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Svårare för Tommys  
kår att rädda liv

Brandmannen Tommy Carnebo förklarar 
varför det är svårare att rädda skadade 
ur nya bilar. Sidan 20

Per-Olovs vänner 
fick folk att pausa
Per-Olov Törnkvist och de andra i 

MHF Höga Kusten gjorde en stor-
artad insats i MHF:s sommarkam-

panj Ta Paus.  Sidan 22

Nya grepp ska få 
förare att fokusera
Värmlands trafiksäkerhetsförbund 

har introducerat en ny körkurs med 
överraskningsmoment som ska lära 
eleverna att fokusera bättre i trafiken.
 Sidan 26

Så får du ut det 
bästa av Mallorca
Välkända semesterparadiset Mal-
lorca bjuder på många okända pärlor, 

däribland ett slingrande vägnät som 
gör färden sällsamt skön. Sidan 31
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Rösta 
trafiksäkert!
Omslaget, fotograferat av 
eminente Stefan Nilsson, får 
illustrera Motorförarens stora 
valenkät där partierna får be-
känna färg i trafikpolitiken.  

FOTO: STEFAN NilSSON
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Egoisterna är 
största trafikhotet
i sociala medier, och även på tidningars insändar-

sidor, kan man dagligen läsa om trafikincidenter 
av olika slag. Inte sällan skrivs det på ett sätt som 
att det är ”andras fel”. 

Det kan vara en cyklist som skriver om en bilist som 
trängs, en bilist som klagar på gångtrafikanter som bara 
kliver rakt ut i gatan, en gångtrafikant som klagar på 
cyklister som inte stannar vid övergångsställen. Därefter 
en bussförare som klagar på bilister som inte respekte-
rar högerregeln. 

Bilar kör för fort, cyklister varken plingar eller mar-
kerar sina svängar, tunga lastbilar tränger sig fram. Det 
är alltid andras fel. Samtidigt befinner man sig själv i en 
trafikantgrupp som sällan gör fel. Så kan man fortsätta 
länge och notera allt som skrivs i olika medier. En del 
skrivs givetvis reflekterande men inte sällan skrivs det i 
affekt över en händelse som just inträffat.

Att man reagerar på en händelse man sett eller rent 
av själv varit med om är inte konstigt. Ett sätt att han-
tera detta, som jag tycker mig se ha blivit mer och mer 
vanligt, är att man utser en grupp som den värsta grup-
pen.

”Ägarna till BMW och Mercedes …”, alla gångtrafi-
kanter med hörlurar …”, ”Cyklande medelålders män 
i svart lycra …”, ”utländska långtradarchaufförer …”, 
”typiskt taxichaffisar”, och så vidare.

Visst – vem oss begår inte misstag i trafiken. Nog 
tillstår jag egna misstag nu och då. Men om jag missar 
en blinkning vid ett filbyte kan ju inte alla etanoltan-
kande Ford Focusägare belastas för detta. Eller om jag 
missar att visa ett stopptecken då jag cyklar, kan ju inte 
alla ägare av en Trekcykel klandras för det.

Men så sker allt oftare. Det är lätt att skriva att alla i 
en viss trafikantgrupp uppträder idiotiskt, men det är 
ju aldrig någonsin sant.

Så här ser jag det:
Det finns en grupp som är ett stort pro-

blem i trafiken och det är egoisterna. Egois-
tiska beteenden är både farliga och ytterst ir-

riterande. Egoistiska beteenden i trafiken är givetvis ett 
allvarligt hot mot Nollvisionen.

Så fick jag det sagt.

Den 13 september 2017 släppte Sveriges nye 
infrastrukturminister Tomas Eneroth nyhe-
ten på MHF:s Tylösandsseminarium att 78 
Mkr ska avsättas till alkobommar i svenska 

hamnar. Senast den 1 juli 2018 skulle den första an-
läggningen finnas i bruk, enligt regeringen.

Den 1 juli 2018 fanns ingen anläggning i någon 
svensk hamn. Fortfarande passerar alltså tusentals bilar 
dagligen svenska hamnar utan att de automatiska nyk-
terhetskontrollerna finns på plats. 

Hur många ska dö och skadas på grund av fylleriet 
bland trafikanter från färjetrafiken innan regeringens 
beslut blir verklighet?

Så fick jag också det sagt – men jag hoppas inte be-
höva skriva i nästa utgåva att det inträffat olyckor på 
grund av detta. MHF:s mål med de automatiska nyk-
terhetskontrollerna är inte att lagföra människor utan 
att få bort rattfylleriet, oavsett om det gäller på vägarna, 
till sjöss eller i luften.

INGEN ska dö av rattfylleri!

”Det är lätt 
att skriva 
att alla i en 
viss trafi-
kantgrupp 
uppträder 
idiotiskt, 
men det är ju 
aldrig någon-
sin sant.”

volkswagen-transportbilar.se

Prisvärda skåp. 
Från 1.195:–/mån*.
Många höjer på ögonbrynen när de ser månadskostnaden för Caddy och Transporter 
Proline. Det låga priset beror bland annat på en kvalitet som ger högt andrahandsvärde 
och förmånliga finansieringslösningar. Proline är välutrustade versioner som har 
parkeringsvärmare med tidur och fjärr, dragkrok och klimatanläggning som standard-
utrustning. Dessutom kan du göra en hel del tillval efter eget önskemål.
  Läs mer om Caddy och Transporter Proline på volkswagen-transportbilar.se/proline

Caddy Proline 2,0 TDI 75 hk från 1.195:–/mån* exkl moms. 
All-in 1.750:–/mån** exkl moms.

Transporter Proline 2,0 TDI 102 hk från 1.995:–/mån* exkl moms. 
All-in 2.610:–/mån** exkl moms.
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Det finns – eller snarare fanns – 
ett begrepp som heter medtrafi-
kanter, tänker jag under en resa 
längs Sveriges pulsåder, E4:an. 

Någonting har hänt med trafikbeteen-
det på vår så viktiga motorväg. Det verkar 
som om medtrafikanterna snarare betrak-
tar varandra som mottrafikanter. Samtidigt 
verkar all tacksamhet och uppskattning 
gentemot alla de som arbetar längs våra 
vägar ha blåst ut med fartvinden.

Det är över 30 grader varmt och de 
som jobbar med att se till att våra vägar är 
farbara och säkra tvingas dagligen se hur 
trafikanterna sveper förbi någon meter 
ifrån dem i hastigheter som gör deras ar-
betsplats direkt livsfarlig.

Polisen går ut på Facebook och säger att 
de har haft en fartkontroll vid ett vägarbe-
te. Några blev av med körkortet och andra 
fick böter. Säkert bra, men det handlar om 
singularis bestämd form i meddelandet. 
Fartkontrollen vid ett vägarbete. Jag vet att 
det finns resursbrist hos polisen, men detta 
borde ha en högre prioritet. 

Vänder vi på perspektivet ställer jag mig 
frågorna: Varför gör trafikanterna så här? 
Vilka är det som kör på det här viset?

Jag frågar några vägarbetare runt om i 
Sverige och svaret är entydigt: Yrkesbilis-
terna är värsta syndarna. Alla jag frågar vet 
att berätta om incidenter där tunga lastbi-
lar mejat ner både fordon och uppställda 
varningar i storlek som en ladugårdsvägg.

Jag får också ett svar som kanske kan ge 
en fingervisning om ett väl så stort pro-
blem. Vägarbetarna är också överens om 
att privatbilisterna uppträder allt mer för-
virrat och ologiskt vid vägarbetena. De 
tycks ha tappat all kunskap från körlek-
tionerna, eller ser trafikmiljön helt annor-
lunda ut idag? Förmodligen handlar det 
om en kombination av båda sakerna.

– Ja, men vi ska inte glömma stressen, 
säger en av killarna på en asfaltsmaskin.

Han sitter på sidan av sin maskin och 
känner vinddraget bakom ändalykten.

Under min fortsatta resa noterar jag hur 
en del trafikanter ligger kvar i vänsterfil i 
evigheter med farthållaren påslagen, med-
an andra kör så nära det går för att stressa 

framförvarande. Total kollision mellan 
hänsynslös egoism och aggressiv körning. 

Det händer att någon lever kvar i 
1990-talets Autobahn-kultur och väljer 
att indikera ett filbyte till en icke existe-
rande tredje vänsterfil med blinkersen för 
att ytterligare stressa framförvarande mot-
trafikant.

Så kommer jag till ett vägarbete där två 
filer ska bli en. Här är förvirringen total. 
Några går snyggt och prydligt in i höger-
filen så snart de ser att det är stopp, andra 
fortsätter i vänsterfilen och tränger sig in 
längre fram. Kön är flera kilometer lång 
och högerfilen går trögt där även lastbi-
larna befinner sig. Trögheten beror på att 
den filen ständigt bromsas upp av de som 
tränger sig före. 

Till slut tröttnar en lastbilschaufför på all 
egoism och går ut och lägger sig bredvid 
en kollega, höjer kaffemuggen till en skål i 
varmt kaffe från macken innan. Den killen 
visste vad som skulle hända och hade fyllt 
muggen i tid. Bakom honom blinkas det 
irriterat med helljuset. Någon tycker att 
just den har mer bråttom och har rätt att 
tränga sig före mottrafikanterna. Det går så 
långt att vederbörande försöker tränga sig 
förbi på vägrenen. Samtidigt börjar trafi-
ken rulla på i jämn takt.

Det är då jag funderar på klassiska An-
slagstavlan. Den där korta tv-snutten med 
samhällsinformation som sänts i Sveriges 
television. Någon eller några måste satsa 
på trafikinformation i samhällets tjänst. 
Det räcker inte med att tjata om sänkt 
hastighet. Vi måste lära oss att samarbeta i 
trafiken. Det minskar stress och irritation. 

Naturligtvis blir det också en kökrock 
en bit längre fram. Naturligtvis därför att 
alla höll superkorta avstånd för att hindra 
andra att tränga sig före. Hade alla fyllt på 
de båda filerna och sedan gått ihop med 
blixtlåsprincipen hade alla kunnat betrakta 
varandra som medtrafikanter istället. Hade 
inte lastbilschaufförens kaffe kallnat innan 
han kom fram till vägarbetet kunde han 
höjt en skål till vägarbetarnas ära också. 
Länge leve känslan av medtrafikanter och 
kamratskap i trafiken.   
             stEfan nilsson, Växjö

jAg VILL Nog pÅSTÅ att jag har rätt bra koll 
på mina bilar, särskilt dem jag byggt själv. 
Men ibland kan det uppenbarligen hända 
saker, som blir lite komiska så här efteråt.

Den varma sommaren har gett många 
tillfällen att klättra upp i favorit-Jeepen för 
att njuta av vindarnas fläktar och att bara ha 
himlen som tak.

En av resorna gick från hobbygaraget till 
Taxinge slott för en räksmörgås tillsammans 
med en god vän. Det är runt sex mil – en-
kel resa – och med tankmätarens orangea 
nål pekandes på styvt en kvarts tank, skulle 
det inte vara några problem.

Resan till det så kallade kakslottet gick 
i maklig takt på små, krokiga vägar. Väl där 
blev det både räksmörgås och en kopp kaffe. 
Ett par timmar senare var det dags att bege 
sig hemåt, och färden gick alldeles utmärkt 
de första 5,5 milen. V8-motorn spann så där 
jämnt som bara en V8 kan göra.

pLöTSLIgT KoM EN knappt märkbar rist-
ning från motorn. Inte ens min gode vän 
märkte något. Ett par hundra meter senare 
kom nästa ryck – den här gången aningen 
mer kännbar.

Vad var nu på gång? Ett getöga på tank-
mätaren visade fortfarande på styvt en 
kvarts tank, och nålen vickade lite i kur-
vorna.

I byn finns en mack, och jag sade att vi 
förmodligen har dåligt med bränsle, men 
kanske kommer fram till macken. Det är ju 
ändå bara ett par kilometer dit.

jAg KAN INTYgA ATT de kilometrarna kän-
des som de längsta jag någonsin kört. Några 
hundra meter från stationen, betedde sig 
bilen som en skuttande hare. Den enda tan-
ken som for genom huvudet var – och jag 
som aldrig fått slut på bränslet i någon bil.

Det hela gick vägen. Inte för egen ma-
skin, utan på rull utan motorn igång. Slang-
en till pumpen räckte precis fram till påfyll-
ningen. Närmare ”soppatorsk” än så, vill jag 
inte vara med om igen.

Vad var det då som hade hänt? Instru-
mentet plockades ner och undersöktes. Den 
orangea bränslenålen hade släppt från sin 
axel och dinglade löst, endast påverkad av 
gravitationen.

plötsligt hände det

”Och jag 
som aldrig 
fått slut på 
bränslet i 
någon bil”

Med- eller mottrafikant?KRöNIKA: FRÅN FöRARSäTET

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



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

Kontakta oss för mer info!
www.brasecurity.se
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bil- och trafikfrågor

1. Vilket påstående är rätt när du kommer till kors-
ningen på bilden?
A. Högerregeln gäller.
B. Stopplikt från alla håll i korsningen. Först 
att stanna kör först, men bara om det kan ske 
utan fara eller hinder.
C. Störst kör först.

2. Vilket påstående är rätt om detta vägmärke?
A. Högerregeln gäller.
B. Först fram i korsningen kör först om det 
kan ske utan fara eller hinder.
C. Störst kör först.

3. och vad är rätt om detta?
A. Högerregeln gäller.
B. du kör på en huvudled och fordon på den 
anslutande vägen har väjningsplikt när de ska 
köra ut på huvudleden.
C. Störst kör först.

(Rätt svar på sidan 63.)
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KRAFTIg MINSKNINg 

AV bILREgISTRERINgAR 

I juLI MÅNAD

Som väntat blev det 
en kraftig minskning 
av antalet nyregist-
rerade bilar i juli. 
Anledningen är att då 
trädde det nya for-
donsskattesystemet 
Bonus Malus i kraft.

Statistik från 
Bilsweden visar att 
registreringarna av 
nya personbilar under 
juli minskade med 
49,4 procent och de 
lätta lastbilarna med 
nästan 70 procent, 
jämfört med samma 
månad 2017.

i samma veva 
petades Volvo ner 
som bästsäljare och 
Volkswagen Golf 
seglade upp som 
mest registrerade bil 
under juli med 721 
registreringar.

det totala antalet 
nyregistrerade per-
sonbilar under juli 
blev 12 504 stycken 
– och kan jämföras 
med juni månad 
då 66 244 stycken 
registrerades. Anled-
ningen till den höga 
siffran beror på att 
många ville handla 
en ny bil innan det 
nya skattesystemet 
trädde ikraft.

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

Är du eller någon du känner drabbad av rattfylleri?  
MADD Sweden bjuder in till en nätverkshelg där du får vara 
dig själv, och har tid för glädje, sorg, stöd och återhämtning.  
Varmt välkommen med din anmälan senast 30 augusti!

Mer info och anmälan: Sabrina Sandhu, projektledare
0765-48 97 23, sabrina.sandhu@mhf.se

Drabbad av rattfylleri?
Kom på nätverksträff 28-30 september

infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill se 
fler nykterhetskontroller inom sjöfarten för att 
förhindra grundstötningar i svenska farvatten, 
skriver Aftonbladet. i sommar har två stora 
olyckor skett med utländska fartyg där ansva-
rig personal har varit på fyllan. 

”det är en varningssignal när vi inom så 
pass kort tid får två olyckor där mycket tyder 
på att man varit berusad” säger Eneroth till 
Aftonbladet. 

infrastrukturministern kommer att kalla till 
sig sjöfartsorganisationer, Sveriges Hamnar 

och ansvariga myndigheter för att diskutera 
hur fler nykterhetskontroller kan göras. det är 
Kustbevakningen som utför utandningsprov 
till havs, 2017 gjordes 2 588 kontroller. 

den 3 augusti gick ett handelsfartyg på 
grund i öresund. Båtens ryske befälhavare 
hade 2,5 promille och har anhållits misstänkt 
för grovt sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik. 

den 23 juli havererade ett fraktfartyg i 
Tjusts skärgård, norr om loftahammar. Vakt-
havande styrman har fått böter för sjöfylleri 
och vårdslöshet i sjötrafik.

Under sommaren har Trafikverket satt upp trafiksäker-
hetskameror i fyra vägtunnlar: Gnistängstunneln och 
lundbytunneln i Göteborg, och Norra och Södra länken 
i Stockholm. i vägtunnlar är hastigheterna ofta höga 
och en olycka kan få allvarliga följder. i tunneln finns 
kameraskyltarna vid tunnelmynningen och kamerorna är 
inbyggda i taket. 

ATK-kameror införs i vägtunnlar

Fler körkort återkallades
Under första halvåret återkallades 17 779 körkort, det 
visar siffror från Transportstyrelsen. det är en ökning 
från motsvarande period 2017, då antalet var 16 514 
stycken. Fortkörning är den vanligaste orsaken till 
indraget körkort.

Regeringen vill se fler kontroller till sjöss
FOTO: KUSTBEVAKNiNGEN



Living in motion. I alla fritidsfordon från Adria känner du att äventyret står för dörren, för ett fritidsfordon från Adria är inte bara ett fordon utan också ett sätt att 
leva - vi kallar det Living in motion. I vårt utbud inför 2019 hittar du prisbelönta husvagnar och husbilar samt en ny van-generation - alla med unik utrustning och 
ett stort urval av planlösningar. Vi har inspirerat till äventyr sedan 1965.

ADRIA AB
Box 15 

560 31 Tenhult 
Sverige 

www.adria.se #inspiringadventures

HusbilarHusvagnar

Vans

Så många äventyr,
så många berättelser.

Kom och besök oss på 
ELMIA HUSVAGN HUSBIL 
5-9 september!
VI FINNS I MONTER B04:40,
B04:50 OCH B06:40
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Snart är det dags för val. Motorföra-
ren har undersökt var riksdagspar-
tierna står i MHF:s hjärtefrågor. Alla 
partier anser att det är viktigt med 
nykterhetskontroller av flygpersonal. 

Motorföraren har bett samtliga riks-
dagspartier att redogöra för sin linje i 
tre viktiga trafiksäkerhetsfrågor.

DEN FöRSTA FRÅgAN VI STäLLDE lyder: Hur 
ser ert parti på frågan – borde det göras fler 
nykterhetskontroller på flyget? Piloter får 
enligt lag inte dricka alkohol åtta timmar 
eller senare före flygning. I det ögonblick 
som besättningen träder i tjänst får den inte 
vara onykter. Polisen får göra rutinmässiga 
nykterhetskontroller både ombord och ut-
anför planet.  

Antalet starter och landningar i kom-
mersiell flygtrafik var 267 000 under 2017 i 
Sverige. Över tid har antalet nykterhetskon-
troller som polisen gör av svensk flygperso-
nal minskat. Under 2017 gjorde polisen 881 
kontroller.

MHF ANSER ATT det borde göras fler nykter-
hetskontroller av flygpersonal. 

– Man jobbar oerhört systematiskt med 
olika delar av flygsäkerheten i Sverige. Det 
är självklart viktigt att nyktra piloter och ka-
binpersonal är en del av säkerhetssystemet, 
säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov 
Sjöström. 

– Idag kontrolleras på tok för få av per-
sonalen i flygbesättningen i förhållande till 
antalet flygningar.

I SToRT SETT ALLA pARTIER har svarat att det 
är viktigt att det görs nykterhetskontroller 
av flygpersonal och de flesta är positiva till 
fler kontroller. Några partier anser att det 
borde finnas ett krav på att kabinpersonalen 
måste blåsa innan de kliver på planet. 

– Mitt intryck är att de flesta partierna är 
positiva till nykterhetskontroller på flyget, 
konstaterar Lars Olov Sjöström. 

– Flera av partierna anser att det finns 
särskilda skäl att säkerställa nyktra piloter 

Motorföraren ställer riksdagspartierna mot väggen för att hjälpa dig att rösta trafiksäkert

Hur trafiknyktert blir valet 2018?

för att de ansvarar för så många passage-
rares liv.

DEN ANDRA FRÅgAN i valenkäten: Hur stäl-
ler sig ert parti till att låta polisen få göra ru-
tinmässiga drogkontroller i trafiken? Under 
2017 anmäldes 13 804 drograttfylleribrott i 
Sverige. Den svenska polisen får inte slump-
mässigt drogtesta en förare, utan det måste 
finnas en föregående misstanke. Det skiljer 
från rattfylleri.

När det gäller frågan om polisen borde få 
göra rutinmässiga drogkontroller i trafiken 

är partierna delade i två läger. Hälften av 
partierna är positiva och anser att det borde 
jämställas med kontrollerna för alkoholratt-
fylleri. Andra halvan är mer tveksamma och 
tycker att nuvarande lagstiftning är bra. Flera 
av partierna tar upp integritetsaspekten som 
ett skäl. 

Flera av partierna vill satsa på fler poliser 
och menar att det skulle leda till fler kon-
troller av både alkohol och droger i trafiken. 

– Det är tydligt att partierna är splittrade 
i den här frågan. Några av partierna betonar 
den personliga integriteten, medan andra 

Lars Olov Sjöström 
är MHF:s trafiksäker-
hetschef. 

VIKTIg KoLL. Alla partier anser att det är viktigt med nykterhetskontroller av flygpersonal. Idag görs för få nykterhetskontroller på flyget, anser MHF, som vill se fler kontroller. 
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Motorföraren ställer riksdagspartierna mot väggen för att hjälpa dig att rösta trafiksäkert

Hur trafiknyktert blir valet 2018?

framhåller trafiksäkerheten, säger Lars Olov 
Sjöström. 

– Den personliga integriteten är alltid 
viktig, men många känner inte till att nu-
varande system innebär att flera tusen förare 
varje år blir oskyldigt misstänkta för drog-
rattfylleri.

I dag bygger polisen upp skälig misstanke 
med hjälp av en så kallad ögonundersök-
ning, en metod som tyvärr har en hel del 
brister menar Lars Olov Sjöström.  

–20–25 procent av de som tas med till 
blodprovstagning efter ögonundersökning, 

visar sig vara oskyldiga, förklarar han. 
– Med ett bra sållningsinstrument är fel-

procenten mycket lägre. Det har visat sig till 
exempel i Norge, där den norska polisen 
använder salivtester för droger i trafiken.

DEN TREDjE FRÅgAN som Motorföraren 
ställt till partierna är: Hur ska vi minska 
antalet allvarligt skadade cyklister i trafiken 
anser ert parti? Under år 2017 omkom 26 
cyklister i trafiken och cirka 2 000 skadades 
allvarligt. Trafikverket varnar för att anta-
let allvarligt skadade cyklister fortsätter att 

ligga på en hög nivå. Cirka 240 cyklister 
skadades mycket allvarligt. Nära hälften av 
de mycket allvarligt skadade cyklisterna har 
fått en huvudskada, oftast i samband med 
singelolyckor.

Cyklister och cykelsäkerhet är ett område 
som borde prioriteras mer anser de flesta av 
partierna. Förslagen på hur det ska gå till 
skiljer sig åt. 

– De flesta av partierna vill åtgärda tra-
fikmiljön exempelvis genom separering av 
cykelbanor, konstaterar Lars Olov Sjöström.  

– Miljöpartiet och Sverigedemokraterna 
antyder också att det finns ett behov av att 
utbilda och påverka cyklisterna.
Vilka åtgärder vill MHf se för att minska 

antalet dödade och allvarligt skadade cy-

klister i trafiken? 

– MHF anser att det är viktigt att bygga 
en säker cykelinfrastruktur. Dessutom är det 
viktigt att cyklisterna, på samma sätt som 
andra trafikanter, får grundläggande kun-
skaper om trafikregler och risker i trafiken, 
framhåller Lars Olov Sjöström. 

– Det behövs utbildning för både barn 
och vuxna. 

MHF ska utbilda nyanlända om cykling 
och lära nya svenskar att cykla trafiksäkert i 
projektet ”Jag kan cykla” under 2018.

– I dagens mångkulturella Sverige, behö-
ver vi också göra riktade kunskapsinsatser 
mot våra nya svenskar som vill cykla. MHF 
arbetar med ett sådant projekt, berättar Lars 
Olov Sjöström.

ALLA RIKSDAgSpARTIER tycker att trafiksä-
kerhet är viktigt. Den analysen gör han uti-
från partiernas svar i valenkäten. 

– Ett par av partierna verkar ha en mera 
samlad trafiksäkerhetsstrategi och ett större 
engagemang i trafiksäkerhetsfrågorna, kon-
staterar Lars Olov Sjöström. 

– Man får intrycket att det inte är så ofta 
som de förtroendevalda får frågor om just 
trafiksäkerhet. Därför finns det en viss osä-
kerhet i svaren, till exempel om olika myn-
digheternas ansvar.

Mari Haglund

”Man får 
intrycket att 
det är inte 
så ofta som 
de förtroen-
devalda får 
frågor om 
just trafiksä-
kerhet.”

VIKTIg KoLL. Alla partier anser att det är viktigt med nykterhetskontroller av flygpersonal. Idag görs för få nykterhetskontroller på flyget, anser MHF, som vill se fler kontroller. 

CYKELFRÅgAN. Cyklister och cykelsäkerhet är ett område som borde 
prioriteras i större utsträckning anser alla partier. 

FOTO: SAS
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INTE I HAMN. Ett införande av alkobommar var en av MHF:s valfrågor 
2014. Trots att Trafikverket har fått i uppdrag att se till att minst en au-
tomatisk nykterhetskontroll var på plats i en hamn senast 1 juli i år, är 
ännu ingen på plats. FOTO: ANdREAS liBEll/MHF 

FOTO: ROlANd MAGNUSSON/MOSTPHOTOS
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socialdEMokratErna 

1. Hur ser socialdemokraterna på frågan 

– borde det göras fler nykterhetskontrol-

ler av flygpersonal?

– Sverige ska verka för en hög flygsäker-
hetsnivå och det är viktigt att vi aktivt tar 
beslut och arbetar för att öka säkerheten 
ytterligare. Det ingår i polisens uppdrag att 
kontrollera att flygpersonalen är nykter. Vi 
utgår ifrån att polisen gör rätt bedömning 
om de antal stickprovskontroller som behö-
ver utföras för att vi inte ska ha alkoholpå-
verkad flygpersonal.  
 
2. Hur ställer sig socialdemokraterna till 

att låta polisen göra rutinmässiga drog-

kontroller i trafiken?

– Att motverka och få bort drogpåverkade 
förare är en viktig fråga för trafiksäkerheten. 
I dagsläget har vi dock inte några förslag på 
ändrad lagstiftning inom detta område. 
 
3. Hur ska vi minska antalet allvarligt 

skadade cyklister i trafiken anser social-

demokraterna?

– Vi vill ha separata cykelbanor för de som 
cyklar snabbt och de som cyklar lite lång-
sammare, fler gator som är till för endast 
cyklister och gångtrafikanter. Vi har även 
fördelat 9 miljoner kronor till ideella or-
ganisationer för informations- och utbild-
ningsinsatser som främjar ökad och säker 
cykling och givit VTI (Statens väg- och 
transportforskningsinstitut) i uppdrag att 
lämna förslag till insatser inom olika om-
råden med inriktning mot att stötta olika 
berörda aktörer som kan främja ett ökat och 
säkert cyklande.

MiljöpartiEt
1. Hur ser Miljöpartiet på frågan – borde 

det göras fler nykterhetskontroller av 

flygpersonal? 

– Ja, det är extra viktigt att piloterna som 
ansvarar för så många passagerares liv är 
nyktra. Flygolyckor är när de händer tyvärr 
ofta katastrofala. Miljöpartiet tycker därför 
att det är viktigt med fler nykterhetskon-
troller av flygpersonal och att ett visselblå-
sarsystem inrättas där kabinpersonal utan 
risk för den egna personen kan varna för 
kollegors riskbeteende.

2.  Hur ställer sig Miljöpartiet till att låta 

polisen göra rutinmässiga drogkontroller 

i trafiken?

– Det är alltid en avvägning mellan det all-
männas behov av säkerhet och den person-
liga integriteten som måste göras i frågor 
som denna. Internationell erfarenhet har 
visat att rutinmässiga kontroller ofta leder 
till ”racial profiling” det vill säga att perso-
ner från en viss etnisk bakgrund väljs ut i så 
kallat slumpmässiga kontroller. Miljöpartiet 
tycker att den gällande ordningen, att skälig 
misstanke måste föreligga för att ett drogtest 
ska få utföras är bra.   

3. Hur ska vi minska antalet allvarligt 

skadade cyklister i trafiken anser Miljö-

partiet? 

– En ökad och säker cykling bidrar till att 
minska resandets miljöpåverkan och träng-
seln i tätorter samt bidra till en bättre folk-
hälsa. Regeringen har antagit nationell cy-
kelstrategi för ökad och säker cykling pre-
senterades i april 2017. Vi satsar sammanlagt 
100 miljoner kronor på en extra cykelsats-
ning under 2016–2017. 

– För att cykeln ska bli mer attraktiv som 
transportmedel behöver det bli säkrare att 
cykla. Utformning och underhåll av infra-
strukturen ska anpassas efter cyklisters behov. 
Underhåll har stor betydelse för säkerheten 
eftersom en stor del av de allvarliga cykelo-
lyckorna beror på halka eller ojämnhet i väg-
banan. I miljöer där bilister och cyklister de-
lar utrymme är det viktigt att bilarnas hastig-
het så långt möjligt anpassas så att kollisioner 
inte leder till dödsfall eller allvarliga skador.

VänstErpartiEt
1. hur ser vänsterpartiet på frågan – 
borde det göras fler nykterhetskontrol-
ler av flygpersonal?
– Vi ser gärna att fler nykterhetskontroller 
genomförs om det finns underlag för att det 
är berättigat av trafiksäkerhetsskäl. 
 
2. Hur ställer sig Vänsterpartiet till att 

låta polisen göra rutinmässiga drogkon-

troller i trafiken?

– Vi har inte i nuläget för avsikt att ändra 
nuvarande ordning om att nykterhetskon-
troller genomförs rutinmässigt och att övrig 
drogkontroll kan genomföras vid misstanke. 
Om det finns starka skäl ur trafiksäkerhets-
synpunkt för att enkelt även genomföra ru-
tinmässiga drogkontroller är vi beredda att 
titta på ett sådant förslag. 
 
3. Hur ska vi minska antalet allvarligt 

skadade cyklister i trafiken anser Vän-

sterpartiet? 

– Vi måste satsa mer på att skapa ökat ut-
rymme för cyklister genom separerade cy-
kelbanor. Hastigheten för övrig trafik måste 
också i högre grad sänkas när trafiken är 
blandad.
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sVErigEdEMokratErna
1.Hur ser sverigedemokraterna på frågan 

– borde det göras fler nykterhetskontrol-

ler av flygpersonal? 
– Sverigedemokraterna ser i likhet med 
MHF den negativa trenden gällande kon-
troller inom flyget. Tyvärr gäller detta även 
kontroller på väg, vilka har minskat mar-
kant. Vi ser emellertid positivt på nykter-
hetskontroller i sin helhet, särskilt inom 
yrkestrafiken, oavsett transportslag i flera 
avseenden. Vi menar att kontroller förhin-
drar olyckor, men regelbundna kontroller 
fungerar även proaktivt för både piloter och 
övrig personal. Men vi ser även positiva ef-
fekter ur ett kundperspektiv, där passagerare 
ska känna ett förtroende för flygpersonal 
och flygbolag, men även flygbranschen i sin 
helhet. 

– Vi kommer kraftigt att öka resurserna 
till bland annat polisen.

 
2. hur ställer sig Sverigedemokraterna 
till att låta polisen göra rutinmässiga 
drogkontroller i trafiken?
– Sverigedemokraterna anser att Sverige ska 
vara ett föredöme gällande trafiksäkerhet 
över lag. Vi menar därmed att slumpmässiga 
alkohol- och drogrelaterade trafikkontroller 
är ett viktigt verktyg i detta. Slumpmässiga 
drogtester är inte bara positivt ur ett trafik-
säkerhetsperspektiv utan även en del i att 
motverka brott som bland annat organiserad 
brottslighet.    

3. Hur ska vi minska antalet allvarligt 

skadade cyklister i trafiken anser sveri-

gedemokraterna?

– Sverigedemokraterna anser att skolan, in-
formation från cykelorganisationer, ”testda-
gar av nya cyklar” och utbildning från ex-
empelvis trafikpoliser gällande trafiksäkerhet 
i allmänhet är en viktig del för att minska 
olyckorna för just cyklister.

– Generellt så ser vi att utbildning, för-
ståelsen mellan andra trafikslag och att den 
egna självinsikten är nyckeln till färre skador 
i trafiken, samt att detta förmedlas till bar-
nen redan i unga år.

cEntErpartiEt 

1. Hur ser centerpartiet på frågan – bor-

de det göras fler nykterhetskontroller av 

flygpersonal? 

– Vi välkomnar fler nykterhetskontroller av 
flygpersonal. Men i vilken utsträckning det 
ska och kan ske behöver samtidigt styras av 
Polisen och justitiedepartementet.
  
2. Hur ställer sig centerpartiet till att låta 

polisen göra rutinmässiga drogkontroller 

i trafiken?

– Droger har en katastrofal påverkan på 
bilkörning, och det är viktigt att minska 
antalet drograttfylleribrott. Eftersom det är 
tillåtet att låta bilister blåsa för att upptäcka 
alkohol bör man också kunna göra drog-
tester under förutsättning att det kan göras 
utan att integritetsintrånget blir för stort.
 
3. Hur ska vi minska antalet allvarligt 

skadade cyklister i trafiken anser center-

partiet?

– Att antalet cyklister som omkommer ökar 
är allvarligt. För att fler ska våga använda 
sig av cykeln måste det bli säkrare att cykla 
och det kräver ökade insatser. Gång- och 
cykelbanor, korsningar, trafikregler och tra-
fiksignaler bör anpassas till cyklisternas och 
fotgängares skilda villkor. Enhetliga marke-
ringar av cykelbanor och andra trafikskyltar 
är ytterligare åtgärder som kan förenkla och 
höja säkerheten. Att satsa på cykelinfrastruk-
tur är både viktigt och samhällsekonomiskt 
lönsamt. 

– Cykel behöver i större grad räknas som 
ett transportslag jämte bil, båt, flyg och tåg, 
och få resurser i nationella infrastruktursats-
ningar. Arbetet med Nystart nollvisionen 
är en bra utgångspunkt för trafiksäkerhets-
arbetet. Det framgår tydligt av uppdraget 
till Trafikverket att prioritet ska läggas på 
oskyddade trafikanter däribland cyklister 
och fotgängare. Det tycker vi är bra. Det är 
nu viktigt att följa upp vad som görs inom 
ramen för nollvisionen eftersom fokus tidi-
gare varit på biltrafikanter.

libEralErna 

1. Hur ser liberalerna på frågan – borde 

det göras fler nykterhetskontroller av 

flygpersonal? 

– Om flygplatsansvariga anser att det inom 
dagens lagar och regler behövs ytterliga 
kontroller motsätter sig inte Liberalerna det. 
Liberalerna har dock inga planer i dagsläget 
att i riksdagen kräva ytterligare skärpningar 
av lagen.
 
2. Hur ställer sig liberalerna till att låta 

polisen göra rutinmässiga drogkontroller 

i trafiken?

– Liberalerna har inga planer på att ändra 
lagstiftningen i detta hänseende. Däremot 
har Liberalerna lagt förslag om att öka an-
talet poliser generellt sett, vilket skulle öka 
möjligheten till upptäckt.
 
3. Hur ska vi minska antalet allvarligt 

skadade cyklister i trafiken anser libera-

lerna? 

– Liberalerna har länge drivit frågan om 
att inför minsta avstånd om 1,5 meter vid 
omkörning av cyklist. Idag regleras inte av-
ståndet. På samma sätt som när en bilförare 
kör om en annan bil ska en bilförare, när 
han eller hon kör om en cyklande, enligt  
3 kap. 33 § trafikförordningen, lämna ett be-
tryggande avstånd i sidled mellan det egna 
fordonet och det fordon som körs om. 

Det är idag upp till bilföraren som gör en 
omkörning att avgöra vilket avstånd som är 
lämpligt. Detta bör ändras så att motortrafik 
måste hålla ett avstånd på minst 1,5 meter 
från cyklister vid omkörning. Tyvärr röstade 
nyligen riksdagen nej till vårt förslag.
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Inför valet 2014 lät Motorföraren riksdags-
partierna svara på hur de ställde sig till tre 
åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Hur har 
det då gått i de olika frågorna? 

1. permanenta alkobommar i sveriges färje-

hamnar

2014 var samtliga partier positiva till förslaget. 
MHF har genomfört två försöksprojekt med alko-
bommar i hamnar i Göteborg och Stockholm. År 
2017 kom ett regeringsbeslut med en satsning på 
78 miljoner kronor på automatiska nykterhetskon-
troller under tre år. 

I uppdraget till Trafikverket skrev regeringen 
att införandet ska ske stegvis och att målet var att 
minst en anläggning skulle vara i drift senast den 1 
juli 2018. Vid Motorförarens pressläggning i mitten 
av augusti fanns det inga automatiska nykterhets-
kontroller på plats i någon hamn. 

– Det är lite märkligt att det fortfarande inte 
finns alkobommar i någon hamn, trots den po-
litiska enigheten i riksdag och regering, plus ett 
utpekat uppdrag till Trafikverket, säger MHF:s tra-
fiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.

2. polisen borde få göra rutinmässiga drogkon-

troller i trafiken 

Även 2014 drev MHF den här frågan och eftersom 
det inte har hänt mycket i frågan, har vi med den i 
även i 2018 års valenkät. 

3. inför en lag som förbjuder eftersupning 

Eftersupning innebär att en person som tas av poli-
sen misstänkt för rattfylleri, hävdar att den druckit 
alkohol efter färden eller trafikolyckan. Norge har 
haft en lag mot eftersupning i 50 år. MHF vill se 
en liknande lag i Sverige, med ett förbud mot att 
dricka alkohol under sex timmar efter en olycka.

2014 ansåg de flesta av riksdagspartierna som 
svarade i vår valenkät, att en sådan lag borde in-
föras, men så har inte skett. Senast 2015 utreddes 
frågan om en lag mot eftersupning av justitiede-
partementet, då bestämde sig departementet för att 
lägga frågan på is.

I mars 2018 överlämnande MHF  7 963 namn-
underskrifter för en lag mot eftersupning till jus-
titieminister Morgan Johansson. MHF:s förhopp-
ning är att väcka liv i frågan på nytt. 

Mari Haglund

Så gick det 
med MHF:s
valfrågor 2014

kristdEMokratErna 
1. Hur ser kristdemokraterna på frågan – 

borde det göras fler nykterhetskontroller 

av flygpersonal? 

– Ja. Det har uppdagats ett flertal fall där 
anställda på flyget ertappats med att vara al-
koholpåverkade i tjänsten, något som kan 
medföra en stor risk för passagerarnas sä-
kerhet och öka risken för flygplansolyckor. 
Kristdemokraterna anser därför att det ska 
finnas krav på alkoholtest för såväl piloter 
som besättningspersonal vid på- och avstig-
ning för att säkerställa passagerares trygghet 
och säkerhet.

2. Hur ställer sig kristdemokraterna till 

att låta polisen göra rutinmässiga drog-

kontroller i trafiken?

– Det är viktigt att fortsätta det förebyg-
gande arbetet gällande nolltolerans mot al-
kohol och narkotika i trafiken. Motsvarande 
kontrollmöjligheter som för alkohol bör 
rimligen finnas för andra droger.

3. Hur ska vi minska antalet allvarligt 

skadade cyklister i trafiken anser krist-

demokraterna?  
– Kristdemokraterna anser att kommunerna 
bär ett stort ansvar genom att vidta åtgärder 
för att underlätta för säker cykeltrafik. Fram-
komligheten för cyklister ska prioriteras vid 
stadsplanering. Kristdemokraterna föreslår 
att avståndet mellan bil och cykel vid om-
körning ska specificeras i lagen till minst 1,5 
meter. Många är de cyklister som fått hjärtat 
i halsgropen då bilister inte tagit tillräcklig 
hänsyn vid omkörning.

– Det är också viktigt att polisen har 
resurser att följa upp regelefterlevnaden. I 
Sverige har trafikpoliserna blivit allt färre de 
senaste åren. Kristdemokraterna föreslår att 
antalet trafikpoliser successivt utökas.

ModEratErna
1.Hur ser Moderaterna på frågan – borde 

det göras fler nykterhetskontroller av 

flygpersonal? 

– Nolltolerans mot alkohol och droger 
måste råda inom all typ av yrkestrafik, och 
regelbundna nykterhetskontroller är viktiga. 
Det kan mycket väl finnas skäl att öka insat-
serna på detta område.

 
2. Hur ställer sig Moderaterna till att låta 

polisen göra rutinmässiga drogkontroller 

i trafiken?

– Polisens arbete med att upprätthålla ord-
ning och nykterhet i trafiken är helt cen-
tralt för en trygg och säker trafikmiljö. Vi 
ser positivt på möjligheterna att göra fler 
kontroller mot drograttfylleri och menar att 
det kan finnas behov av att se över reglerna 
i detta avseende.   

3. Hur ska vi minska antalet allvarligt 

skadade cyklister i trafiken anser Mode-

raterna? 

– Det är viktigt att aktivt arbeta för att 
minska antalet skadade cyklister i trafiken. 
Moderaterna anser att trafikseparering är 
en viktig åtgärd för att öka trafiksäkerheten. 
Vi anser även att fler sammanhängande cy-
kelstråk och snabbcykelvägar ska prioriteras 
i utbyggnaden av cykelinfrastrukturen. En 
sådan utbyggnad skulle på allvar göra cy-
keln till ett alternativ till bilen i många av 
våra städer och även öka säkerheten för våra 
cyklister.
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En förare fattar hundratals beslut för att undvika olyckor varje dag. Vårt viktigaste åtagande, gentemot dig som 
förare och alla andra trafikanter, är vår säkerhetsvision om noll olyckor. Ingen Volvolastbil ska vara inblandad i en 
trafikolycka. Allt vi gör bottnar i det. System som filbytes- och uppmärksamhetsassistans samt kollisionsvarning 
med nödbroms ökar säkerheten för dig och din lastbil på vägen. Se filmen kring våra säkerhetsstöd på 
volvotrucks.se/safety. 

FÖRAREN GÖR 
SKILLNAD
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Personer som har dömts för rattfylleri och valt 
att delta i alkolåsprogrammet mår bättre än 
personer som inte valt alkolås. Det visar VTI:s 
utvärdering som presenteras i en ny rapport. 

– Störst förbättring upplevde den grupp 
som deltog i det tvååriga alkolåsprogram-
met, säger Åsa Forsman, forskare vid VTI. 

pÅ uppDRAg AV Transportstyrelsen har forskare vid 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
utvärderat det permanenta alkolåsprogrammet, som 
funnits sedan 2012. Nu presenteras resultaten i en 
rapport som sammanfattar en enkätstudie, en inter-
vjustudie och en registerstudie. På Tylösandssemi-
nariet den 4 september kommer Åsa Forsman att 
berätta om mer om rapporten. 

Den som har dömts för rattfylleri kan ansöka om 
att delta i programmet Alkolås efter rattfylleri. På 
det sättet kan man få behålla sitt körkort, genom 
att installera ett alkolås i bilen och gå på regel-
bundna medicinska kontroller. Under 2017 återkal-
lade Transportstyrelsen 5 694 körkort i Sverige till 
följd av rattfylleri. Transportstyrelsen beviljade cirka 
1 600 körkort med villkor om alkolås under 2016. 

DEN 1 MARS äNDRADES villkoren för att delta i al-
kolåsprogrammet, VTI:s utvärdering gjordes innan 
regeländringen. 

Ungefär 30 procent av de som får körkortet åter-
kallat efter rattfylleri beviljas alkolås. VTI har i sin 
utvärdering gjort enkäter och intervjuat både per-
soner med alkolås och personer utan alkolås under 
perioden 2013–2015.

– Vi har kunnat se att både de personer som del-
tar i alkolåsprogrammet och de som inte varit med, 
upplever att deras hälsa har förbättrats och att de har 
minskat sin alkoholkonsumtion en tid efter rattfyl-
leribrottet, berättar Åsa Forsman. 

– Störst förbättring upplever den grupp som har 
alkolås i två år. 

Två års villkorstid får de personer som dömts för 
grovt rattfylleri, har dömts för flera fall av rattfylleri 
under de senaste fem åren eller som har diagnosen 
alkoholberoende eller alkoholmissbruk (enligt de 
gamla reglerna). Av alla med alkolås i två år var det 
31 procent som hade diagnosen alkoholmissbruk 
eller alkoholberoende.  

I sin utvärdering av alkolåsprogrammet har VTI 
haft med både haft med personer med alkolås och 
personer som saknar alkolås. 

– Det största hindret för att delta i alkolåspro-
grammet är enligt enkätdeltagarna – kostnaden, att 
det är för dyrt, säger Åsa Forsman. 

Deltagaren betalar själv leasingen och servicen 
av alkolåset samt de obligatoriska läkarkontrollerna. 
Total kostnad uppskattar Transportstyrelsen till mel-
lan 20 000 och 40 000 kronor beroende på villkors-
tidens längd.

Det finns fler orsaker än kostnaden till varför per-
soner som dömts för rattfylleri väljer att inte delta i 
alkolåsprogrammet. 

– Man kan vara rädd för att bli utpekad som al-
koholist, om man har ett alkolås i bilen, säger Åsa 
Forsman. 

– En annan orsak är den psykiska 
påfrestning som man förväntar sig i 
samband med både ansökan och tiden 
med alkolås. 

MÅNgA DELTAgARE i VTI:s enkätstudie 
upplevde också brister i informationen 
från Transportstyrelsen, både angående 
ansökningsprocessen och de obligatoris-
ka momenten under tiden med alkolås.

Den 1 mars ändrades villkoren för att 
få delta i alkolåsprogrammet, föränd-
ringen är en anpassning till EU-regler. 
De nya reglerna innebär att personer 
med en missbruks- eller beroendediag-
nos inte kan få alkolås direkt efter ett 
rattfylleribrott. Personen måste först be-
visa sin nykterhet i minst sex månader 
innan den kan ansöka om alkolås.

– Vi vet att det innan regeländringen 
tog i genomsnitt 120 dagar för delta-
garna i tvåårsprogrammet att bli bevil-
jade alkolås, