånsbeskattningen för tjänstebilar 
ändrades vid årsskiftet, så att en viss del av 
trängselskatten ska betalas privat. Frågan är 
dock om reglerna efterföljs? Vägslitageskatt 
för den tunga trafiken kommer troligen att 
utredas framöver.

– TRAFIKuTSKOTTET VET INTE hur proble-
met ska hanteras. Målet är att rätta till ojusta 
konkurrensvillkor för den tunga trafiken, 
framförallt bristfälliga kontroller av for-
donsägare som inte betalar skatt i Sverige. 
Långväga transporter bör gå via järnväg 
och sjöfart, och lastbil användas för kortare 
transporter, menar Karin Svensson Smith.

Nuvarande regler för reseavdraget gör det 
förmånligt att ta bilen till jobbet. I Norge 
får man istället ersättning för alla slags resor 
till och från arbetet, oavsett hur man färdas. 

Syftet med de svenska reglerna för reseav-
drag är att minska skillnaderna mellan stad 
och land. 

Den reduktionsplikt för fordonsbränslen 
som införs vid halvårsskiftet är ett riktat krav 
som ska minska andelen fossilt bränsle i samt-
liga bensin- och dieselpumpar i vårt land.

– Tidigare åtgärder har handlat om att få 
folk att köpa nya bilar med lägre utsläpp. 
För att nå målet med minskade utsläpp från 
inrikes transporter med minst 70 procent 
år 2030, så bör även gamla bilar drivas med 
mindre fossilt bränsle och andelen förny-
bara bränslen öka, påpekar Karin Svensson 
Smith.
Stockholms stad bygger nu en omfat-
tande laddinfrastruktur för elbilar, vad 
tycker du om det?

– Jag tycker att man ska satsa mer på bil-
pooler. Byggbolagen vill minska antalet par-
keringsplatser när de bygger nya hus, för att 
det kostar för mycket pengar, enligt Karin 
Svensson Smith.

ATT ERSäTTA bENSIN- och dieselbilar med elbi-
lar är inte den enda lösningen för att minska 
utsläppen från vägtrafiken. Förväntningarna 

är lika högt uppskruvade som när etanol-
bilarna kom för några år sedan. Det menar 
Jonas Åkerman, forskare på avdelningen för 
miljöstrategisk analys på KTH.

– Både renodlade elbilar och laddhybri-
der dras med en hel del frågetecken. De ger 
miljövinster, dock inte så stora som många 
tror. Elen är inte koldioxidfri då vi är bero-
ende av kolkraft från till exempel Danmark. 
All biltillverkning ger betydande utsläpp av 
koldioxid, menar Jonas Åkerman

Ett stort hinder för att marknadsandelar-
na för elbilar ska kunna öka är höga kostna-
der, ofta ett prispåslag på nya bilar med flera 
hundra tusen kronor, jämfört med vad en 
konventionell bil kostar. Teknikutvecklingen 
kan ändra på det, men även betydligt högre 
priser på bensin och diesel.

OM MAN TITTAR pÅ utvecklingen av bilpoo-
ler så är Martin Prieto Beaulieu på Gröna 
bilister väl insatt i frågan. Vem ska stå för 
utrymmet och laddinfrastrukturen, finns 
det någon affärsmodell som fungerar, kan 
tillgången på bilar vara tillräcklig om många 
använder möjligheten?

– Med tanke på det politiska målet att 

”Både renod-
lade elbilar 
och laddhy-
brider dras 
med en hel 
del frågeteck-
en. De ger 
miljövinster, 
dock inte så 
stora som 
många tror.”
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Hur mycket kraft skulle din bil kunna få med en optimering?
Besök www.motoroptimering.se och se hur mycket bränslebesparing och effekt 

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

och säkert med 24 månaders motorgaranti* för nyare bilar.

*Se hemsida för villkor  S
v
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ri
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motoroptimering.se

 Mer
kraft+30hk

+50Nm

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

Uppskattad effekt. 

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

 Skräddarsydda programmeringar       Upp till 2 års motorgaranti inkluderad*

Besök motoroptimering.se och se ditt effektresultat!
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minska utsläppen från vägtrafiken, så är vissa 
åtgärder givna. Det kan till exempel vara att 
gå över till bilar som är energieffektiva och 
går på förnybara bränslen, eller att minska 
onödiga resor och transporter med bil och 
lastbil, säger Martin Prieto Beaulieu

bILpOOLER KOMMER STARKT framöver, tror 
Martin Prieto Beaulieu. Sådana mobilitets-
tjänster utvecklas i hela världen. En relativt 
ny statlig utredning om cirkulär ekonomi 
har lämnat förslag på åtgärder som kan 
främja bilpooler i Sverige. 

– Ett förslag är att ge kommunerna rätt 
att avsätta parkeringsplatser för bilpooler, 
samt möjlighet att reservera dessa för spe-
cifika bilpoolsfordon. Bilpooler av olika 
slag kan vara en del av lösningen för många 
svenska städer som har stora problem med 
trängsel och utsläpp, säger Martin Prieto 
Beaulieu. 
På vilket sätt kan bilpoolerna påverka 
utrymmet för bilarna?

– Bilarna utnyttjas i så fall betydligt mer. 
Enligt beräkningar från utredningen om 
cirkulär ekonomi kan en enda bilpoolsbil 
ersätta fyra till tio privatägda bilar. Behovet 
av parkeringsyta minskar för varje bilpools-
bil. De flesta bilar står idag stilla 95 procent 
av tiden, fortsätter Martin Prieto Beaulieu 

MARKNADEN, DäR DE FLESTA stora bilföretag 
redan nu har bilpooler, är bäst på att driva 
utvecklingen. Fast staten bör troligen lämna 
ytterligare stöd till bilpooler. 

– Idag kan byggherrar förhandla bort kra-
vet på ett visst antal parkeringsplatser i sam-
band med nybyggnation mot att ha mobili-
tetstjänster som cykelparkering och bilpool. 
Laddstolpar för elbilar kan delvis finansieras 
med pengar från Klimatklivet, påpekar Mar-
tin Prieto Beaulieu. 

Bilpooler kan vara fasta eller flytande, vis-
sa bilar hämtas på bestämda platser medan 
andra förmedlas direkt på gatan. Det finns 
många idéer om hur det hela kan fungera.

EN SpäNNANDE uTVECKLINg är att bilpro-
ducenterna lanserar bilar med så kallad del-
ningsfunktionalitet. Bilägare kan dela bilen 
med familj och vänner genom en app i sin 
smartphone. Nyckeln skickas digitalt till den 
som ska använda bilen. 

En flexibel parkeringsavgift är en annan 
idé, där parkeringen kostar olika mycket för 
olika fordonsslag. Det kan styra vilka bilar 

folk vill köra. Att hyra istället för att äga kan 
vara enklare, eftersom man behöver olika 
slags bilar för olika ändamål.

DEN pREMIE pÅ 40 000 kronor som ägare till 
en ny elbil får ökar från halvårsskiftet till 
60 000 kronor. Samtidigt blir det allt dy-
rare att äga en dieselbil. Många städer vill 
förbjuda dieselbilar, Stockholms stad redan 
år 2020. 

– Den som köper en ny dieselbil kan för-
lora mycket pengar på den värdeminskning 
som blir om bilen inte går att köra överallt, 
tror Mattias Goldmann, verkställande direk-
tör Fores och 2030-sekretariatet.

FRÅN DEN 1 FEbRuARI i år kan privatperso-
ner få ett ladda-hemma-stöd, som innebär 
att 25 procent av kostnaden för laddaren 
och installationen betalas av staten. Stora 
tillverkare som Volvo och Volkswagen lanse-
rar nu flera elbilar i prisklasser som är över-
komliga för många svenskar.

– Snart finns det nytillverkade elbilar från 
200 000 kronor och uppåt. Nissan Leaf är 
den elbil i världen som säljs mest, så även 
i Sverige. Volvo kommer med flera nya el-
hybrider i slutet av det här året och nästa 
år. BMW I 3 är ett bra alternativ, en nytill-
verkad ren elbil som kostar 350 000 kronor 
och har en räckvidd på 30 mil, säger Mattias 
Goldmann.

ATT LEASA EN ELbIL pRIVAT eller via ett fö-
retag är ingen dum idé enligt Mattias Gold-
mann.

– Det kan det vara skönt att slippa ansva-
ret för batterier och andrahandsvärde, vilket 
är en osäkerhetsfaktor för elbilar. Utveck-
lingen går enormt snabbt vilket gör att en 
bra modell idag kan tappa mycket värde på 
några år. Det är lite som utvecklingen för 
datorer, många köpte exklusiva modeller för 
20 000–30 000 kronor för femton år sedan, 
en kort tid därefter var de värdelösa, fortsät-
ter Mattias Goldmann. 

EN DEL TROR ATT VäTgASbILARNA kan bli 
enormt populära, men tankställena är fort-
farande väldigt dyra att installera, så lanse-
ringen kan nog dröja många år. Det måste 
till ett tekniskt genombrott för att kunna 
tanka vätgas till en rimlig kostnad.

Mattias Goldmann pekar på att det finns 
en rad alternativ till fossildrivna bilar, elfor-
don, vätgasbilar, biogasbilar och bioetanol-

Martin Prieto Beaulieu.

Jonas Lööf.

FOTO: STeFaN NILSSON, CHRISTeR GUMMeSON, STeFaN JaGHe, RIKSDaGeN, öReSUNDSKRaFT, yLVa BeRLIN
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ELMIA
PÅSK 2018

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

Påskhelgen 30 mars–2 april
 Jönköping

WWW.CUSTOMMOTORSHOW.SE  #ELMIA2018

Arrangeras av: I samarbete med:

Förköp biljetter på  
www.custommotorshow.se

Till årets mässa söker vi som alltid  
annorlunda, intressanta och fina fordon!
Men har du ett fordon som figurerat i en film,  
tv-serie eller liknande så är du extra intressant för oss. 
Temat är nämligen ”Film” och vi vill fylla hallarna  
med det bästa kopplat till det temat. Har du något  
som kan passa? In på vår hemsida  
och skicka en intresseanmälan! 

Skandinaviens största bil- och mc-show

Herbie  – Filmbilen som de 
flesta känner igen gör ett 
gästspel på årets mässa 
tillsammans med andra 
kända fordon.

bilar. I de innersta stadskärnorna kommer 
nog bara elbilar, vätgasbilar och biogasbilar 
att få köra. Från år 2020 får kommunerna 
införa miljözoner, vilket de stora städerna 
kan nappa på. 
Så hur blir det med laddinfrastrukturen 
för elbilar?

– Utbyggnaden sker nu i en rask takt, 
delfinansierat av statliga initiativ som Kli-
matklivet – pengar som olika aktörer kan 
söka, dock inte privatpersoner. De får istäl-
let ett ladda-hemma-stöd, som jag tidigare 
nämnt.
tycker du att man ska satsa på elbil för 
att ta tillvara på förmånerna?

– Bonus-malus systemet ska finansiera 
bonusen för elbilar. Det kan ta lång tid inn-
an folk slutar köpa fossildrivna bilar. Den 
extra skatten ska fordonsägaren betala i tre 
år från nyregistreringen av ett sådant for-
don. Man kan till exempel ta en nytillverkad 
dieselbil som Volvo V90. Den som köper ett 
sådant fordon efter första juli i år får be-
tala malus, en extra skatt på 5 000 kronor i 
tre år, 15 000 kronor sammanlagt. I samma 
veva höjs skatten på fossil diesel, säger Mat-
tias Goldmann.
laddinfrastrukturen byggs ut, men 
kommer gemene man att kunna ladda 
sin elbil gratis på publika platser?

– Jag hoppas att kommunerna inte ger 
bort elen. De flesta som har laddningsstol-
par tar betalt för tjänsten. Det ska inte vara 
gratis att köra elbil, för då konkurrerar den 
ut cykeln, avslutar Mattias Goldmann.

FRÅgAN gÅR TILL SLuT till Jonas Lööf, Mil-
jöfordon Sverige, om det är några nackdelar 
med att ha elbil när man bor på landet eller 
i glesbygd?

– De flesta som bor på landet har ett stort 
behov av en bil och som är lätt att tanka. 
Den berömda mackdöden har slagit hårt 
mot vissa små orter. Att ladda bilen hemma 
över natten är mycket bättre än att vara be-
roende av en mack, menar Jonas Lööf. 

– Tillgången på drivmedel blir enklare. 
Elbilen är i det perspektivet överlägsen som 
transportmedel. Många på landet åker kor-
tare sträckor än vad stadsborna gör. Femtio 
procent av resorna med bil är under 50 ki-
lometer och 90 procent av alla fordon i vårt 
land rullar mindre än tio mil per dygn. Det 
visar siffror från Trafikanalys, Volvo Car Sve-
rige och Trafikverket, avslutar Jonas Lööf. 

ylva bErlin

Jonas Åkerman.

Karin Svensson Smith.

Mattias Goldmann.

FOTO: STeFaN NILSSON, CHRISTeR GUMMeSON, STeFaN JaGHe, RIKSDaGeN, öReSUNDSKRaFT, yLVa BeRLIN
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Polisen gör allt färre nykterhetskon-
troller i trafiken. Antalet utandnings-
prov minskade från 1,1 miljoner un-
der 2016 till 940 000 under 2017. 

– Det är oroande att den nedåtgå-
ende trenden för nykterhetskontrol-
lerna inte bryts, säger Lars Olov Sjö-
ström, trafiksäkerhetschef för MHF.

SEDAN 2009 HAR ANTALET nykterhetskon-
troller som polisen gör minskat stort, det 
året gjordes 2,7 miljoner utandningsprov. 
Under 2015 utfördes 1,4 miljoner blås. År 
2016 gjorde polisen 1,1 miljoner nykter-
hetskontroller och utandningsproven sjönk 
till 940 000 under 2017, det visar polisens 
preliminära siffror. 

– Polisen borde göra tre gånger så många 
nykterhetskontroller som de gör idag, säger 
Lars Olov Sjöström. 

– Det är många som säger att de aldrig 
har fått blåsa i polisens sållningsinstrument 
under de senaste tio åren. 
vad kan det få för konsekvenser att an-

talet utandningsprov fortsätter minska? 

– Risken är att upptäcktsrisken upplevs 
som så väldigt låg att människor chansar och 
kör på fyllan, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

– Jag befarar att vi kommer att få se fler 
dödsolyckor i trafiken som är alkohol- och 
drogrelaterade. 

Under 2016 miste 83 personer livet i 
alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor, 
det motsvarade 32 procent av alla omkomna 
det året enligt Trafikverket. Det anmäldes 
11 752 rattfylleribrott under 2017, det visar 
Brottsförebyggande rådets preliminära sta-
tistik. En minskning från 2016, då siffran var 
12 039 brott. Antalet anmälda drograttfyl-
leribrott var 13 789 stycken under 2017, en 
ökning från 12 612 brott året innan. 

– Jag är övertygad om att antalet rappor-
terade brott skulle vara betydligt högre, om 
polisen ägnat lika mycket tid åt trafiköver-
vakning idag som de gjorde för fem till tio 
år sedan, säger Lars Olov Sjöström.

FORSKNINgEN pEKAR pÅ att om man ökar 
antalet utandningsprov leder det till en hö-
gre subjektiv upptäcktsrisk vilket i sin tur 
leder till en högre allmänpreventiv effekt. 
Det här visar bland annat rapporten För-
studie om antal alkoholutandningsprov i 
trafiken, som Statens väg- och transportfor-
skningsinstitut, har gjort.

– I Australien ökade polisen sina nykter-
hetskontroller kraftigt och det gav effekt. 
De alkoholrelaterade trafikolyckorna mins-
kade och effekten höll i sig under flera år 
efteråt, berättar Lars Olov Sjöström.  

När man begär ut statistik över polisens 
nykterhetskontroller, poängterar myndighe-

ten att man har en lång eftersläpning på sin 
statistik. Polisen uppgav exempelvis i januari 
2017 att det utförts 960 000 utandningsprov 
2016, preliminär statistik, en siffra som fast-
ställdes till 1,1 miljoner för 2016. 

pOLISEN: ”Du KäNNER som vanligt till att 
vi har en ganska lång eftersläpning när det 
gäller denna statistik. Det vill säga det kan 
dröja flera månader innan de som arbetar 
med detta tömmer instrumenten på data.”
Hur kommer det sig att det är lång efter-

släpning?

Polisen: ”Det finns egentligen inga rikt-
linjer och/eller upparbetade rutiner (kan 
finnas enstaka lokalt) inom myndigheten 
om när instrumenten ska tömmas utan var 
och en gör det när det finns tid till det. Det 
ser väldigt olika ut, en del gör det efter varje 
pass, en del gör det kanske en gång i måna-
den men sen finns det de som ”glömmer” 
instrument för att de är borta från arbetet 
under en längre tid exempelvis. På grund av 
detta ser det olika ut och det tar tid innan 
alla instrumenten är tömda.” 

Lars Olov Sjöström: 
– Jag får känslan av att polisen skulle 

kunna skapa effektivare och snabbare upp-
följning av den här kontrollverksamheten, 
konstaterar han. 

mari Haglund

Nykterhetskontrollerna 
fortsätter att minska

FORTSATT NEDgÅNg. 
Den sjunkande tren-
den för polisens nyk-
terhetskontroller fort-
sätter – 2016 gjorde 
polisen 1,1 miljoner 
utandningsprov, en 
siffra som sjunkit till 
940 000 stycken un-
der 2017. 
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Ny statistik avslöjar:

”Risken är 
att upp-
täcktsrisken 
upplevs som 
så väldigt låg 
att männis-
kor chansar 
och kör på 
fyllan.”



BEAUTIFUL, AUTHENTIC, CAPABLE.
Built to deliver a superior level of handling, comfort and control for a 
more laid-back cruiser ride, this beautiful and versatile new Bonneville 
Speedmaster comes with a comfortable twin seat set-up that can be 
easily removed to suit the rider. 

To find out more visit: triumphmotorcycles.se

CUSTOM ICON.
THE NEW BRITISH

DARKER, MEANER,
STRONGER.

AS THRILLING TO LOOK AT AS IT IS TO RIDE.
The new Bonneville Bobber Black takes the iconic Bonneville line-up to a whole new level. This exhilarating new model features 
all of the Bobber’s beautifully minimalist iconic style, elegant engineering innovation, class-defining capability and amazing ride 
and sound – but adds a more aggressive attitude, with blacked-out detailing and an even higher level of specification.

To find out more visit: triumphmotorcycles.se



Med sitt patenterade hjulupphängningssystem erbjuder Quadro3 och Quadro4 
ett helt nytt sätt att ta sig fram. De extra hjulen fördelar väggreppet och ger 
ökad säkerhet och stabilitet, samtidigt som den unika fjädringen låter dig luta 
maskinen i kurvorna, precis som man gör med en tvåhjulig motorcykel.  Men 
det bästa av allt: De här maskinerna får du köra på ditt vanliga bilkörkort!  
Kom in och provkör – och upplev ett helt nytt sätt att ta dig fram.

SÄKRARE ÄN MC. ROLIGARE ÄN BIL.

Din närmaste återförsäljare hittar du på www.quadrovehicles.se Quadro4

FÅR  
KÖRAS  

MED 
B-KORT!
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Det är högsäsong för stenskott så här 
års. Den där skarpa smällen i rutan 
som får en att ducka reflexmässigt 
är en del av vägarnas lotteri. Du kan 
klara dig en livstid från stenskott men 
du kan lika gärna få ett dagen efter 
att du fått rutan bytt för ett tidigare 
stenskott.

STENSKOTTET TRäFFAR bLINT nya som gam-
la rutor och det kan börja med att en liten 
flisa slås bort. Sedan växer det till en spricka 
som sprider sig över rutan om du har otur. 
Februari är en toppmånad när det gäller an-
talet inträffade stenskott.

Rysk roulett för rutan
– Vi snittar just nu på fem, sex bilar med 

stenskott per dag, förklarar Ulf Jonsson på 
Ryds Bilglas Slöjdgatan i Växjö.

Dagens vindrutor är så gott som alltid 
en bärande del av bilens konstruktion, vil-
ket betyder att rutan limmas mot karossen 
och är extra känslig för spänningar som kan 
uppstå efter ett stenskott. Just därför kan det 
vara en god idé att reparera rutan redan ef-
ter en minimal skada.

– Har stenskottet gått igenom det första 
glaslagret ner till plastlagret i den lamine-
rade rutan rekommenderar vi att laga det så 
snart som möjligt, fortsätter Ulf.

Han har jobbat med bilglas i 30 år och 

det han inte vet om bilglas, stenskott och 
glasreparationer är inte värt att veta. När en 
skada lagas börjar man med att borra upp 
hålet ner till plastskitet, sedan använder man 
två lim, ett som fäster och ett som förseglar. 
Limmet härdas med UV-ljus efter att det 
lagts på plats.

– MED TANKE pÅ ATT rutan är en viktig bä-
rande del rekommenderar vi att man byter 
rutan om skadan sitter mindre än sju till tio 
centimeter från rutans kant eller mitt i sikt-
fältet, annars är en lagning ett effektivt sätt 
att ge rutan längre livslängd.

Livslängden på en ruta är begränsad även 

”DR. gLAS”. Ulf Jonsson har jobbat med bilrutor i 30 år. Han jobbar idag på Ryds Bilglas Slöjdgatan i Växjö.

”Vi snittar 
just nu på 
fem, sex 
bilar med 
stenskott per 
dag.”

FOTO: STeFaN NILSSON



KONSuMENTMOTORFÖRAREN NuMMER 2 201822
om den inte drabbas av stenskott. Sikten 
blir sämre och sämre i takt med att antalet 
mycket små skador på yttersta glaset ökar. 
Rutan blir mer eller mindre blästrad, vilket 
sätter ner sikten i motljus och vid möten i 
mörker.

– Det finns flera orsaker till den här bläs-
tringen, med de viktigaste är att vi efter 
EU-inträdet inte behöver stänkskydd och 
att man numera använder krossade stenar 
istället för naturligt grus när man sandar 
vintertid, berättar Ulf. Krossen är kantigare 
och mer aggressiv när den slår mot rutan.

DET KAN ALLTSÅ FINNAS goda skäl att byta 
en ruta även om den inte fått ett stenskott, 
men då är det inte alltid som försäkringsbo-
lagen tar på sig att ersätta skadan.

– Vi brukar rekommendera kunderna att 
fråga sitt försäkringsbolag först, säger Ulf. 
Det handlar ju om trafiksäkerhet och vissa 
bolag ställer upp och tar kostnaden.

Dagens bilar har kameror och sensorer 
på insidan av vindrutan, liksom en limmad 
backspegel. Detta betyder naturligtvis mer-
arbete för den som byter rutan.

– Ja, och det där är viktiga saker då det 
Hög TID ATT LAgA. Här är en ruta som måste bytas. Skadan har växt och spridit sig in i siktfältet. Något som kan undvikas 
om man lagar i tid. FOTO: STeFaN NILSSON
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medan du väntar

 
Lånecykel

Snabbt WiFi

Boka på: 0771-575 575
carglass.se

 
 

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

Spar pengar - laga stenskotten 
 

ofta handlar om bilens säkerhetssystem, för-
klarar Ulf. När vi får rutan från leverantö-
ren har den redan ett fäste för kamera och 
regnsensor limmat på rätt plats på insidan. 
Vi klickar bara dit sensorerna, men sedan 
ska systemet kalibreras och det gör vi med 
datorn kopplad till bilens servicekontakt.

Vid kalibreringen används en stor tavla 

som bilen vänds mot. Tavlan har runda vita 
fält som kameran ska kunna läsa på rätt sätt. 
Efter kalibreringen provkörs bilen för att se 
att allt fungerar i praktiken.

– DET DäR KAN VARA lite trixigt en vinterdag 
med snö, säger Ulf. Limma dit backspegeln 
på insidan är däremot inga problem liksom 

att koppla in elvärmen när det handlar om 
elvärmda rutor.

Händer det att man får stenskott i andra 
rutor än vindrutan blir den avslutande frågan.

– Jodå, sidorutorna kan få sig en smäll ibland 
och då spricker de i tusen bitar. De är oftast inte 
laminerade.

stEfan nilsson

När en ruta lagas borrar man upp hålet och limmar mot plastlaminatet för att sedan 
försegla med ett annat lim.

Ulf värmer lite under rutan för att limmet ska fästa bättre mot plasten och eventuell 
fukt ska torkas ut.

”Sidorutorna 
kan få sig 
en smäll 
ibland och då 
spricker de i 
tusen bitar.”
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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

Vinterväghållningen är en ständig 
källa till diskussion. Vi har följt några 
vägsträckor och intervjuat en rad 
chaufförer för att se hur man jobbar 
med halkbekämpningen, hur turerna 
går när det ska avgöras om det ska 
bli någon insats och varför det skiljer 
väldigt mycket på hur olika vägavsnitt 
behandlas. Resultatet är inte tillfreds-
ställande när det gäller trafiksäker-
heten.

Växjö OCH jöNKöpINg är två av Smålands 
residensstäder. Två städer med väldigt olika 
trafiksituationer. Orsaken till att vi valt att 
titta på just de här två städerna är att jag, 
undertecknad artikelförfattare, kör väg 23 
Växjö-Malmö och väg 30 Växjö-Jönköping, 
i stort sett varannan vecka. Detsamma gäller 
E4 Värnamo-Stockholm.

Jag har tagit upp några exempel med chauf-
förer som kör vinterväghållning. Alla vill vara 
anonyma för att inte äventyra framtida upp-
handlingar. Så känslig är tyvärr frågan.

Kort beskrivet fungerar det så att Trafikver-
ket har ett antal väderskåp ute längs med de 
större vägarna. Skulle temperatur och luftfuk-
tighet nå ett visst läge då risken för halka är 
stor, går ett larm till det företag som har vun-

nit upphandlingen för aktuell väg just då. Det 
kan exempelvis vara Svevia, Skanska, NCC el-
ler Peab. Enligt avtalet får de då en viss ersätt-
ning för att de skickar ut underentreprenören, 
eller en egen bil, för att halkbekämpa. 

– Även om det finns regler för när en viss 
vägtyp ska vara halkfri är det upp till väg-
hållaren, alltså det företag som har vunnit 
upphandlingen, att avgöra om en insats ska 
göras eller ej. Det kan vara väldigt frustre-
rande för mig som chaufför som vet att jag 
har kollegor därute på vägarna som behö-
ver min hjälp, berättar en chaufför som kört 
halkbekämpning i många år.

Föraren är samtidigt åkare och kör tung 
lastbil i andra situationer vid andra tider på 

året och träffar dagligen chaufförer som stäl-
ler frågor om halkbekämpningen. Andra har 
liknande historier att berätta.

– jAg RINgDE upp VägHÅLLAREN på väg in 
till staden och berättade att det var väldigt 
halt och undrade varför vi inte kallats ut, 
säger en chaufför som också vill vara ano-
nym. Jag fick svaret att det kommer att bli 
varmare så halkan är snart borta. Under 
några timmar hände det en svår olycka och 
ett par lindrigare längs den vägen jag kört. 
Flera tunga lastbilar fastnade i backar och 
på parkeringar. De hade stora problem och 
de ringde och undrade varför i h-e jag inte 
varit ute och saltat. Mina kollegor var be-
svikna på mig!

– Före åtta-tio år sedan var det aldrig 
några problem när jag körde mina turer, be-
rättar en mjölkbilschaufför som också vill 
var anonym. Nu saltar de med betydligt 
mesigare salt och det hjälper inte i alla lägen. 
Riskerna är betydligt större idag.

Jag har själv konstaterat att väg 30 kan 
vara halkbekämpad norr om Vrigstad vid 
7-tiden på morgonen, men isgata söder om 
Vrigstad fem timmar senare. 

Förra vintern var väglaget så besvärligt 
att lokalradion intervjuade lastbilschaufförer 

Stora risker med ojämn vinterväghållning
upphandlingsförfarandet ett trafiksäkerhetsproblem

FAST. Skridskois på 
väg 30 söder om
Vrigstad. Samma 
väg var halkfri fyra 
timmar tidigare bara 
några kilometer läng-
re norrut. Här en last-
bil som inte kommit 
loss på en p-plats.

pRIORITERAD Väg. Göteborgs-
backen är en backe som länge 
varit ett problem för lastbilar 
vintertid. Här sätts stora resur-
ser in för att halkbekämpa.
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längs vägen och alla sa att det var livsfar-
ligt att ge sig ut, men någonstans hade job-
bet gjorts. En del av vägen var halkfri. Det 
gick att hålla vägen halkfri, men alla distrikt 
gjorde inte det.

– Det hände så sent som i fjol att saltet 
höll på att ta slut och väghållaren ville inte 
köpa mer just då, kanske för dyrt, eller för 
stor risk att bli stående med ett lager, så vi 
uppmanades att minska andelen salt ordent-
ligt, berättar en annan anonym chaufför.
kollar inte trafikverket sådant?

– Tror du att någon åker ner och kikar i 
väghållarens saltlada?

jAg HAR TILL MIN FöRVÅNINg noterat att 
E4:an kan vara hal flera timmar efter att de 
börjat snöa, men samtidigt är den så kallade 
Göteborgsbacken på väg 40 halkfri. 

– Den är väldigt viktig. Väghållaren har 
ett mer generöst avtal för den backen och 
det händer att vi blir utskickade för att salta 
i förebyggande syfte och stå stand by där när 
halkan är på gång. Samtidigt halkbekämpas 
andra vägsträckor inte alls.
Saltar man inte alltid i förebyggande 
syfte om det är våt vägbana som riske-
rar att frysa?

– Vi gjorde det för tre-fyra år sedan, men 

sedan drog man in den uppgiften och nu är 
det tvärstopp för förebyggande saltning på 
de vägar jag kör, säger en annan chaufför.

Jag körde väg 23 mot Malmö en mor-
gon då det börjat snöa klockan 01:00 och 
det varnats för kraftigt snöfall i flera dagar 
innan. Då var 23:an helt orörd med bara två 
hjulspår i snön klockan 11.30 söder om Os-
by. Norr om Älmhult hade man plogat en 
gång, men vägen var inte halkfri och det låg 
snö kvar framför allt i högerfil på 2+1-vä-
garna vid 11-tiden.

– Det snöade fram till klockan 12 den 
dagen och vi gör numera sällan något innan 
det slutat snöa, säger en fjärde chaufför, som 
även han vill vara anonym.

Flera chaufförer säger att de skäms över 
insatserna men inte vågar klaga då de riske-
rar sina uppdrag. Mina iakttagelser längs de 
här vägarna är gjorda under fem-sex år och 
jag har bett Trafikverket om underlaget för 
upphandlingarna av vinterväghållningen på 
aktuella sträckor, vilket är offentliga hand-
lingar som skyndsamt ska lämnas ut. Men 
jag har inte fått tillgång dem efter mer än 
två månader och har nu påmint om dem.

– jAg HAR KOLLAT ersättningarna för vin-
terväghållningen och de har varit i stort sett 
desamma de senaste tio åren trots ökade 
drivmedelskostnader och ökade lönekost-
nader, säger en chaufför som är en av de 
som bett mig gå till botten med fusket när 
det gäller våra vintervägar. Det betyder att 
det måste sparas någonstans men Trafikver-
ket ignorerar det. Bara det blir billigt.

Jag har ställt frågan om saltningen till Tra-
fikverkets pressavdelning och de förnekar 
att det någonsin används en lägre saltkon-
centration. Ord står med andra ord mot ord 
i det här, men bilden jag fått från så många 
chaufförer är samstämmig – och den har 
varje vinter verifierats under de vinterdagar 
jag kört de aktuella sträckorna.

stEfan nilsson

Stora risker med ojämn vinterväghållning
upphandlingsförfarandet ett trafiksäkerhetsproblem

pLOgEN DRöjER. Detta 
är väg 23 söder om 
Osby tio timmar efter 
att snöfallet börjat. 
Ingenting har gjorts 
på hela natten eller 
förmiddagen.

ORöRD. Det har snöat i tio timmar 
och väg 23 mellan Osby och Älm-
hult är helt orörd. En väg som enligt 
Trafikverket ska plogas senast fyra 
timmar efter att det börjat snöa.

HÅLLER KOLL. En av Trafikverkets 
väderstationer längs väg 30 mellan 
Växjö och Jönköping.
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MHF Gävle satsade på värvningen 
under 2017 och värvade ett 40-tal nya 
medlemmar under året. 

– Det är vi jättenöjda med. Avdel-
ningen fyllde 90 år förra året och 
då gjorde vi en specialsatsning på 
medlemsvärvning, säger BengtOlof 
Bokström, kassör i MHF Gävle. 

När Motorföraren är på besök en janua-
risöndag, arrangerar MHF Gävle en grötfest 
för sina medlemmar. Festligheterna hålls i 
MHF Gävles nya lokaler i Valbo (väster om 
Gävle). 

– Nu tjuvstartar vi genom att ha gröt-
festen i vår nya lokal, som vi flyttar till den 
1 april, berättar Ove Sandert, ordförande i 
MHF Gävle.  

– Det är värt att fira att vi värvade 41 nya 
medlemmar under 2017. 

MHF Gävle kommer att dela lokalen 
med IOGT-NTO och Valbo folkdanslag. 

– Det är IOGT-NTO som har byggt hu-
set, det är en gammal loge. Huset är från 
1883, säger Lars-Olov Engström, medlem 
i MHF Gävle och ordförande i NBV Gäv-
leborg. 

– Vi tycker att det är positivt att MHF 
Gävle också ska flytta in. 

ETT 40-TAL MHF:ARE deltog i MHF Gävles 
grötfest. Gästerna bjöds på risgrynsgröt, jul-
skinka, hembakat bröd och hembakat fika. 
BengtOlof Bokström tog emot gästerna i 
dörren. 

– Sex av våra nyvärvade medlemmar har 
anmält sig till grötfesten. Det är roligt, säger 
han. 

MHF Gävle fyllde 90 år under 2017 och 
gjorde då en specialsatsning på att värva nya 
MHF:are. 

– Nya medlemmar fick betala 90 kronor 
(ordinariepris är 195 kronor) första året. 
MHF Gävle betalade mellanskillnaden, för-
klarar BengtOlof Bokström. 

– Vi har under många år haft ett special-
pris på 150 kronor för nya medlemmar. 

Satsningen under jubileumsåret har gett 
resultat – MHF Gävle värvade 41 nya med-
lemmar under 2017 och har nu 261 med-
lemmar. 

– När vi har utåtriktade aktiviteter försö-
ker vi alltid värva medlemmar, säger Bengt-
Olof Bokström. 

MHF Gävle värvar medlemmar på löpande band

Han har många uppdrag på sin lott för 
MHF Gävle – han är kassör, presschef, lot-
teriansvarig samt ombud för att utfärda in-
ternationella körkort. 

Eva Engström är en av de nyvärvade 
MHF:arna. 

– Vi är bekanta med familjen Sandert, jag 
har haft deras döttrar i skolan, berättar hon. 

– Jag tycker att MHF:s frågor är viktiga. 
Och jag tänkte: varför inte, när jag fick frå-
gan om jag ville bli medlem. Jag vill gärna 
vara med och stötta MHF, men inte vara en 
aktiv medlem. 

MHF:ARE RuNT OM i landet står varje som-
mar på rastplatser och bjuder på fika och 
informerar om vikten av att ta paus när du 
är ute och kör. MHF Gävle har inte kört 
rastplatsaktiviteten Gävle på några år. 

– Vi har planer på att köra i gång Ta Paus 
igen under 2018, förutsatt att vi får tillstånd 
från Trafikverket att sätta upp våra skyltar, 
säger Åke Carlsson, vice ordförande i MHF 
Gävle. 

Underhållningen på grötfesten var ordfö-
rande Ove Sanderts musikkryss. Varje månad 
konstruerar han ett eget musikkryss, i stil 
med Melodikrysset som sänds i P4 Sveriges 
Radio. 

jANuARI MÅNADS MuSIKKRYSS spelades in 
live från grötfesten. Vicky Sandert var ljud-
tekniker. Ove Sandert, MHF Gävles egen 
Anders Eldeman, stod på scenen och berät-
tade de olika kluriga ledtrådarna till kryss-
nycklarna. 

Precis som i Melodikrysset är musiken i 
Musikkrysset en blandning av många olika 
genrer, med allt från barnvisor, talskivor, 
filmmusik till opera. 

– Lodrätt 14 – nu kommer tre olika låtar 
i följd. Till den letar jag efter ett namn, de 
tre sångerskorna delar samma förnamn, sä-
ger Ove Sandert från scenen. 

Svaret visar sig senare vara Nina. Ove 
Sandert går runt bland borden på grötfesten 
och pratar med publiken under liveinspel-
ningen av Musikkrysset. 

INFLYTTNINg. MHF Gävles ordförande Ove Sandert utanför avdelningens nya lokaler i 
Valbo. Han är mycket nöjd med att MHF Gävle har värvat 41 nya MHF:are under förra 
året. 

KLuRIgT KRYSS. MHF:arna Petra Sundgren och Åke Carlsson konstaterade att 
samarbete med bordsgrannen ger störst chans att lösa Musikkrysset. 

41
Så många nya med-
lemmar värvade MHF 
Gävle under 2017.

”Nya med-
lemmar fick 
betala 90 
kronor första 
året. MHF 
Gävle beta-
lade mellan-
skillnaden.”
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MHF Gävle värvar medlemmar på löpande band

– Det ser bra ut här. Hur går det? frågar 
han Eva Engström i publiken. 

– Lite klurigt är det, säger hon. 
Petra Sundgren och hennes son Rick-

ard har kryssbrickorna framme och gör sitt 
bästa för att lista ut Oves kluriga nycklar. 
Mobilerna åker fram titt som tätt som hjälp-
medel. De samarbetar med bordsgrannen 
Åke Carlsson. 

– MAN MÅSTE HjäLpAS ÅT, annars går det 
inte. Jag hade aldrig klarat det själv, konsta-
terar Petra Sundgren. 
vad tyckte ni om Musikkrysset? 

– Jag tycker att det var lite svårt. Det här 
är första gången som jag prövade att lösa 
det, säger Petra Sundgren. 

– Intressant, men lite knepigt, konstaterar 
Rickard Sundgren. 

– Det här är inte riktigt den typ av musik 
jag brukar lyssnar på. Men det var ändå kul 
att höra musik från flera olika genrer. Jag 
lyssnar mer på hårdrock. 

 mari Haglund 

Fotnot: Musik-
krysset hittar du
på mhf.gavle.se

NYVäRVAD MHF:ARE. 
BengtOlof Bok-
ström med nyvär-
vade medlemmen 
Eva Engström. 
MHF Gävle satsade 
stort på medlems-
värvning under 
2017, något som 
gav resultat – 41 
nya medlemmar. 

KLuRIgT KRYSS. MHF:arna Petra Sundgren och Åke Carlsson konstaterade att 
samarbete med bordsgrannen ger störst chans att lösa Musikkrysset. pubLIKKONTAKT. MHF Gävles egen Anders Elde-

man – Ove Sandert gick runt och pratade med 
publiken under liveinspelningen av Musikkrys-
set. MHF:aren Eva Engström konstaterade att 
det är ett klurigt kryss. 

LjuDTEKNIKER. Vicky Sandert skötte tekniken 
under liveinspelningen av Musikkrysset. 

”Man måste 
hjälpas åt, 
annars går 
det inte. Jag 
hade aldrig 
klarat det 
själv.”
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Den 1 februari infördes regeringens 
nya elfordonspremie. För dig som 
funderar på att köpa en elcykel är det 
viktigt att ta reda på vilken typ av for-
don du har köpt, samt vilka körkorts-
krav och trafikregler som gäller. 

– Med de nya elfordonen kommer 
nya utmaningar. Vi vill att fler ska 
cykla, samtidigt som cyklingen ska 
var trafiksäker, säger Jörgen Persson, 
utredningsledare på Trafikverket. 

DEN 1 FEbRuARI INFöRDES regeringens el-
fordonspremie, den gäller för elcykel, elmo-
ped och elmotorcykel. Mellan september 
2016 och augusti 2017 såldes 67 500 el-
cyklar i Sverige, en stor ökning från mot-
svarande period året innan, då svenskarna 
köpte 45 000 elcyklar. Det visar siffror från 
branschorganisationen Svensk Cykling. 

En elcykel är inte bara en cykel med el-
assistans, det finns tre olika varianter, en som 
räknas som cykel, en elcykel som räknas 
som moped klass II och en typ som definie-
ras som moped klass I. 

– Det är viktigt att du tar reda på vilken 
typ av elcykel du köper och vilka körkorts-
krav och vilka trafikregler som gäller, förkla-
rar Jörgen Persson. 

EN ELCYKEL RäKNAS SOM cykel om elmo-
torn kopplas in när trycket på tramporna 
ökar, exempelvis gör det lättare att trampa 
i uppförsbackar. Motorn får bara förstärka 
kraften från tramporna och får inte ge något 
krafttillskott vid hastigheter över 25 km/h 
och effekten på motorn får vara högst 250 
watt. 

Motoriserad cykel räknas som moped 
klass II. Fordonet ska ha trampor, motorn 
får ha en effekt på högst 1 000 watt och ger 
kraft upp till 25 km/h. Samma bestämmel-
ser som för moped klass II: föraren ska vara 
minst 15 år, ha förarbevis samt bära hjälm 
(minst cykelhjälm). 

Snabb elcykel räknas som moped klass I. 
Fordonets maxhastighet är 45 km/h, mo-
toreffekten får vara upp till 4 000 watt och 
du behöver inte trampa för att få elassistans. 
Samma regler gäller som för moped klass 
I: du måste vara minst 15 år och ha AM-
körkort, elcykeln ska ha registreringsskylt 
och du måste ha mopedhjälm. Fordonet får 
inte köras på cykelbana. 

Mycket att tänka på för den som är ute och elcyklar

Du behöver ha olika försäkringar bero-
ende på vad ditt fordon är klassat som. 

– Man behöver veta vad man har köpt 
och hur det ska användas, säger Jörgen Pers-
son. 

– Alla i familjen kanske inte ska använda 
elcykeln. Det är oerhört snabbt för ett barn 
att köra på en elcykel som går i 25 km/h. 

Om din elcykel klassas som moped, kan 
du göra dig skyldig till rattfylleri om du har 
druckit och kör. 

– Det är många som har vant sig vid att 
man tar cykeln till och från festen. Om man 
tänker på det viset om en snabbare elcykel 
kan det bli problem, konstaterar Lars Olov 
Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.

– Man glömmer då bort att cykeln för-
vandlats till ett motorfordon. 

FöR MOpED RäKNAS DET som rattfylleri om 
föraren har 0,2 promille och 1 promille vid 
grovt rattfylleri. 

– Bara för att du kör en elcykel som räk-
nas som cykel, betyder inte det att du från-
tas ditt ansvar som trafikant, säger Lars Olov 
Sjöström. 

– Det finns visserligen inga promillegrän-
ser för cykel, men den som kör berusad på 
cykel kan fällas för vårdslöshet i trafik och 
riskerar att få körkortet återkallat. 

Cykling omfattas av tredje paragrafen i 
Trafikförordningen som lyder: ”fordon får 
inte föras av den som på grund av sjukdom, 
uttröttning, påverkan av alkohol, andra sti-

mulerande bedövande ämnen eller av andra 
skäl inte kan föra fordonet på ett betryg-
gandet sätt.” 

uNDER 2017 OMKOM 24 cyklister i trafiken 
enligt Transportstyrelsens preliminära statis-
tik. 15 av de omkomna cyklisterna var 65 år 
eller äldre och två var barn under 18 år. Av 
de som skadas allvarligt i trafiken, är cyklis-
terna den största gruppen. 

Företaget Trivector Traffic har gjort två 
rapporter på uppdrag av Trafikverket om 
elcyklar och trafiksäkerhet. 

– Det finns få studier på området, berättar 
Annika Nilsson, trafikkonsult vid Trivector 
Traffic. 

– Olycksrisken för elcyklar är lika stor 
som för vanlig cykel i de studier som vi har 
tittat på. Risken är lika stor, men en skill-
nad är att de som åker elcykel får allvarligare 
skador. 
hur kommer det sig? 

– Det kan handla om att de åker i en hö-
gre hastighet än man gör på en vanlig cykel, 
förklarar Annika Nilsson.

– En annan orsak är att det är andra 
grupper som kör elcykel än vanlig cykel. 
I den nederländska studie som vi har tittat 
på, var majoriteten av de som körde elcykel 
äldre än 50 år. 

För elcykel upp till 25 km/h var singelo-
lyckor den vanligaste olyckstypen, samma 
som för vanlig cykel. När det gäller snabbare 
elcyklar som går i hastigheter över 25 km/h 

MHF:s trafiksäker-
hetschef Lars Olov 
Sjöström. 

Jörgen Persson är 
utredningsledare 
vid Trafikverket. Ut-
maningen är att få 
fler svenskar att 
cykla, samtidigt som 
cyklingen ska vara 
säker, menar han. 

uppLADDNINg. En laddstation för elcyklar i den tyska staden Düsseldorf. 
Regeringen hoppas att den nya elfordonspremien ska få fler svenskar att 
köpa en elcykel.  

TäNKVäRT. Funderar du på att köpa en elcykel 
är det viktigt att ta reda på vilka regler som 
gäller och vilket körkort som behövs för ditt 
fordon. Här Magnus Hägle, Cycle Corner i 
Hammarby Sjöstad, med en elcykel. FOTO: HaNS eNGBeRS/MOSTPHOTOS



KONSuMENT MOTORFÖRARENNuMMER 2 2017 29

Mycket att tänka på för den som är ute och elcyklar

Snabbt, enkelt och effektivt slirskydd!

... tar dig hem!

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

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

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

eller ring oss på 031-86 35 35

med GARO Futuresmart™

SMART.

En smart betalstadion för t ex ställplats 
för husbil. Driftsättning, styrning, under-
håll och ständig uppkoppling sköts via 
Internet till en mindre månadskostnad.  
Framtidssmart!

www.garo.se

var kollisioner den vanligaste olyckstypen 
enligt en nederländsk studie. 

– Kollisionerna sker mellan bil och elcy-
kel i korsningar. Det vanligaste scenariot är 
att bilisten missbedömer cyklistens hastig-
het, förklarar Annika Nilsson. 

– I Holland var det gruppen långpend-
lare, män i åldern 30 till 60 år, som körde de 
här snabbare elcyklarna. 

I Trivector Traffics rapport Upp till 45 
km/h med el-assistans – säkerhetsrisker med 
snabbcyklar, befaras att: ”Även om snabb-
elcyklar förbjuds på cykelbanor, kommer 
dessa fordon att köras på cykelbanor på 
grund av lika utseende med andra typer 
av cyklar, och okunskap om regler bland 
snabbelcyklister.”

– Om de snabbare elcyklarna (som klas-
sas som moped klass I) körs på cykelbanan, 
trots att det är förbjudet, då kan det skapa 
problem för de andra trafikanterna, konsta-
terar Annika Nilsson. 

ETT NYTT pRObLEM som har dykt upp är 
trimning av elcyklar. 

– Vi har sett marknadsföring på området 
för både hastighetsförändringar och effekt-
förändringar, metoder för att göra elcyklarna 
både snabbare och starkare, berättar Jörgen 
Persson, utredningsledare vid Trafikverket.

– Allt information går att hitta på nätet.
Om du kör en trimmad elcykel, då är 

varken fordonet, din hjälm eller annan 
skyddsutrustning anpassad till de hastigheter 
du framför den i upplyser han. Det betyder 
att en trafikolycka kan få allvarliga följder. 

– Om du kör en trimmad elcykel och en 
trafikolycka sker, då är det inte säkert att din 
försäkring gäller om fordonet är trimmat, 
säger Jörgen Persson. 

TRAFIKVERKET HÅLLER pÅ och tar fram en 
strategi för säker cykel- och mopedtrafik. 
Jörgen Persson är projektledare för strategin 
som ska vara klar under våren. 

Cykling har positiva effekter på folkhäl-
san, något som är viktigt att komma ihåg 
poängterar han. Det är även bra för miljön 
om biltransporter byts ut mot resor med cy-
kel, elcykel eller andra elfordon. 

– Vi vill både att cyklingen ska öka och 
att den ska var säker, förklarar Jörgen Pers-
son. 

mari Haglund

LITE MER OM
REgERINgENS ELFORDONSpREMIE 

• Från och med den 1 februari 
2018 kan privatpersoner som har 
köpt en ny elcykel, elmoped eller 
elmotorcykel ansöka om premien 
hos Naturvårdsverket. Bidraget 
gäller retroaktivt från den 20 sep-
tember 2017. 
• Premien kan användas en gång 
per person. 
• Premien motsvarar 25 procent 
av inköpspriset inklusive moms, 
maxbeloppet för bidraget är 
10 000 kronor. 
• Vissa fordon som är avsedda 
för användning av personer med 
fysisk funktionsnedsättning om-
fattas av premien, exempelvis 
eldriven rullstol och handelcykel. 
Även elfordon som lastelcykel 
och elfordon som går på tre eller 
fyra hjul omfattas av premien. 
• Premien omfattar inte segway, 
eldriven sparkcykel eller hover-
board.

MÅNgA OLIKA FORDON. Elcyklar 
räknas inte bara som cykel. Det 
finns tre olika varianter, den star-
kaste räknas som moped klass I, 
som får ha en maxhastighet på 
45 km/h. 
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Under 2017 dödades 35 motorcyklis-
ter i trafiken, det är en person färre 
jämfört med året innan. En stor andel 
av de som omkommer på mc kör 
utan körkort på stulen hoj, är påver-
kade av alkohol och droger samt kör 
mycket fortare än tillåten hastighet. 

– Vi behöver fler poliser på vägarna 
för att sätta stoppa för den här grup-
pen, säger Maria Nordqvist, politisk 
sekreterare för Sveriges Motorcyk-
lister. 

uNDER 2017 MISTE 35 motorcyklister livet i 
trafiken, det visar Transportstyrelsens preli-
minära statistik. Av dessa omkom 16 perso-
ner i singelolyckor och 15 i kollision med 
personbil eller lastbil. 

Antalet personer som får sätta livet till på 
motorcykel har legat på samma nivå under 
de senaste fem åren, 36 personer i genom-
snitt har omkommit varje år enligt Trans-
portstyrelsen. 

– Det är framförallt två trender som håller 
i sig när det gäller dödsolyckorna, konstate-
rar Maria Nordqvist på Sveriges Motorcyk-
lister, SMC. 

– Den ena trenden är att en stor andel av 
de som omkommer på motorcykel, ägnar 
sig åt extremt beteende. 

FöRARE SOM SAKNAR körkort, kör med stul-
na fordon, i hastigheter över 30 km/h samt 
är påverkade av alkohol- och/eller droger. 
Av de 35 personer som dödades i trafi-
ken på tvåhjulig mc under 2017, saknade 
elva personer körkort. I gruppen omkomna 
motorcyklister som saknade körkort mel-
lan 2011-2016 var 73 procent påverkade av 
alkohol och/eller droger, det visar Trafikver-
kets djupstudier. I den gruppen som hade 
körkort, var motsvarande siffra 15 procent. 
hur ska man komma åt den här grup-
pen motorcyklister som ägnar sig åt 
extremt beteende? 

– Här behövs det fler poliser på vägarna, 

Var tredje mc-förare som 
omkom saknade körkort
Dödstalen på samma nivå visar olycksstatistik från 2017

för att stoppa och stävja den här gruppen, 
säger Maria Nordqvist. 

Av de 35 personer som miste livet på 
motorcykel under 2017, omkom 16 perso-
ner i singelolyckor och 15 i kollision med 
personbil eller lastbil. 

– Den andra trenden som håller i sig 
när det gäller dödsolyckorna är att många 
svenska mc-åkare dödas i kollision med ett 
räcke. Under förra året var det åtta personer, 
berättar Maria Nordqvist. 

– Det betyder att Sverige fortsätter att 
ha flest räckesolyckor i världen. SMC har 
påtalat räckesproblematiken för Trafikverket 
i 20 år. 

MED TANKE pÅ ATT en stor andel av de som 
mister livet på motorcykel saknar körkort – 
anser SMC att körkortsinnehav är fråga som 
måste upp på agendan. 

– En ökad andel i trafiken kör utan kör-
kort, det gäller inte bara mc, utan även bil. 
Det är viktigt att problemet lyfts upp på 
dagordningen, konstaterar Maria Nordqvist. 

– Tyvärr verkar inte trafiksäkerhetsarbetet 
vara prioriterat inom polisen just nu, säger 
hon och tillägger: 

– SMC anser att körkortsinnehav borde 
vara en prioriterad fråga i nollvisionsarbetet. 

DEN 1 FEbRuARI infördes regeringens nya el-
fordonspremie. Privatpersoner som har köpt 
en ny elmotorcykel, elmoped eller elcykel 
kan ansöka om premien hos Naturvårds-
verket. 

Sista juni 2017 var 320 000 motorcyklar 
i trafik i Sverige, av dem var 778 eldrivna. 
hur ser SMC på den här premien? 

– Det var vi som såg till att premien även 
omfattade elmotorcyklar, det gjorde den 
inte först. Vi tycker att premien är bra, säger 
Maria Nordqvist. 

– Jag tror redan att det finns ett intresse för 
att köpa miljövänligare fordon. Den här pre-
mien kommer att öka det intresse ännu mer. 

mari Haglund

ExTREMT. Under 2017 omkom 35 motorcyklister i trafiken. En stor andel 
av de som dödas på mc – kör utan körkort på stulen hoj, är påverkade 
av alkohol och droger samt kör långt över tillåten hastighet. 

FLER pOLISER. Maria Nordqvist på Sveriges Motorcyklister vill se fler 
poliser ute i trafiken. En resurs som skulle kunna sätta stopp för de mo-
torcyklister som ägnar sig åt extremt beteende. 
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Retro är hett. Klart att Kawa också ska 
ha en modell som flirtar med förr i 
tiden. Och en sämre förebild än klas-
siska muskelhojen Z1 från 1972 kan 
man ju ha. Men det gör också att nya 
Z 900RS har en hel del att leva upp 
till. Klarar den det?

TERMOMETERN pÅ DISpLAYEN säger fyra 
plusgrader. Mellan benen surrar radfyran 
tryggt och två runda klockor lyser inbju-
dande mot mig. Trots den isande kylan är 
det en mysig känsla som sprider sig i krop-
pen. Nya Kawasaki Z 900RS känns helt en-
kelt som en trevlig bekantskap, trots att vi 
precis har träffats. Eller har vi det?

Ja, jag har bara suttit i sadeln i tio minuter, 
men ett helt oskrivet blad är ändå inte den 
här retromaskinen. Den bygger nämligen 
vidare på mellanklassaren Z 900. Motorn 
är i grunden samma radfyra på 948 kubik, 
men nedtrimmad från 125 till 111 hästkraf-
ter. Anledningen? Mer kraft och vrid i de 
lägre varvtalen. 

RAMEN äR pRECIS SOM på modellsyskonen 
en fackverkskonstruktion, men ombockad 
för att passa RS-designen, med bland annat 
en betydligt mer flack bakram. Inte heller 
fjädringskomponenterna är identiska, det 
sitter en lite vassare framgaffel på RS. Det-
samma gäller för bromsarna, på retromaski-
nen hittar vi radiellt monterade ok, det sit-
ter inte på standardzätan. 

Den skarpsynte känner igen flera detal-
jer från den gamla klassikern. Det mest up-
penbara är så klart färgställningen. Det finns 
så klart fler likheter. Ta till exempel instru-
menteringen – dubbla runda klockor, en för 
varvtal och en för hastighet. Jaha, men det 
hade väl alla hojar förr, kanske ni tänker? 
Jomenvisst, men Kawa har gått ett, ja till och 
med två steg längre. Typografin är nämligen 

Rena 
rama 
retron

identisk på den nya och gamla maskinen. På 
ren svenska betyder det att mätartavlorna 
ser likadana ut. 

Vackert så, men chefsdesignern Norikazu 
Matsumura nöjde sig inte med detta. Nej, 
mätarnålarna skulle dessutom ha samma färg 
– Vita. Och de skulle utgå från samma posi-
tion på klockorna som på gamlingen, runt 
klockan åtta i det här fallet. 

Ytterligare en likhet är tankens form. 
Britterna säger teardrop, vi säger droppfor-
mad. Rund, bullig och avsmalnande baktill. 
Längts bak avslutas förresten maskinen, pre-
cis som på Z1, med något som kanske kan 
liknas vid en ankstjärt. Kika på bilderna så 
ser ni vad vi menar.

Puristen rynkar kanske näsan åt att det 
sitter ett 4–1-system på den nya maskinen. 

Men också här handlar det om att få ner 
vikten. Som en slags plåster på såren har 
dock de japanska ingenjörerna lagt ner en 
trave extratimmar på att fintrimma ljudet 
som kommer ut från pipan.

EgENTLIgEN äR DET FöRST dag två som vi 
får känna ordentligt på maskinen. Då går tu-
ren upp i de spanska bergen. Körställningen 
är mer upprätt och fotpinnarna sitter lägre 
än på standardzätan, det ger en känsla av 
kontroll och maskinen upplevs som mer 
komfortabel. Å andra sidan känns den också 
därför snäppet mindre sportig.

Bromsarna gör ett gott jobb och ett 
extra plus för att både broms- och kopp-
lingsgrepp är justerbara. Något som hör till 
ovanligheterna är också att backspeglarna 

STuLNA HäSTAR. 
Motorn i Z 900RS är 
nedtrimmmad med 
14 hästkrafter jämfört 
med Z 900. Kraften är 
ändock fullt tillräck-
ligt och karaktären 
trevlig.

RETROKäNSLA. Främre huvudljuset är av led-
typ som har dolts i ett klassiskt lykthus med 
kromsarg. Stiligt.

DETALjER SOM AVgöR. Instrumentklockorna är 
exakt likadana som på klassiska Z1 från 1972 – 
vita nålar och samma startläge på nålarna.

”Körställningen är mer upp-
rätt än på standardzätan, 
det ger en känsla av kontroll 
och maskinen upplevs som 
mer komfortabel.”
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KAwASAKI Z 900RS

Pris: 115 900 kronor.
färger: Grön, svart eller orange.
importör: Kawasaki Sverige aB, 
Kawasaki.se.
motor: Vätskekyld radfyra.
Cylindervolym: 948 cc.
borr x slag: 73,4 x 56 mm.
Effekt: 82 kW (111 hk) vid 8 500 
rpm.
vridmoment: 111 Nm vid 7 300 
rpm.
transmission: 6-växlad, kedja. 
ram: Fackverk i stål.
Hjulbas: 1 470 mm.
fjädring fram: 41 mm inverte-
rad gaffel, fullt justerbar.
fjädring bak: Monodämpare, 
fullt justerbar. 
bromsar fram: Dubbla 300-mm 
skivor, radialmonterade 4-kolvs-
ok, abs.
bromsar bak: enkelskiva 250 
mm, 1-kolvsok.
däck fram: 120/70-17.
däck bak: 180/55-17.
vikt: 215 kg (körklar). 
sitthöjd: 835 mm.
tankrymd: 17 liter.
betyg: 8/10

omdöme:  Ännu en maskin i 
det populära retrohojsegmen-
tet. Men med en modern tvist. 
Kawasaki gör mycket rätt med 
modellen men lika revolutione-
rande som den gamla Z1:an är 
den inte. 

KORTFAKTA

faktiskt fungerar. De sitter brett isär och är i 
det närmaste vibrationsfria.

Inte heller letar sig några vibrationer upp 
genom sadel, styre eller fotpinnar. Fjädring-
en skötte sig bra och för den som vill går att 
justera båda bak- och fram. Växellådan var 
smidig och den assisterade slirkopplingen 
krävde minimal kraft.

Finns det då inget att anmärka på? Jodå, 
än har inte den perfekta motorcykeln pro-
ducerats. 

För det första verkar plastglaset som täck-
er digitaldisplayen vara av det något mer 
lättrepade slaget. Trots endast drygt 100 mil 
på mätaren hade ”mitt” exemplar en hel del 
”putsrepor”. För det andra har knäslutet 
blivit något lidande av den droppformade 
tanken. Man sitter helt enkelt något brett 

med knäna. Det här är så klart en eftergift 
för designen.

DET SISTA äR ATT MOTORN har lite för mycket 
”av- och på-karaktär”. Insprutningen är helt 
enkelt ställd åt det sportigare hållet, vilket kan 
göra att maskinen upplevs som något ryckig i 
låg fart och vid stadskörning. 

Jag ska erkänna, jag har faktiskt aldrig 
kört Z1:an. Men jag kan konstatera att det 
här är en stilfull blinkning till gamlingen, 
kryddad med den moderna maskinens alla 
fördelar. Värstingstämpeln har man dock 
tvättat bort, men efter att i ett raskt tempo 
ha avverkat ett antal mil på småvägar kan vi 
konstatera att maskinen har fullt tillräckliga 
prestanda.

björn magnusson 

FINjuSTERAT. De gjutna fälgarna har 
fått ekerlook. Avgassystemet är ett 
4-1-system där Kawasaki lagt ner 
många timmar på att finjustera lju-
det. Och det märks.

STOppKRAFT. Framgaffeln är 
inverterad och fullt justerbar. 
Radialmonterade fyrkolvsok ny-
per tag om dubbla, ventilerade 
300-millimetersskivor.

FOTO: ULa SeRRa, JaMeS WRIGHT
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Häng med på en färd längs 
två av irlands mer utmanan-
de bilvägar, som binder sam-
man republiken irland och 
nordirland. Causeway Coas-
tal route och Wild atlantic 
Way bjuder på klippig kust, 
vidsträckta sandstränder och 
bergsmassiv som imponerar.

irland – den ständigt gröna ön – är som 
gjord för biläventyr. I grevskapen Antrim 
och Donegal är vägarna är härligt smala. De 
slingrar sig genom ett dramatiskt kustland-

skap med hav och berg ständigt närvarande.

Vilda
vägval 
på Irland

Det som lockar mig att resa hit är Cau-
seway Coastal Route och Wild Atlantic 
Way – två magiska vägsträckor, som går 
längs den norra och västra delen av kusten. 

RESAN böRjAR I bELFAST, vars stadskärna 
genomgått en total förvandling under de 
senaste tio åren. Innovativa museer, med 
Titanic Belfast som främsta dragplåster, 
mängder av bra restauranger och kaféer 
samt många parker gör att man som be-
sökare lätt kan tillbringa en långweekend 
här. Dessutom tar det endast ett par timmar 
med bil hit från Dublins flygplats.

Jag har siktet inställt på Causeway 
Coastal Route, som leder västerut från 
Belfast till Londonderry, genom grevskapet 

Antrim. En mäktig start med Antrimber-
gen hukande över kuststräckan.

Första stoppet blir i Ballintoy. En liten 
kustby vars hamn varit inspelningsplats för 
Games of Thrones, och som numera är en 
vallfärdsort för seriefansen. Här går också 
en av regionens många vandringsleder.

Några kilometer öster om hamnen lig-
ger en annan stor attraktion – Carrick-A-
Rede Rope Bridge - som verkligen kittlar 
sinnena. En smal hängbro mellan fastlandet 
och en karg klippö, med hela 30 meter ner 
till havsytan.

Från öns högsta punkt får man dessutom 
en maffig vy över Rathlin Island vid ho-
risonten.

Många väljer att parkera bilen vid 

KLASSIKER. Wild Atlantic Way följer den vilda västkusten. STORSLAgET. Vägen längs Giant´s Causeway allra längst i norr bjuder på havskontakt och fina   panoramavyer.

Och det finns gott 
om får …



REPORTAGE MOTORFÖRARENNuMMER 2 2018 35

Ballintoys hamn, för att vandra några tim-
mar.

ETT bESöK pÅ THE RED DOOR Tea Room är 
ett måste när man besöker Ballintoy, enligt 
Brian McNicoll, på vandring med vän-
nerna Liam Mullen och Jenny O´Kane. De 
bor i staden Limavady, nära Londonderry, 
och gör en dagstur varje söndag längs kus-
ten eller i bergen.

– Vi startade i Castlerock och har Bal-
lycastle som slutmål, sedan tar vi bussen 
tillbaka, säger Brian och visar på kartan.

Sarah McKinley på The Red Door Tea 
Room frestar med soppor, sallader, läckra 
kakor och pajer i mängd, så här är det lätt 
att bli kvar länge.

Det tar sedan en kvart att köra vidare till 
Giant´s Causeway – världsarvet som lockar 
turister från hela världen.

Ett stenlandskap med omkring 40 000 
svarta basaltpelare. De säregna formatio-
nerna är ett resultat av ett underjordiskt 
vulkanutbrott för 60 miljoner år sedan.

Enligt den irländska legenden var det 
istället den mäktige Finn MacCool, en jätte 
från området, som skapade denna stensam-
ling för att strida mot en fiende.

Vägen vidare västerut bjuder på Dun-
luce Castle som ser ut att hänga på klip-
porna ner mot havet. Ett av Irlands mest 
pittoreska och sägenomspunna slott.

Whiterocks Beach tar vid. En vidsträckt 
och bred sandstrand kantad av väldiga 

kalkstensklippor, där surfarna flockas. 
Stranden leder fram till Portrush, en char-
mig kuststad, perfekt för en övernattning 
på klassiska Portrush Atlantic Hotel.

EN MIDDAg pÅ HARRY´S SCHACK i gran-
norten Port Stewart är ett annat måste. Åt-
minstone enligt vandrarna jag mötte – om 
man gillar färsk fisk och skaldjur förstås.

Och den enkla träbyggnaden direkt på 
stranden döljer ren och skär njutning, med 
bland annat ostron, nykokta musslor, havs-
kräftor och grillad piggvar på menyn.

Donegal nästa, in i republiken Irland, via 
Londonderry och Letterkenny. Nu är det 
dags att köra vidare på Wild Atlantic Way, 
som sträcker sig ända ner till Cork i söder. 

KuRVIgT. Räkna med slingriga vägar.

RIDgLäDjE. Klara Kratz guidar till häst i Dunfanaghy.

gRöNT. Och i trädgårdarna trivs blommorna.STORSLAgET. Vägen längs Giant´s Causeway allra längst i norr bjuder på havskontakt och fina   panoramavyer.

Följeslagare längs 
vandringsleden.
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Den är totalt närmare 250 mil lång – med 
rejäla kringelkrokar. Jag nöjer mig med en 
betydligt kortare del av sträckan – ner till 
Donegal town.

Landskapet ger verkligen skäl för nam-
net Wild Atlantic Way. Kargt, böljande och 
dramatiskt.

I DONEgAL äR VägSKYLTARNA både på ga-
eliska och engelska. För stora delar av grev-
skapet är ”gaeltacht”, där det gamla språket 
har bevarats väl och talas av många. Gaelis-
kan har rötter i de gamla keltiska sagorna 
och är även officiellt EU-språk.

Och det är lätt att köra vilse, för vägav-
snitten är många och lockande.

Kustbyn Dunfanaghy, är ännu en plats 
där surfarna trivs. Jag väljer att stanna vid 

MuMSIgT. På Red Door Tea Room van-
kas kakor i mängd.

böLjANDE. Njut av landskapsvyerna.

KuSTSAMHäLLE. Den mysiga orten Donegal är väl värd att upptäcka. VANDRARE. Liam, Brian och Jenny är inbitna stigfinnare som gillar kustlederna.

KuLT. Varför inte köra en gammal scoo-
ter?
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en av stränderna för att skåda brädfan-
tomernas vilda färd på de skummande 
vågtopparna. För i dag är det kulingstyrkor 
med rejäl våghöjd som följd.

I Dunfanaghy träffar jag vandringsgui-
den Seamus Doohan.

– Donegal är fortfarande inte så känt här 
på Irland. Turisterna som söker sig västerut 
orkar inte riktigt köra hit upp, för vi har ju 
inga motorvägar som tur är, säger han med 
ett bullrande skratt.

Seamus är en inbiten vandrare som 
framhåller den stora variationen när det 
gäller leder, både i bergen och längs kusten.

Han tar mig med till Horn Head, en 
knapp halvtimmes körväg från Dunfa-
naghy.

En av de bästa platserna på Irland för att 

skåda norrsken, berättar han där vi vandrar 
ner mot branterna i väster.

Han bor i grannbyn Falcarragh och kör 
ibland hit upp under höstkvällarna, för 
skenets skull.

SEAMuS TIpSAR äVEN OM Mount Errigal 
och Muckish Mountain, två fina bergstop-
par väl värda en bestigning. Bägge gränsar 
till nationalparken Glenveagh.

– Errigal liknar Mount Fuji, och lockar 
faktiskt en hel del japaner, säger Seamus. 
Du får en makalös vy över landskapet från 
den närmare 800 meter höga toppen.

Senare på eftermiddagen checkar jag in 
på Arnolds hotell, ett stenkast från havet. 
En familjeägd klassiker i Dunfanaghy. Den-
na kväll är hotellet fullbelagt, för i morgon 

är det dags för Donegal International Rally. 
En årlig biltävling för lokala entusiaster, 
som går på småvägarna i bergen. Det är en 
stor folkfest, enligt Cathy i receptionen.

Nu väntar middag på Patsy´s Dan, den 
klassiska mötesplatsen för alla som gillar 
irländsk folkmusik.

Byns musiker börjar spela vid sextiden 
och slutar nog först framåt midnatt, spår 
hon med ett leende.

I morgon står Slieve League på pro-
grammet – en av de högsta klippforma-
tionerna i Europa, där vägen abrupt slutar 
nära ett av stupen. Det sägs att havet är 
extra vilt vid denna plats, där vinden alltid 
piskar vågorna till skum när de bryter mot 
de väldiga kalkstensklipporna …

CEnnEtH sParby

VäRLDSARV. Giant´s Causeway lockar turister från hela världen. äVENTYR. Kör genom Dark Hedges, som är med i Game of Thrones.

Vägskyltarna är även 
på gaeliska.

FOTO: CeNNeTH SPaRBy FOTO: TONy PLeaVaIN



REPORTAGEMOTORFÖRAREN NuMMER 2 201838

SÅ RESER Du DIT

• Flyg direkt från Arlanda och Köpenhamn 
till Dublin med Norwegian eller SaS från 1 
200 kr t/r. Hyrbil från 2 700 kr/veckan. 
• Räkna med att det tar drygt tre timmar 
från Dublin airport till staden Donegal – en 
sträcka på 23 mil. Till Belfast tar det drygt 
två timmar.

KöR VARSAMT

• Irland är som gjord för en bilsemester 
i maklig takt längs slingrande vägar. ett 
smidigt sätt att ta sig till Nordirland och 
västkusten från Dublin är via någon av 
motorvägarna, som normalt har 120 km/h 
som maxhastighet. De mindre vägarna har 
mestadels 100 km/h, men betydligt lägre 
hastighet är ofta att föredra, då det sällan 
finns någon vägren. I stället möter man 
stenmurar, täta buskage och yvigt gräs, 
något som kan kännas ”trångt”, i samband 
med vänstertrafiken. Så skynda långsamt.

VILDA VägTIpS

Wild atlantic Way

• En härlig långtur som sträcker sig längs 
atlantkusten, från Malin Head i grevskapet 
Donegal till Kinsale i grevskapet Cork. Med 

sina 2 500 km är detta världens längsta 
sammanhängande kustnära turistväg.
www.wildatlanticway.com
www.govisitdonegal.com

Causeway Coastal route

• Causeway Coastal Route går från London-
derry till Belfast längs antrimkusten, som 
nyligen prisats av Lonely Planet. antrim och 
Belfast har utsetts till den bästa regionen 
att resa till 2018, enligt Lonely Planet’s Best 
in Travel 2018 – en samling av världens 
hetaste trender, resmål och upplevelser för 
det nya året. 
www.causewaycoastalroute.com

ATT göRA

världsarv och hängbro

• Två måsten längs Antrimkusten är de ma-
giska basaltkolumnerna i Giant’s Causeway 
vid havet, ett omskrivet Unesco-världsarv. 
Vill du kittla dina sinnen är det sedan läge 
att balansera över den 250 år gamla häng-
bron Carrick-a-Rede, som svajar 30 meter 
över havsytan.
www.nationaltrust.org.uk/giants-causeway
www.nationaltrust.org.uk/carrick-a-rede

upplev game of thrones

• Nordirland och Antrimkusten bjuder på 
flera uppmärksammade platser där Game 
of Thrones spelats in. Nära Belfast ligger 
Castle Ward, som föreställde Winterfell i 
den populära serien. Slottet byggdes på 
1700-talet, och här kan man som besökare 
upptäcka familjen Starks hem, pröva båg-
skytte och möta vargarna som förekommer 
i många avsnitt.
www.nationaltrust.org.uk/castle-ward

vandra med seamus

• Seamus Doohan är stor vandringsentusi-
ast och kan allt om Donegals vandringssti-
gar. Häng med på en guidad toppbestigning 
eller varför inte en kustvandring. Det finns 
dessutom ett 30-tal olika markerade leder 
för dig som väljer att vandra på egen hand, 
bland annat i nationalparken Glenveagh.
www.walkingdonegal.net
www.glenveaghnationalpark.ie/

majestätisk klippa

• Slieve Leauge i Donegal är en spektakulär 
klippa som stupar 600 meter från högsta 
toppen ner i atlanten. Det gör den till en av 
europas högsta. en toppattraktion med fina 
vandringsmöjligheter.
www.sliabhliag.com

LITE MER OM IRLAND

STENFORMATIONER. Det är närmare 40 000 basaltpelare vid mytiska Giant´s Causeway.

W W W.RYDSBILGL AS.SE • 020-355 355
SVERIGES STÖRSTA BILGL ASEXPERT

E T T STENSKOT T BEHÖVER 
INTE VARA HEL A VÄRLDEN
Ett stenskott kan lätt växa och bli till en spricka. Då måste hela 
vindrutan bytas ut. Men lugn. Att laga ett stenskott hos oss 
kostar från 0 kronor* och tar bara 30 minuter. Så boka tid redan 
nu på någon av våra 100 anläggningar över hela Sverige. 

Skulle vindrutan ändå ha spruckit bjuder vi på lånebil 
eller elcykel. Vi sköter dessutom all kontakt med ditt 
försäkringsbolag. Enklare kan det inte bli.

’Stenskottslagning 0-200 kr, beroende på försäkringsbolag, vid minst halvförsäkring. Vid rutbyte, uppge om du vill ha lånebil när du bokar. 
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i Lidköping & Kållered

NYHET!
PREMIÄRERBJUDANDE

STÖRSTA OCH 

FÖRSTA MALIBU 

VAN HANDLAREN I 

SVERIGE!

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

äTA OCH bO

Portrush atlantic Hotel, Portrush

• Stilfull byggnad med centralt läge i Portrush. 
Nära till både hav, strand, butiker och restau-
ranger. Dubbelrum för två personer inklusive 
frukost från 800 kr. Hotellet erbjuder även 
golfpaket, för i trakten ligger en av Irlands 
bästa golfbanor. 
www.portrushatlantic.com

arnolds Hotel, dunfanaghy

• Charmigt hotell längs huvudgatan, med 
havet ett stenkast bort. Missa inte maten på 
hotellets bägge restauranger. Dubbelrum för 
två personer inklusive frukost från 900 kr. Ho-
tellet erbjuder dessutom weekendpaket med 
ridning, vandring, surfing och cykel. 
www.arnoldshotel.com
www.dunfanaghy.info

Woodhill House, ardara

• Bo stilfullt i byggnad med anor från 1600-ta-
let, högt beläget med vy över bergen. Nära 
till Slieve League. Ägarna John och James, far 
och son, ser till att gästerna trivs. Restaurang 
med en hel del fisk och vilt på menyn. Dub-
belrum för två personer inklusive frukost från 
1 100 kr.
www.woodhillhouse.com

äNNu MER OM IRLAND

Irländsk stadig fru-
kost med vyer.

Blodkorv, ägg och ba-
con på Arnold´s Hotel.

Glenveagh slottskafé 
är väl värt ett stopp.STENFORMATIONER. Det är närmare 40 000 basaltpelare vid mytiska Giant´s Causeway. FOTO: CeNNeTH SPaRBy
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Det är svårslaget att idag kunna 
köpa sig en ny suv för under 100 000 
kronor. Det handlar om Dacia Du-
ster som en ren inropare för 99 900 
kronor och då är den visserligen bara 
framhjulsdriven. 

Det rumänska fabrikatet Dacia hit-
tar sina köpare och Duster är inget 
undantag.

DEN TYpISKE DuSTER-ägAREN valde förra 
året någon av de två högsta utrustningsnivå-
erna, Lauréate eller Black Shadow, där den 
senare kostade från 137 900 kronor. Ägarna 
valde också diesel före bensin och hälften av 
ägarna vill ha fyrhjulsdrivning.

Nu sitter vi bakom ratten på nya Duster 
och efter att ha följt bilen sedan introduk-
tionen 2010, har det faktiskt hänt en hel del. 
Och för att vara tydlig, det är ingen ny Du-
ster, snarare en uppdaterad.

Bottenplattan är därmed densamma som 
från starten, men man har gått loss rejält 
både in- och utvändigt vad gäller utseendet, 
men var lugn – den är sig lik.

Likt många andra bilar, har nu också 
Duster fått en belysningssignatur med led 

i huvudljusen. Vi saknar dock fortfarande 
strålkastarrengöring.

Midjelinjen har blivit högre och de bakre 
skuldrorna har blivit bredare. Genom att flytta 
ut bakljusen ser nya Duster bredare ut, utan att 
vara det jämfört med föregångaren. Vi noterar 
att den bakre ljusoptiken flirtar inte så lite med 
Jeep Renegade, genom att stilistiskt försöka 
likna pressvecken på en jeepdunk.

Den numera elektriska servostyrningen 
är progressiv, vilket innebär att bilen är lätt-
styrd vid parkeringsmanövrar, men styvar 
till sig i högre hastigheter. Ratten är ställ-
bar både i höjd- och längdled, vilket är bra. 
Den där riktiga körkomforten vill dock inte 
infinna sig, trots längre säte och justerbart 
svankstöd.

DuSTER HAR bLIVIT TYSTARE att köra, men 
det hörs fortfarande en del från både under-
laget, motorn och växellådan. Instrumenten 
ger nödvändig information, och noterbart 
är att rödmarkering saknas för varvtalsmä-
taren. Plasterna i instrument och paneler är 
riktigt hårda, en eftergift för lågt pris.

Duster är faktiskt en av få bilar där man 
sitter helt okej på bakre mittenplatsen. Men 

det är trångt för alla därbak när framstolarna 
ställts in.

I terränglådan imponerar Duster. Fyr-
hjulsdrivningen härstammar från Nissans 
modell X-Trail och kan låsas 50:50 mellan 
hjulparen. Till det kommer ett elektroniskt 
styrt antispinnsystem som bromsar spinnan-
de hjul. Korta överhäng och en markfrigång 
på 21 centimeter, gör den lilla rumänen rik-
tigt potent för sitt pris och klass.

DET TESTADE ExEMpLARET har högsta ut-
rustningsnivån – Prestige – och bland tillva-
len finns en runt-om-sikt-kamera för 3 000 
kronor som fungerar riktigt bra. Vad vi dä-
remot saknar på alla modeller, är ett system 
för autobroms. Dacias försvar till detta, är att 
kunderna inte efterfrågar nödbromssystem.

Den vettigaste bensinmotorn är på 1,2 
liter och 125 hästkrafter och kan fås med 
både två- och fyrhjulsdrivning i kombina-
tion med sexväxlad manuell låda. Dieseln 
ger 110 hästkrafter och även den som två- 
eller fyrhjulsdriven. Det är också bara die-
seln som går att få med dubbelkopplingslåda 
och då tyvärr endast som framhjuldriven. 

 mikaEl lindbErg

Budget-suv för sparsamma

pLASTIgT. Inredningen 
är av hårdplast och 
föga rolig. Navigatio-
nen är långsam att 
programmera, klimat-
anläggningen tillval. 
Tidigare Dusterägare 
kommer dock att se 
det som ett lyft. 

MYCKET FöR pENgARNA. Trots extrautrustning som klimatanläggning metalliclack, nyckellöst system och runtomkring-sikt-kamera, landar den här 
bensinvarianten på 185 800 kronor. Dock saknas autobroms.

DACIA DuSTER 1,5 DCI 

4x4 pRESTIgE

Pris: 179 900 kr.
motor: Diesel, 4 cyl, 
turbo, 1 461 cm3.
Effekt: 110 hk/80 kW 
vid 4 000  varv/min.
Prestanda: Toppfart 
169 km/h, 0–100 
km/h: 12,4 sek.
max vrid-

moment: 

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

höjd/axelavstånd:  
434,1/118,4/168,2/
267,6 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 395–1 462/437–
504/ 1 200–1 500 kg.
garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 2 år. 
Rostskydd 6 år. 
förbrukning blandad 

körning: 

4,7 l/100 km.
Co2-utsläpp: 123 g 
CO2/km.
___________________
• autobroms
• alkolås
______________

Billiga suv 
utan non-
sens

Saknar fort-
farande 

             autobroms
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kabehusvagnarhusbilar www.kabe.se

Upplev nya KABE 2018.
Varje husvagn och husbil från KABE är byggd för att användas året runt. De tekniska 
lösningarna och den unika värme- och ventilationslösningen Smart Climate System gör 
KABE till ett av marknadens absolut bästa året-runt-fordon. Isolering, fönster, väggar, 
värme och ventilation är alla utvecklade för att motsvara de höga krav som naturen 
ställer oss inför, oavsett årstid. KABEs husvagnar och husbilar är också utrustade med 
den senaste tekniken. Ett exempel är den prisbelönta manöverpanelen KABE Smart D*, 
som styr och övervakar alla funktioner och som kan kopplas till mobilen via Smart D 
Remote-appen.
Välkommen in till din KABE-återförsäljare så berättar vi mer!

Classic-serien har en standard- och utrustningsnivå som kan avvika från beskrivningen. Hör med din återförsäljare!

lösningarna och den unika värme- och ventilationslösningen Smart Climate System gör 

KABE Smart D 

Remote
Fjärrstyr Smart D 

manöverpanel 

var du än 

befi nner dig!

Kabe_218x280 mm_MHF_2018.indd   1 2018-02-09   14:48:20



NYTÄNKANDE.
NYA CORAL.

www.adria.se
Inspirerande äventyr sedan 1965.

Helt nya Coral med Sky view, dubbla panoramafönster och 
Sky lounge dinette tar vi den halvintegrerade husbilen till 
nästa generation. Plant dubbelgolv tillsammans med högre 
invändig höjd i hela husbilen garanterar ett komfortabelt bo-
ende året runt. Känslan av yta och komfort tillsammans med 
vårt Skyview skapar en rymd som gör nya Coral helt unik.

§ Ny Skyline och Adria exklusivt dubbel panorama Sky Roof med 
integrerad mörkläggningsgardin.

§ Nytt plant dubbelgolv i hela husbilen med inbyggd förvaring.
§ Dynamisk bakvägg med horisonellt ställda bakljus. 
§ Ny stilren inredning.
§ Stor dinette inklusive L sittgrupp med tillval Isofix och fem 

godkända sittplatser.
§ Multimediavägg med USB-uttag och kontrollpanel med 

touchskärm.
§ Adria Comprex-konstruktion på AL-KO chassi.
§ Bredare entrédörr.
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VäNTANS 
TIDER
Vattnet på vagnen är inte tåren,
som sörjer sommarn’ som var.
Nej, det är tecken på våren,
som kommer om några dar’.



Nytt år –  
nya bekymmer
NÅjA, SÅ bESVäRLIgT SKA DET VäL ändå inte bli. Förra året startade med torka och vattnet 
tog slut under sommaren. Svamparna gömde sig kvar under mossan och till trädgårdens 
morötter och potatis fick jag hämta vatten från sjön, tio kilometer hemifrån. 

Men under senhösten kom hela årsbehovet av vatten. Brunnen fylldes och svampen 
kom i överflöd. Ett frysskåp fylldes med höstsvampar och dessutom gav jag bort cirka 60 
liter. 

Flera bönder fick lämna kvar den sista säden på åkrarna och redskapen fastnade vid 
höstplöjningen. Kylan kom och i november fick jag använda yxan för att slå mig genom isen när båten skulle tas upp, men det 
hade dock inget med regnet att göra.

Nu hoppas jag att 2018 ska bli lite jämnare, nederbördsmässigt sett. Värmen bör komma före 20 april, för då ska jag vara med på 
stockholmarnas träff i Österbybruk. Sedan hoppas jag på en ordentlig rotblöta efter riksträffen i mitten på juli, vilket bör ge mig 
gula kantareller i augusti. Att önska är ju gratis ...

juST Nu SER jAg ETT TV-pROgRAM om droger, köpta på internet. Nya droger är lagliga till dess att de narkotikaklassats. Och när de 
förbjudits, tillsätter man bara någon liten ingrediens och vips är narkotikan laglig till dess att en ny klassning gjorts. 

När ett nytt läkemedel tas fram, måste det genomgå tidsödande tester innan det blir lagligt. Ibland är det samma sak när det gäl-
ler nya livsmedel. Varför ska det vara tvärtom när det gäller droger? Det borde vara så att inget som ska användas för invärtes bruk 
skulle få säljas förrän det genomgått nödvändiga tester och godkänts. En sådan lag skulle rädda många liv – eller åtminstone sätta 
många leverantörer bakom galler.

REDAN HAR SEKTIONERNA NORR OCH KLöVER börjat planera sommarens riksträff i Jättendal. Jättendal ligger i Norrland, men geogra-
fiskt sett ligger det i södra Sverige. Mittlinjen går drygt tio mil norr om platsen. Jag tillhör ju ena parten (Klöver) och är av någon 
anledning bokad för lotteriet. Så nu gäller det att hitta leverantörer som kan förse alla vinnare med godsaker. Se vidare beskrivning 
av Jättendal och riksträffen på annan plats.

Nu äR DET I SLuTET AV jANuARI och manusstopp. Samtidigt är 
det helgen för fågelräkning. För en vecka sedan var det tio gra-
der kallt och fågelbordet med omnejd var fyllt med mängder 
av fåglar. Vid ett tillfälle beräknade vi antalet steglitser till ett 
40-tal. Men nu under fågelräkningshelgen är det nollgradigt och 
mycket sparsamt med fåglar. Typiskt! 

När vi läser detta om två månader har man förmodligen 
börjat med vårsådden i Skåne och i norr har solen smält ihop 
snön till bara en halv meter. Här i Österbybruk är det lite mitt 
emellan och husvagnen har förmodligen tvättats av, samtidigt 
som båten fått en översyn. Årets bästa period har inletts och 
livet leker. 

Jag önskar alla en fin vår och en hoppfull uppstart av som-
maren! ulf HEllgrEn

HäLSNINg FRÅN KuLTRYCKETS REDAKTöR

Redaktören alltid redo för nya uppdrag.
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Varsågod, extra 
förmånlig ränta för dig

* Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 4,68 %. En kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några betalnings
anmärkningar och lägsta årsinkomst är 190 000 kr. Om den rörliga årsräntan är 4,68 %, blir den effektiva räntan 4,78 % för 
ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på 5 år (60 återbetalningstillfällen), utan uppläggningsavgift. Det totala beloppet 
att betala, vid oförändrad ränta blir 112 350 kronor och din månadskostnad blir 1 873 kronor. Årsränta per 2016-09-07.

Som medlem i MHF kan du låna från 20 000 upp till 350 000 kronor  
till en rörlig ränta på 4,68* procent. Välj själv vad du vill använda 
pengarna till. Ingen säkerhet behövs och inga avgifter finns. Du kan  
när som helst lösa lånet utan extra kostnad.

Ring 0771-388 788 om du vill ha ett lånebesked direkt eller besök  
seb.se/medlemslan

SEB Motorföraren nr2-18_192x124.indd   1 2018-02-05   16:09
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Namnlöst-2   1 2016-04-27   11.21



NYHETERKuLTRYCKET NuMMER 1 201846

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!

Sektion Halland
HALLäNDSK VALbORgSTRäFF

Sektion Halland inbjuder härmed till den sedvanliga 
Valborgsträffen i södra Hallands klubbstuga i Näs 
Hyltebruk. ankomst torsdag 26 april efter kl. 15:00. 
Programmet kommer att innehålla sedvanlig brasa 
vid sjön och en hel del annat.
Ni som hanterar musikin-
strument, ta gärna med er 
det och förhöj stämningen 
ytterligare. Tänk på att ta med 
vatten. Vi har vatten med oss, 
men tänk på dem som inte 
kan ta med sig så mycket.
anmälan: Till familjen Bengtsson på 0705–81 73 30, 
eller till Familjen Ljunggren på 0705–95 78 72.
Välkomna!

SLöLägER

Hos sektion Halland blir det slöläger den 18 juli till 
den 13 augusti och platsen är Björkängsgården, Turk-
duvevägen 9 a, Björkäng, Tvååker. Från programmet 
kan nämnas Dans, Bingo, femkamp och andra impro-
viserade aktiviteter. Det blir även besök i Galtabäcks 
hamn för att se Galtabäcksskeppet, en replik av ett 
vikingaskepp från runt 1000-talet. Radiostationen 
Grimeton har kvällsvisningar varje tisdag kl. 18.00–
20.00 med start av radiostationen.
Om intresse finns, ska vi försöka hitta lämpliga utflykts-
mål och studiebesök. Kom gärna med förslag. De som 
har musikinstrument, får gärna ta med sig dem.
vägbeskrivning: Kör västkustvägen ca. 11 km söder 
Varberg och följ ovan adress. ankomst från 18 juli 
efter kl. 10:00 med anmälan före ankomst. 
anmälan eller frågor: Göran och Birgitta Pettersson 
på 0340–477 71, 070–692 52 71. e-post:  
mhfcc-halland@telia.com Varmt välkomna!

Sektion Syd
SäSONgSAVSLuTNINg 

I Höganäs 27–29 oktober på Mjöhults Idrottsplats. 
ankomst efter 15:00.
axplock ur programmet: Besök 
på Höganäs höstmarknad och 
saluhallen, klurigheter och un-
derhållning. 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 Lennart 
Magnusson, 042–341381, 070–6281381 
eller Vera o erling Thelander 0451–213 16, 
070–521 26 16.
Välkomna!

Sektion Nord
ÅRSMöTESHELg

Årsmöteshelg med aktiviteter den 27 april till 1 maj. 
Samling efter kl. 15:00 den 27:e på byagården i Bur-
träsk. Vägbeskrivning fås vid anmälan. Sektion Norr 
erbjuder deltagarna femkamp, spel, en eventuell 
överraskningsutflykt, 
samt förstås – trevlig 
och rolig samvaro. 
Söndag den 29 april 
är det årsmöte kl. 
16:00 och efteråt 
bjuds ni på smörgås-
tårta. (Meddela eventuella allergier vid anmälan.) 
Vädret är soligt och fint, annars får vi lysa upp tillva-
ron. 
anmälan: Senast den 22 april till anders Marklund 
på 070-674 26 24, eller 
e-post: anders.marklund@mhf.se
Välkomna, glöm ej era vänner, alla är välkomna!

KRISTIHIMMELSTRäFF

med bilrally och riksträffsplanering sker den 9–13 
maj. Samling efter kl. 13:00 i Bredsele Park, Kusfors. 
Vägbeskrivning fås vid anmälan. Det blir bilrally, tips-
promenad, spel, femkamp, riksträffsplanering och 
korvgrillning – eller bara njuta av dagarna och umgås. 
anmälan: senast 4 maj till Ingabritt Johansson på 
070–672 31 16, eller Lisbet/Kjell Nygren på 070–634 
08 30/070–557 58 40. 
Välkomna alla, tag med vänner!

HELgTRäFF

I Luleå-Piteå-området. Datumet att hålla utkik efter 
är den 1–3 juni. Vi träffas efter kl. 13:00. exakt plats 
erhålles vid anmälan, men det blir inom Luleå- Piteå-
området. Det blir en helg att bara umgås och ladda 
batterierna, med lite små programpunkter. 
anmälan: Senast den 28 maj till anders Marklund 
på 070–674 26 24 eller e-post: anders.marklund@
mhf.se
Välkomna och ta med er vänner!

alla tre träffarna görs i samarbete med NBV Norr.

Sektion Knallarna
VÅRTRäFF MED ÅRSMöTE

I Hyringa-Längnums bygdegård den 17–20 maj 2018. 
adress: anders Olovsgården 21, Grästorp. Koordina-
ter N58, 29052 och e12, 75279.
Program: Torsdag: ankomst 
efter 12.00. Fria aktiviteter 
på eftermiddagen. 19.00. 
Underhållning av Ingvar 
Svennerlind med spelvän-
ner. Därefter information 
och knytfika. Fredag: Vi bju-
der på bussutflykt till ett kungligt resmål, med fika- 
eller lunchmöjlighet. 19.00: Kåseri av Gillis Hellberg 
samt kaffe med tilltugg.
Lördag: Årsmöte kl. 10.00. Bouleturnering på efter-
middagen. 19.00: Underhållning av elisabeth Lord 
och Tommy Gunnarsson i samarbete med NBV. Kaffe 
med tilltugg. 
Söndag: avslutning och prisutdelning 10.00.

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

MARKNADSTRäFF

Marknadsträff i Knalleland den 13–16 september 
2018. 
Plats: Dalstorps Bygdegård, Ljungsarpsvägen 4, 
51460 Dalstorp. 
Program: Torsdag, ankomst efter kl. 12:00. Fria 
aktiviteter. Kl. 20.00: knyt-fika och träffinformation i 
bygdegården. Fredag: Tipspromenad, start kl. 10.00. 
Samvaro kl. 19.00. Program meddelas senare. Med-
tag kopp/mugg, vi bjuder på kaffe/te med tilltugg.
Lördag: Fria aktiviteter till exempel shopping i Gäll-
stad eller Göllingstorp marknad. Kl. 19.00 underhåll-
ning. Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg. Söndag: Kl. 
10.00 avslutning
anmälan: Senast den 10 september till emil och 
Marianne Johansson på 0322-66 30, 0705-45 30 15 
eller Bo och Birgitta Lexén på 0708-49 17 44.
I samarbete med NBV
Välkomna!

 
östergötasektionen
ÅRSMöTE

östgötasektionen bjuder in till 
årsmöte i IOGT-NTO-lokalen Vidar 
i Söderköping, söndagen den 
21 april kl. 12.00. Det bjuds på 
årsmötesförhandlingar, lättare för-
täring och trevlig samvaro. 
anmälan: Senast den 17 april till Johansson/Ottos-
son på 0121–230 47 eller 070–313 29 59. 
Välkomna!
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nu har vi startat på ett nytt år (2018) vilket 
inletts med snökaos i vår norra del och 
här nere i söder blåser vi bort. Vi är gan-
ska blåsta i nuläget, herr storm har nämli-

gen jagat oss de flesta dagarna.
Årets träffverksamhet ser bra ut. För 2018 har vi 

redan 28 träffar inlagda i träfflistan och för 2019 har 
vi redan tre träffar spikade. Årets riksträff kommer 
att vara i Jättendal i Hälsingland den 10–14 juli, med 
sektionerna Klöver och Nord som träffvärdar. 

Vi har även fått nya vägmärken att lära oss, dessa 
kan ni hämta hem från transportstyrelsen. Kom även 
ihåg att det numera är förbjudet att tala i mobiltele-
fon under färd. Alltså två händer på ratten!

jan-ÅkE Hansson

ORDFöRANDEN HAR ORDET

Hej, alla clubkamrater!

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

VÅRTRäFF

Varmt välkomna till vårträff med årsmöte den 24–27 
maj i Byarums Hembygdsgård.
Program: ankomst torsdag efter kl. 16.00. Fredag 
bjuder på underhållning från kl. 20.00 med bjudfika. 
Lördag: Årsmöte från kl. 
16.00 med bjudfika, samt 
gemenskap på kvällen. Sön-
dag: avslutning med prisut-
delning kl. 10.00.
vägbeskrivning: e4 avfart 
trafikplats 90 mot Vaggeryd. 
efter 300 meter, ta vänster 
mot Byarum.
anmälan: Senast den 21 maj till Jonny Oskarsson 
på 0393–140 49/0706–00 74 27, eller till Inga Bo-
ström på 0736–29 36 57.

Sektion Norra Småland 
VÅRuppLEVELSER VID SIMbADET

Simbadet ligger i österbybruk och Stockholmssek-
tionen bjuder in till vårupplevelser med gemensam 
samvaro i härlig bruksmiljö. 
Den mesta tiden kan an-
vändas för egna aktiviteter, 
men också till gemensamma 
kvällssamlingar med spontana 
inslag. Träffen börjar den 20 
april, kl. 19.00 med välkomst-
fika. Lördagen innehåller 
tipspromenad samt gemensam knytficka kl. 19.00. 
Söndagen bjuder på besök hos elins glada kossor i 
Morkarla från 09.30-tiden till 11.30.
Träffavgiften är 250 kronor inklusive el.
anmälan: Görs senast den 17 april till Harald 
Johansson på 070–530 25 71. Välkomna!

Sektion Klöver 
ÅRSMöTESTRäFF

Välkomna till österbybruk vid Simba-
dets camping den 14 till 16 septem-
ber. På fredagen bjuds det på väl-
komstfika och information kl. 18.00. 

Lördagen bjuder på utflykt under dagen och 
samkväm med lättare måltid och lotteri kl. 
18.00. Årsmötet hålls på söndagen kl. 10.00 
och därefter kaffe. 
anmälan: Margareta på 0243–23 40 88, 
070–393 16 85 alternativt till Per Snabb på 
072–333 91 87. Välkomna!

Stockholmssektionen
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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 
materialdag mån-
dag 16 april.

Nya produkter för 
”husbilshundar”
Nu blir det lättare för dig som har hund och 
är ute på husbilssemester. Husbilshund är 
ett nystartat företag som utvecklar produk-
ter som gör det smidigare att resa med sitt 
husdjur.

Det handlar om smidiga varianter som tar 
lite plats. Flaggskeppet är hundhagar som 
lätt sätts upp utanför husbilen. De finns både 
i plast och aluminium.

Företaget erbjuder även säkerhetsbälten, 
hopfällbara matskålar, midjeväskor med 
mera.

Husbil för tuffa  
förhållanden
Nordic husbilar har, efter närmare 30 år i 
branschen, visat att man kan bygga gedigna 
husbilar för kärva vinterklimat. Nu lanserar 
Nordic den fyrhjulsdrivna Nordic explore/
Crossover, byggd på ett Mercedes 519 
chassi med 190 hästkrafter. en husbil för den 
som älskar friluftsliv, enligt tillverkaren.

Den planlösningsmodell som visades upp 
under Caravan Stockholm på Kistamässan 
var Nordic explore Högbädd. en husbil för 
den som önskar lasta mycket, och som har 
stort lastutrymme under sängarna.

Nu är det förbjudet att hålla mobiltelefonen 
i handen när du kör. För bilförare med äldre 
bilar som saknar teknik för handsfree kan 
Garmin DriveSmart vara en lösning, då bilä-
garen får en bil-gps med handsfreefunktion 
och bilnavigering. Garmin DriveSmart gör att 
föraren kan vara uppkopplad genom röststyrd navigering.

– Vi ser fortfarande ett stort intresse för bil-gps för den 
nordiska marknaden, särskilt då med smarta funktioner 

som handsfree. Det är inte alla bilar 
idag som har inbyggd handsfree, eller 
navigator för den delen, säger Marcus 
Bjärneroth, nordisk marknadsdirektör på 
Garmin.

Garmin DriveSmart 61 LMT-S har ock-
så detaljerade kartor över europa med kostnadsfria livstids 
kartuppdateringar förinstallerade samt trafikinformation i 
realtid via Smartphone Link.

garmin lockar med DriveSmart

Alltid redo.
Alltid nykter.
Alltid mig själv.

Bli scoutledare och hjälp 
oss skapa en äventyrlig 
och trygg fritid för fler barn!  

www.nsf.scout.se
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Kompakt Marco polo 
med lyxkänsla
Mercedes Marco Polo är en smidig husbil för 
den som vill vara diskret. Från utsidan liknar 
den en helt vanlig Mercedes V-Klass. Men 
bakom exteriören döljer sig ett kompakt hem 
på hjul.

I en bil som 
får plats i de 
allra flesta 
garage (bara 
1,98 meter 
hög) finns 
sov-och mat-
plats för fyra, 
kök, garderober och utrymme för en hel del 
bagage.

Liksom Mercedes V-Klass har Marco Polo 
säkerhetssystem som till exempel trötthets-
varnare och sidvindsassistent som standard. 
Det går också att utrusta bilen med dusch, 
markis och specialgjorda campingmöbler

Men smakar det så kostar det. Just nu har 
man ett lanseringspris på närmare 750 000 
kronor för bland annat fyrhjulsdrivning, auto-
matlåda och 360°-kamera.

First Camps Campingtourbiljett är tillbaka, 
som ger gäster i husbil, husvagn och tält 
möjligheten att köpa tio övernattningar på 
en gång för 1 600 kronor.

Samarbetet med tyska campingkedjan 
Regenbogen är nyckeln till att kunna er-
bjuda 24 destinationer i Sverige, Danmark 
och Tyskland.

erbjudandet gäller destinationer från 
Luleå i norra Sverige till Ladbergen i mel-
lersta Tyskland. att Tyskland dessutom har 
klättrat på resebarometern de senaste 
åren som en av svenskarnas favoriter 

när det kommer 
till utlandsresor, 
samtidigt som 
husbilar blir allt 
vanligare, bidrar 
såklart starkt till samarbetets framgång.

Campingtourbiljetten ger rabatterade 
priser på övernattningar under för- och 
eftersäsong, från januari till maj och från 
september till december. Den är giltig och 
kan köpas på First Camps och Regenbo-
gens destinationer i Sverige, Danmark 
och Tyskland.

            Camping Key Europe flyttar in i mobilen 
Camping Key europe är kortet som knyter samman campingplatser över 
hela europa. Nu flyttar det in i mobilen. När du köper kortet online, via 
camping.se eller campingplatsens egna hemsida, får du ett digitalt kort 
att ladda ner i appen ”My Camping Key”. Kortet är giltigt i tolv månader 

från inköpsdagen.
I Camping Key europe ingår ansvars- och olycksfalls-

försäkring, rabatter och erbjudanden både i Sverige och 
europa samt snabbare in- och utcheckning. Kortet är 
också ett krav för att bo på SCR-anslutna campingar. 

Rekord för 
mobila fordon
Husbilarna popularitet fort-
sätter att öka. Inte sedan 
början av 1990-talet har 
det registrerats så många 
fritidsfordon som under det 
gångna året. För husvagnar-
nas del har det dock skett en 
liten nedgång.

Totalt 9 845 fritidsfordon 
registrerades i Sverige under 
2017, vilket är den högsta 
siffran sedan 1990, då det 
nyregistrerades sammanlagt 
11 882 husvagnar och husbi-
lar. Värt att notera är dock att 
antalet husbilar 1990 utgjorde 
knappt tolv procent av det 
totala antalet. Under 2017 
stod husbilen för 65 procent 
av nyregistreringarna.

Även för 2018 tror Hus-
vagnsbranschens riksförbund 
på en fortsatt ökning, framför 
allt när det gäller husbilarna.

Campingtourbiljett även 2018

BRA STÄMNING 
VAR DU ÄN ÄR

Hitta din närmsta återförsäljare:  
www.hobbycaravan.se

H
APPY HOBBY WEEKEN

DVÄLKOMMEN
Den 24–25 mars kickar vi igång 

årets campingsäsong med en  
härlig vårfest hos Sveriges 
alla auktoriserade Hobby

återförsäljare. Kom och ta del  
av nyheter, trender och  
Hobbys många modeller.

Det är lätt att trivas i en Hobby, oavsett vem du är eller  
vart du ska. Vi har något för alla; från små lättkörda  
modeller till rymliga barnkammarvagnar. Alla bjuder på  
hög komfort, smarta förvaringslösningar och snygg design. 

Välkommen att hitta din favorit.
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Dagens VW California kan få en lyxi-
gare och rymligare storebror i form 
av en California XXL. En modern 
husbil byggd på VW Crafter med flera 
innovativa lösningar och betydligt 
bättre utrymme än i den California 
som byggs på mindre Multivan.

Vw CALIFORNIA xxL äR en konceptbil som 
tagits fram av Volkswagen och visats upp 
under 2017. Det finns inga uttalade planer 
på att sätta husbilen i produktion men det 
utesluts inte heller. Det finns en facebook-
grupp med flera tusen följare som uttrycker 
sin starka önskan om att VW ska börja till-
verka California-jumbon.

XXL-versionen är större på alla håll, 
framför allt är den högre. Den behöver inte 
det uppfällbara taket för att kunna nå den 
fulla ståhöjden på 2,2 meter. Inne i husbilen 
är konceptet snarlikt med utdragbara plan 

för de som sover högst upp och ett bäddbart 
utrymme på 2x1,7 meter längst bak för de 
som sover på nedre plan. 

Den sovplatsen är möjliggjord genom att 
VW förlängt karossen i sovhöjd med en lite 
ryggsäck som sticker ut och ger plats för två 
sovande. 

Hela bilen är 623,8 centimeter med för-
längningen och den är byggd på ett chassi 
med 364,0 centimeter hjulbas. Båda bäd-
darna har elektrisk värme/kylning och hus-
bilen har dessutom golvvärme.

SITTgRuppEN HAR pLATS för fyra om fram-
stolarna snurras. Mellan den nedre sovplatsen 
och sittgruppen finns köket samt toalett- 
och duschutrymmet som kan skjutas sam-
man något när det inte används. En riktigt 
smart lösning som ger plats för ett komplett 
våtutrymme med dusch, handfat och toalett. 
Köket är komplett med två nedfällbara gas-

plattor och två kylskåp på vardera 50 liter, 
varav det ena även fungerar som frys.

VOLKSwAgEN HAR VALT ljusa luftiga färger 
och det ger en känsla av mer rymd. En 
känsla som förstärks med ett gigantiskt pa-
noramatak i glas. Det är en höjdare för de 
som vill kolla månen och stjärnorna innan 
de somnar. All utrustning i husbilen, som 
värme, ljus, videoprojektorn med mera styrs 
från datorn, paddan eller mobilen med ap-
pen VW California XXL.

Drivlinan är en påkostad variant med 
175-hästars Eur6-diesel, DSG-automat och 
fyrhjulsdrivning av Haldex-typ. Bilen har 
dessutom luftfjädring som möjliggör anpass-
ning av köregenskaper och markfrigång till 
att från motorvägen till skogsvägen. 

Luxus abenteurwagen kallar man den här 
bilen i Tyskland.

stEfan nilsson

Koncept med vill-ha-känsla 
när VW tänjer sin klassiker

uppVISNINgSFRAMgÅNg.        Volkswagen har visat sitt lyxiga och innovativa koncept på en ny äventyrsbil med rötter i klassiska VW 
California på olika mässor.

FöR FYRA. Framstolarna kan i vanlig ordning snurras så att det skapas en sittgrupp för fyra framför köket och badrummet.

gENOMTäNKT. Bakrutan är öppningsbar 
för maximal kontakt med naturen från 
det nedre sovutrymmet som sträcker 
sig en bit ut över bilens lastutrymme.

DubbLA DubbELSäNgAR. Rejäl säng 
som mäter 2x1,7 meter på nedre plan 
och mysig dubbelsäng för stjärnskå-
dare och månromantiker på övre plan.

HögT I TAK. När den övre sängen skjutits samman får man en ståhöjd på 2,2 meter på det uppvärmda 
golvet och fri sikt mot himlen genom det stora panoramataket.
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uppVISNINgSFRAMgÅNg.        Volkswagen har visat sitt lyxiga och innovativa koncept på en ny äventyrsbil med rötter i klassiska VW 
California på olika mässor.

FöR FYRA. Framstolarna kan i vanlig ordning snurras så att det skapas en sittgrupp för fyra framför köket och badrummet.

bäDDVäNLIg. Volkswagens Hendrik Martin visar hur man smidigt 
drar ut golvet, eller rättare sagt sängbotten, för den bäddbara 
övervåningen.

KOMpAKT LöSNINg. Våtutrymmet med dusch, toalett och handfat 
kan dras ut vid behov och skjutas samman när det inte används.

TITTA KöKET! Detta är en av de mest konventionella lösningar i Ca-
lifornia XXL. Takmonterade överskåp i köksdelen.

STRETCHAD. Tack vare en liten ryggsäck baktill blir längden 623,8 centi-
meter vilket ger extra utrymme i sängarna både uppe och nere.



Erling och Vera Thelander från sektion Syd 
känner vi från tidigare resereportage. Nu 
kommer vi i två nummer att få ta del av de-
ras resa till Norge sommaren 2017. Erling är 
dessutom en skicklig fotograf, vilket vi får se 
i reportagen. 

EFTER MHF CAMpINg Clubs Riksträff i Vingåker gick 
färden mot Lofoten via Dalarna och Ingemar Sten-
marks Tärnaby till Norge. Redan efter gränsen blev 

det tyst i radion eftersom Norge har infört digital 
radio. 

Efter Mo i Rana körde vi E6:an norrut. Där var 
väldigt mycket vägarbeten, så om några år blir det 
nog en bra E6. På vissa ställen kände vi igen E6:an 
där vi körde med husvagn redan 1988. Då fick man 
ibland vara försiktig vid möten, men nu var vägen 
bredare.

På väg norrut hittade vi en grusplan på en udde 
ute i en fjord där vi övernattade bland 24 andra 

husbilar. När vi körde vidare började trafiken att gå 
allt fortare. Det visade sig att alla ville komma först 
till en färja.

Vi valde den färja som gick mot Narvik för vi 
ville se så mycket som möjligt av Norge. 

VI HITTADE EN CAMpINgpLATS i Evenes. Där träffade 
vi svenskar med modern telefon och då fick vi veta 
att när vi beräknades komma till Lofoten skulle det 
regna i flera dagar.

Före Kabelvåg besökte vi Lofotenkatedralen, en 
stor och sevärd kyrka. I närheten finns Havsfiske-
akvariet och en galleria samt ett museum. Samtliga 
dessa är värda ett besök.

Nästa kanonupplevelse var Henningsvær, en 
mycket sevärd ort ute på en ö, med mysiga gator 
och hus. Där var även gratis servicehus för husbilar 
samt en camping. På vägen ner mot själva Lofoten 
uppenbarade sig något märkligt – bergssidorna var 
gröna nästan ändan upp till toppen. Annars brukar 
ju bergen vara bara o gråa ända upp. Kan det vara 
golfströmmen som inverkar?

Ofta övernattade vi på rastplatser med bra och 
välskötta servicebyggnader. Vi stannade under för-
utsättning att där redan var minst två ekipage. På 
16 mil var 11 rastplatser rekommenderade som fina 
fotoplatser. Nästa kväll besökte vi återigen en rast-

Med husbil
mot Lofoten

VALFRIHET. En av de många rastplatserna vi besökte. Vi valde att stanna om det fanns minst två ekipage till.

TORRFISKEMuSEuM I LOFOTEN. Där fick vi bland annat veta att fiskhuvuden av torsk torkas, mals och skickas till 
Afrika som mat.
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plats där det kom fem bussar för att låta passagerarna 
fotografera naturen.

Nära Vikingabyn i Borg såg vi den enda polisen 
som mätte hastigheten med laserinstrument, annars 
har Norge ofta fartkameror som tar tiden mellan 
kamerorna.

Vi besökte Vikingabyn med sitt 84 meter långa 
långhus, som är ett av de finaste långhusen med vi-
kingainredning. I Flakstad låg en liten kyrka med 
lökkupol som hade guidade visningar.

pÅ VägEN NER TILL Å i Lofoten regnade det, så från 
fredag eftermiddag till måndag morgon låg vi stilla 
på en rastplats och väntade på bra väder. Men det 
gjorde inget, för naturen och ljuset var underbart 
och även promenaderna var fina när det hätte*. 

I semesterplanerna ingick att vänta på bra väder i 
tre, fyra dagar. När vi på måndag förmiddag körde vi-
dare, såg vi den verkliga semesterbilden med vita hus 
och vita båtar i vattnet samt regnbågen i bakgrunden. 

I Å, där vägen slutade, låg vårt resmål med mysiga 
hus delvis på stolpar, mysig fiskrestaurang, bageri, 
torrfiskemuseum och skränande fiskmåsar. På torr-
fiskemuseet fick vi veta mycket om Lofotens fis-
kehistoria. Där fick vi bland annat veta att torkade 
torskhuvuden mals och skickas till Afrika och blir 
till något ätbart. 

Den stora turiststormen till Å började 1976, men 
redan på vikingatiden kom det årligen cirka 30 000 
personer till Lofoten för att fiska torsk.

I Å ska man givetvis gå på fiskrestaurang och sitta 
på bryggan och äta lax i någon form. Efter en pro-
menad i Å gick vi längst ut på den delen av halvön 
som gick att gå med pensionärsben. 

VäDRET VAR FINT OCH MÅSARNA flög och skrek. 
Efter Å åt vi räkor på en fiskrestaurang och nästa 
natt bodde vi på den rastplats där vi bott tre nätter 
tidigare. Där skyltades om naturkonstverk. Dumma 
som vi var gick vi där många andra hade gått, men 
det här var inget för pensionärsben. Det enda vi 
såg på håll var en aluminiumplåt uppställd mot en 
bergvägg.

Färden hemåt gick delvis på mindre vägar utmed 
kusten, med havet till höger om oss och kanske par-
keringsplatser mot vattnet. Då ser man mer fin na-
tur. Vi stannade på en rastplats där vi varit tidigare. 
Vi var tveksamma om vi skulle bli kvar, men vid 
22-tiden kom två husbilar till, så då stannade vi.

vEra & Erling tHElandEr

(text och foto) 

* Hätte är skånska och betyder uppehåll i regnandet 
(red. anm.)

KäRA VäNNER I SEKTION Klöver och cam-
pingcluben. Vi kommer i år att tillsammans 
med sektion Norr genomföra riksträffen i 
Jättendal. I maj ska vi träffa Norr i Bredsele 
under en helg och planera träffen. 

Sedan hoppas jag att så många som möj-
ligt anmäler sig till riksträffen, vilken som 
vanligt blir något utöver det vanliga (se re-
portage på annan plats).

Vi är även inbjudna till Sektion Stock-
holms träff den 20 – 22 april, då vi bland 
annat gör ett besök hos Elins glada kossor i 
Morkarla. Elin har blivit känd i tv och press 
för sin kamp mot Arlas låga betalning till 
bönderna för mjölken.

Utöver detta kommer Klöver också att ha 
en egen träff i höst i Österbybruk. Förutom 
årsmötet hoppas jag att många kommer att 
fylla vinterbehovet av svamp under träffen. 
Sakkunnig hjälp kommer att finnas på plats.

Till en innehållsrik sommar hälsar
margarEta, 

sektion Klöver

Sektion Klövers träff i Österbybruk samman-
faller med svampperioden …

brev från 
Klöver Dam

TACKSAMMA VYER. I väntan på bättre 
väder, stannade vi i tre dagar och 
kunde se hur det nederbördsrika 
Norge bjöd på fina regnbågsbilder.

INCIDENT. Ett norskflaggat segelfartyg såg ut att ligga far-
ligt nära ett skär, men klarade sig från grundstötning.
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Gammal man gör så gott han kan, men 
dansar ...
...inte så illa ändå, skulle jag tro. Gjorde så 
gott jag kunde när Glade Gunnar spelade 
upp till dans en lördagskväll i Björkäng. Det 
fanns ju också en del ungdomar under åttio 
år som fortfarande orkar med en foxtrot. 
Och det hela börjar på annan plats med nos-
talgi från 1964.

jAg HADE FÅTT EN FRÅgA av energiknippet Ulla-
Stina Holm och hennes Lennart om att göra ett 
nostalgiprogram på Sommarhemmet Sillvik i Gö-
teborg. 

I nådens år 1964 hamnade jag och min familj 
liksom av en händelse på IOGT:s sommarhem Sill-
vik i Göteborgs norra skärgård. IOGT:s dåvarande 
tidning hette Reformatorn och man hade tänkt att 
medlemmarna skulle kuska runt i landet och knyta 
kontakter på rörelsens anläggningar. 

EN INRuTAD SpELpLAN följde en diger lista med 
adress till anläggningar, som skulle leverera en lapp 
som bevis på att man besökt dem. Det fanns många 
aktiva sommarhem på den tiden.

Vi, Ann-Marie, jag och våra tre barn i åldrarna 
12, 14 och 16 år skulle semestra på en för oss väl-
bekant plats på västkusten för att bada och bränna 
oss i solen. 

När vi ändå skulle västerut låg Sillvik, en av de 
föreslagna anläggningarna, åt samma håll. Så varför 
inte? Barnen protesterade högljutt men mot löfte 
att bara hämta ”lappen” och sedan sticka vidare, le-
tade vi oss fram till Sillvik. 

gpS FANNS INTE ENS i sinnevärlden på den här ti-
den, så det blev kartboken. Där hade man glömt 
att det fanns en plats med namnet Sillvik. Men, 
Telegrafverket var noga med sådana saker, så i en 
telefonkiosk med en helt oförstörd katalog, hittade 
vi vårt resmål.

Vi körde och körde, och plötsligt när vägen hade 
smalnat av betänkligt och vi befann oss nära Sillvik 
låg hela skärgården där, med vita segel i massor. En 
helt otrolig syn för smålänningar med bara Vätterns 
blanka yta för ögonen.

Så stod vi vid Sommarhemmet. Ett antal ”gub-
bar” målade en tillbyggnad och var väldigt intres-
serade av att lämna ut sin lilla lapp. Den hade före-
ståndarparet, de unga Gull-Britt och Eilert Vildin 
hand om, men samtidigt propsade de på att vi skulle 
stanna, åtminstone en natt. 

Resolut tågade de upp till vår bil och plockade 
med sig tält och sovsäckar och plötsligt bodde vi på 

Sommarminnen och nostalgi

Sillvik till barnens förtvivlan – tills dom upptäckte 
att det myllrade av ungdomar i deras egen ålder...

NäSTA MORgON VAR DET INTE tal om att riva tältet 
och åka vidare, för våra ungdomar hade hittat nya 
kompisar. För att göra historien kort; vi tillbringade 
en stor del av våra semestrar där under mer än tjugo 
år med håll-i-gång från morgon till kväll. 

Det finns massor att berätta och massor av bilder 
som tagits under den tiden. Sånger som sjöngs, dass-
invigning, brunnsborrning, varpamästerskap, fiske 
med mera... Då var man ung, idag kan man väl med 
fog säga att man blivit en aning gammal. 

Då kommer Ulla-Stina och Lennart och frågar 
om jag kan göra ett nostalgiprogram med bilder 
och visor jag skrivit på Sillvik genom åren. Jag tve-
kade inte en sekund.

Så kommer dagen då det ska ske. Vänner från den 

tiden dyker upp, en efter en. Och när det är dags att 
köra igång kommer Tommy Janerstål som, liksom av 
en händelse, har dragspelet med sig. En trygghet för 
en nervös gamling och härligt att få spela ihop med.

När den minnesrika kvällen sedan är förbi och 
man är dödstrött men lycklig, sätter vi oss i bilen 
och kör till Kuggavik, där vi parkerat husvagnen. 

SöNDAg. VI SLAppAR bARA. Tar en tur ner till havet 
och känner den friska luften rensa våra lungor. På 
kvällen fick gamle Sverre berätta, spela och sjunga 
om sin musikaliska barndom och dito utveckling.

På måndagen är det dags att köra vidare. Slölägret 
på Björkäng är målet. Vi anländer lagom för att se 
när ”lägerchefen” Göran Pettersson tänder grillen. 
Varje dag samma tid. En halvtimme senare kommer 
alla med sina bord och stolar och ett mäktigt lång-
bord är plötsligt ett faktum.

VILOLägE. Är det slöläger så är det.ELDIg. Göran Pettersson har byggt sin imponerande vedstapel 
och är redo att tända på.

gLADA SpELMäN. Sverre Broström framför eget   viskollage till-
sammans med Tommy Janerstål.

SpONTANSpEL. Georg Johansson fick fart på samlingen musikanter.
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I trygga händer

Lämna din bil i  
trygga händer

Hos verkstäder som använder vår symbol får du vår 
omfattande MRF-garanti på service, reparation och 
reservdelar. Det är en av många orsaker till att du får 
en tryggare resa med din bil. 
www.mrf.se/privatperson

LEN
N

A
N

D
IA

Sommarminnen och nostalgi

Glade Gunnar tar fram handklaveret, själv nöjer 
jag mig med gitarren och ljuv (?) musik uppstår. Så 
dyker Georg plötslig upp. Han får inte köra husvagn 
längre, något fel på ögonen. Hustrun Maj-Britt är 
med, liksom sonen som kört bilen. 

gEORg KuNDE INTE LäMNA sitt dragspel hemma och 
det åkte så småningom fram och vi drog några bi-
tar tillsammans. En härlig känsla! För övrigt samma 
schema varje dag men med en bingokväll inlagd, 
danskväll på lördagen med fika som Birgitta Petters-
son och Yvonne Johansson frikostigt bjöd på. 

Några härliga sommarveckor med västkustturné 
är till ända och vi styr mot hemmet i Jönköping där 
den självgående gräsklipparen Nisse hade skött sitt 
jobb exemplariskt medan vi varit borta och roat oss.

svErrE broström 

VILOLägE. Är det slöläger så är det.

gLADA SpELMäN. Sverre Broström framför eget   viskollage till-
sammans med Tommy Janerstål.

gODA VäNNER. Eilert och Gull-Britt Vildin, Sverre och Ann-
Marie Broström vid parken Sköna Lund i Sillvik.

FOTO: SVeRRe BROSTRöM
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Hälsingland anses vara ett av Sveri-
ges vackraste och intressantaste land-
skap. Där ska vi ha sommarens riks-
träff, i Jättendal norr om Hudiksvall. 
Sektionerna Norr och Klöver delar på 
ansvaret och vi utlovar en innehålls-
rik träff på IOGT-NTO:s mark.

Det är nu 13 år sedan förra gången vi hade 
riksträffen i Jättendal. Den gången bjöds vi 
på utflykter både till kusten och inåt landet. 
Fiskelägena vid Bottenhavet har nu blivit 
attraktiva fritidsboenden, med sommarbu-
tiker där det säljs både souvenirer och fisk. 
Inåt landet har flera hundra år gamla gårdar 
bevarats, där man kan köpa fika med hem-
bakat bröd i genuin miljö.

Till stora shoppingcentra är det några mil, 
men lokala butiker tillhandahåller det som 
behövs för det lekamliga. Området är känt 
för sina fina jordgubbar och perioden sam-
manfaller med riksträffen. 

Som vanligt hoppas vi att få se barn med 
på träffen. Vi har saknat dem på senare år. 
Om vi vet att några kommer med så lovar 
vi att planera något för dem.

Boka 10–14 juli för årets riksträff! Blan-
kett finns här intill. Vi ses! 

 Hälsningar 
margarEta sandEll &  

andErs marklund 

Vi drar norrut – men inte så långt

programmet (preliminärt)
dagligen 10 – 14 juli:

Varulotter, samvaro

tisdagen 10 juli

10.00–18.00  ankomst
13.00–18.30  Välkomstfika
19.00–20.00  Information
20.00–21.00  Underhållning

onsdag 11 juli

11.00   Invigning i Jättendals kyrka
13.00–18.00  Tipspromenad
19.00–20.30  Underhållning
20.30–   Korvgrillning

torsdag 12 juli

09.30–  Bouletävling
09.00–18.00  Tipspromenad
19.00–20.30  Underhållning
20.30–  Korvgrillning

fredag 13 juli

09.30–10:00  Incheckning till årsmötet
10.00 –  Årsmöte
11.30–18.00  Tipspromenad
19.00 – 23.00  Dans med fikaförsäljning 

lördag 14 juli

10.00–   Prisutdelning, avslutning

Riksträffen 2018

Invigning av riksträffen 2018 sker i vackra Jät-
tendals kyrka.

En bit ut mot kusten ligger fina fiskelägen.

Träfforkestern kommer att varvas med det här 
gänget.

En bit in i Hälsingland ligger många hälsinge-
gårdar.

Lunch i tvåhundraårig miljö.

Bergsjögubbarna är 
populära i Hälsingland.

FOTO: ULF HeLLGReN



Medlemsnr Sektion Förnamn Efternamn Har namnbricka

Anmälan

Bostadsadress  Postnummer Postadress

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

Namn    Har namnbricka

Övriga medresenärer/deltagare

Namn    Har namnbricka

Namn   Ålder Har namnbricka

Barn och ungdom

Namn   Ålder Har namnbricka

Antal som deltar i bouleturnering  

Boule

st

Välkommen till Riksträff 10 juli - 14 juli 2018 i Jättendal

Riksträff i IOGT gården Jättendal.
Ankomst/insläpp från kl. 10.00 tisdagen den 10 juli 2018.

SEKTION 

NORD BD

AC

Z
Y

Riksträffavgift 600 kr betalas till Bankgiro 503-7577 senast 25 juni 2018. Glöm inte att ange klubbnummer.
De som inte betalat träffavgift vid anmälan kan göra det vid ankomst. Avgiften blir då 750 kr.

Eventuella förfrågningar på telefon 070-674 26 24.
Skicka in anmälan (finns i Kultrycket nr 1 i Motorföraren nr 2 och på hemsidan) senast 19 juni.

Välkomna!

Sänd till:

Ander Marklund     Hällbruksgatan 3     974 35 Luleå

E-post: anders.marklund@mhf.se     Tel: 070-674 26 24
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TRäFFLISTA 2018
DATuM  ARRANgEMANgETS ART OCH pLATS    ARR SEKTION  TELEFON

17/2   Årsmöte, kl 13.00, engelbrektsvägen 12 B, Jakobsberg  Stockholmssektionen 08–58031675, 070–6332720
18/2  Årsmöte, Sköldinga Folkets Hus, Sköldinge  Sektion Sörmland  070–5882764
29/3–2/4  Påskträff, Ingnaberga, Hässleholm, Årsmöte 1/4 kl 10.00. Sektion Syd  0451–21316
14/4  Årsmöte, Föreningsgården Skåre, anmälan 070–3715814 Sektion Värmland  0563–41288, 0591–12374
21/4  Årsmöte, IOGT-NTO-lokalen Vidar i Söderköping  östgötasektionen  0121–23047, 070–3132959
20–22/4  vårupplevelse vid simbadets Camping österby bruk  Stockholmssektionen 08–53025241, 070–5302571
27/4–1/5  valborgsträff, Långaryds näs    Sektion Halland  070–5217030
27/4–1/5  valborgsmäss, årsmöte, Bjurträsk   Sektion Nord  070–6742624
9–13/5    vårträff Stenshults idrottsplats, Uddevalla   Västsektionen  0524–62009
9–13/5    kristi Himmelsfärd, Bredsele    Sektion Nord  070–6340830, 070–6723116
10–13/5    kristi Himmelsfärdsträff, Rönehälls nygdegård, Tågarp  Gåsasektionen  046–253426
11–13/5  vårträff i Näs, Hedemora    Sektion Klöver  070–6009005
17–20/5  vårträff med årsmöte Hyringa – Längnums Bygdegård. 
  Grästorps kommun     Sektion Knallarna  0510–91744,  0708–491744
24–27/5  vårträff med årsmöte Byarums Hembygdsgård, Vaggeryd Sektion Norra Småland 0393–14049, 070–6007427
1–3/6  Helgträff, Luleå-Piteå-området    Sektion Nord  070–6742624
10–14/7  mHf Camping Club riksträff, Jättendal   Sektion Nord & Klöver 070–6742624, 0703931685
18/7–13/8  slöläger på Björkängsgården, Turkduvevägen 2, Tvååker Sektion Halland  0340–47771, 070–6925271
3–5/8  naturträff, Kedträsk     Sektion Nord  070–6742624, 0706723116
16–19/8  Höstträff med årsmöte, Guddehjälm (Kungälv-Marstrand) Västsektionen  0524–62009
17–19/8  naturträff på ekeröds Camping (preliminärt)  Gåsasektionen  040–138807, 070–2869973
23–26/8  marknadsträff Bäckalyckan, Vaggeryd   Sektion Norra Småland 0393–14049, 070–6007427
23–26/8  surströmming, Västanträsk    Sektion Nord  070–5334117, 070–3366606
13–16/9    Höst & marknadsträff i Dalstorp    Sektion Knallarna  070–8491744
20–23/9  Årsmötesträff Björkenäsgården,    Sektion Halland  0340–47771, 070–6925271
  Turkduvevägen 9a, Tvååker- Årsmöte 22/9 kl. 10.00
28–30/9  avslutning Gotis öjebyn    Sektion Nord  073–0468054, 070–3710940
5–7/10  Höstträff med årsmöte. Årsmöte 6/10 kl 09.30, plats ? Gåsasektionen  046–253426
26–28/10  säsongsavslutning, plats ?    Sektion Syd  0451–21316
1/12  julfest, Luleå     Sektion Nord  070–6742624
30/5–2/6 2019 kristi Himmelsfärdsträff, Rönnehälls bygdegård, Tågarp Gåsasektionen  046–253426
4–6/10 2019 Höstträff med årsmöte. Årsmöte 6/10 kl 09.30, plats ? Gåsasektionen  046–253426
26–28/10 2019 säsongsavslutning, plats ?    Sektion Syd  0451–21316

Lördag den 2 december träffades 16 
medlemmar i sektionen till den år-
liga grötfesten. Tomtegröt och skinka 
med tillbehör serverades och avåts 
med god aptit. 

uNDER KVäLLEN blev vi underhållna med 
sång och musik av Ebba Hammarbäck och 
Karl-Gunnar Oppman. 

Alla hade i uppgift att ta med sig en jul-
klapp som under kvällen resulterade i en 
julklappsutdelning. Efter trevligt umgänge 
med mycket stoj och skratt serverades 
varmkorv med bröd. 

Ett stort och varmt tack till arrangörerna 
Ulla och Göran Ögren samt Gudrun och 
Bengt Westman för en mycket trevlig kväll.

ingabritt joHansson

Sektion Nord inledde julen med grötfest i Västanträsk

MuSIKALISK DuO. Kvällens underhållare Karl-Gunnar Opp-
mark och Ebba Hammarbäck bjöd på sång och musik. gOTT MED gRöT. Fyra mycket mätta och nöjda deltagare.



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. 

Läs mer på www.bilprovningen.se/fuktkontroll. 

Allt syns inte
på utsidan
Gör en Fuktkontroll och slipp tråkiga överraskningar
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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 19/3, 2017. Märk kuvertet ”Krysset 2/18”.

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

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

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

Foto: mikael lindberg
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Motorföraren i backspegeln

tEXt: mikaEl lindbErg

Den här gången plockar jag fram 
februarinumret av Motorföraren från 
1966. MHF firar då 40 år och finans-
minister Gunnar Sträng föreslår en 
höjd spritskatt. 

I tidningen finns en sida med ”för-
stagångshändelser” och där noteras 
bland annat den förste svensken 
som åkte fast för fortkörning, var en 
Lidingöbo som stoppades av polis 
på Strandvägen i Stockholm år 1900.

Det är ändå omslagsbilden på en 
röd Volvo Amazon som först fångar 
intresset att börja bläddra i just den 
här utgåvan. Den saknar dubbla 
backspeglar på framskärmarna, 
samt dim- och extraljus i fronten, så 
det är ingen 123GT. Efter ett par ge-
nombläddringar, konstateras att det 
inte finns något mer om Amazonen 
i tidningen. Däremot finns en Saab-
favorit med, nämligen Saab Sonett, 
som kom i ny tappning 1966.

Men det blir bättre. I samma ut-
gåva visas en Cortina upp, och den 
är helt unik – för sin tid.

Amazonen på bilden är åtminstone 
av 1965-års modell. Det var nämligen 
då som Volvo B18-emblemet ersattes 
med ”järnmärket”. Nytt för Amazo-
nen 1966 var att styrleder med mera 
blev permanentsmorda, vilket innebar 
att rundsmörjningen var 500:e mil inte 
längre behövdes. Eftersom PV544 lagts 
ner året innan, introduceras en enklare 

variant av Amazonen som får namnet 
Favorit och är 1 500 kronor billigare 
än vanliga Amazonen. Under året skulle 
119 000 vagnar tillverkas, vilket var ett 
rekord. Att just en Amazon pryder om-
slaget, förklaras i tidningen med att den 
i kombination med stadens ljus, blir en 
dekorativ skylt om kvalitén i den svens-
ka industrin.

Fynda på  
skroten
Motorföraren be-
söker en bilskrot i 
Huddinge där 900 
bilar per månad 
blir till skrot. Här 
kan exempelvis 
kunderna köpa sig nästan nya, begagnade däck för 25 kronor styck, 
eller en bilmotor för 50 kronor. Skrotningen går till på följande vis: 
Däck och motor plockas från bilen, innan den transporteras till en 
annan plats och tänds på. Inte mer än en deciliter bensin behövs för 
detta. När så hela bilen brunnit ur, plockas lös koppar och annat bort, 
innan vraket slutligen pressas ihop till ett metallpaket i en hydraulisk 
press. Idag, låter det som ett inte helt miljövänligt förfarande.

Lätt Sonett från Saab
Vad väger 780 kilo i tjänstevikt och har en 
trecylindrig tvåtaktsmotor på 60 hästkraf-
ter? Jo, Saab Sonett II, som presenterades i 
början av 1966. En prototyp hade visats upp 
1965, men nu handlade det om 25 vagnar 
som skulle tillverkas under året (totalt blev 
det 28 stycken). Den lilla sportbilen hade 
glasfiberkaross på en stålram och det mesta 
av motor och inredning hämtades från Saab 
Monte Carlo 850 (en specialversion av Saab 
96).

Front, skärmar och motorhuv utgjorde 
en del på Sonett II och fälldes framåt för 
att komma åt motorrummet. Där vilade 
den lilla tvåtaktaren på 841 cm3, liksom den 
fyrväxlade lådan med rattspaksmanövrering. 
De 60 hästkrafterna skulle ge en toppfart på 
170 km/h, men senare uppgifter angav 165. 
Till skillnad mot övriga Saab-modeller, kyl-
des motorn med hjälp av en elektriskt styrd 
fläkt, istället för en mekanisk. Skålade stolar 
i grått och svart, samt läderklädd ratt gav 
en sportig flärd åt Sonett II. Bagageutrym-
met rymde 250 liter och gick att komma 
åt inifrån kupén. Det förväntade priset för 
en Sonett II siades till 25 000 kronor, vilket 
motsvarar nästan 227 000 kronor idag. 

En sida om 23-årige engelsmannen 
Peter Dakin och hans Ford Cortina 
fångar vår uppmärksamhet. Det är 
inte den stora walkie-talkien som 
gör att han kan starta bilen på av-
stånd, eller få meddelanden om nå-
gon håller på att bryta sig in i bilen. 
Nej, det är snarare de 10 000 kronor 
han lagt ner på att förbättra bilen 
under ett halvår. Och häng med nu, 
och jämför med vad som sitter när-
mast standard på alla dagens bilar.

När det börjar regna, sätts vindrutetorkarna au-
tomatiskt igång och när det blir mörkt, då tänds 
Cortinans yttre belysning med hjälp av en fotocell. 
Samma fotocell bländar också av helljuset vid mö-
ten. Temperaturen i Cortinan regleras automatiskt 
genom att slå på och av värmeledningarna. Tele-
fon finns också i bilen, samt en speciell knapp som 
sprider parfymdoft. Peters nästa uppfinning ska bli 
en slags radar som underlättar körning i kompakt 
dimma. Minst sagt imponerande för att vara 1966!

Rally-Amazonen
Jodå, lite Amazon gick att hitta i det här 
numret från 1966. På den här tiden berät-
tade man gärna stolt om sina tävlingsfram-
gångar och Volvo var inget undantag. I en 
helsidesannons visas att Volvo vann fabriks-
titeln i VM i rally 1965 och det för andra 
året i rad. 

Omslag

Cortina före sin tid
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KöpES

AuDI 100CC. Fr 87-91. 
Godkänd i besikt. Bra 
skick. Tel 0502–100 71.
 

SäLjES

MOTORTIDNINgAR 
1950–1970. Motor, Tekni-
kens Värld m.fl. Många 
är inbundna till exempel 
Motor 1956–1969. Tel 
0521–182 87.

TOYOTA-FäLgAR. 5 hål, 
prydnadsfälgar. Däckdim: 
195x55x16’. Pris: 900 kr.
Tel 0505–448 66, 070–526 
19 94.

MOTORTIDNINgAR OCH 
ANNAN MOTORLITTERA-
TuR med mera. Lista kan 
skickas via e-post. 
Tel 070–372 58 06. e-
post: ore@telia.com

LExIKON COMbI VISuELL. 
5 böcker. Pris: 500 kr. Tel: 
070–291 00 11.

uTHYRES

MHF-STugAN I SANDS-
bRO, 5 km från Växjö 

centrum, vackert belägen 
vid Helgasjöns strand ut-
hyres under sommaren till 
semesterfirare. Modernt 
kök med elspis, kyl/frys, 
mikro, diskmaskin. TV och 
internetanslutning. Två 
toaletter, den ena handi-
kappanpassad med dusch 
och tvättmaskin. Stort del-
bart allrum med bäddsoffa 
för två personer, ett min-
dre rum med två sängar. 
Veckohyra 3 500 kr. 

Upplysningar och bok-
ning: Bengt Hopstadius, 
tel 070–68 72 389 eller 
e-post: bengt.hopsta-
dius@gmail.com Ingvar 
andersson, tel 0470–669 
88. e-post helen.bengts@
hotmail.com

öVERNATTNINgSLägEN-
HET I gRäNNA. 2 rum 
lediga. Vättern-utsikt.
Tel 073–301 00 46.

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 19 mars. 

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

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

Rätt svar 
bil- & trafikfrågor
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

c Grattis säger vi till fem nya 

kryssetvinnare! Två bingolot-

ter vardera är vinsten. Lycka 

till!

  

Anna-Lena Skoglundh

Stockholm

Dag Bratt,

Älta

Oskar Ek,

Söderköping

Gun Björeman,

Rimforsa

Lars-Erik Larsson,

Malmö

vinnare
krySSet nr 1

1A. Skidåkare och rullskidåkare ska färdas på 
vänster sida, mot trafiken.

2b. Den som kör spark ska färdas på vänster 
sida, mot trafiken.

3A. Den som rider ska färdas på höger sida, 
med trafiken.

Så här står det i Trafikförordningens 1 kap 4§:
4 § Bestämmelserna om trafik med fordon gäl-
ler i tillämpliga delar även den som rider och 
den som leder eller driver kreatur.
Bestämmelserna om gående gäller även den 
som
1. åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor 
eller liknande,
2. för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lek-
fordon eller liknande fordon,
3. leder, skjuter eller drar cykel, moped, motor-
cykel, barnvagn eller rullstol, eller
4. för ett motordrivet fordon avsett att föras av 
gående.
Bestämmelserna om gående gäller även den 
som i gångfart själv för
1. en rullstol, eller
2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller ve-
vanordning, som är att anse som en cykel.



pOSTTIDNINg b

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm


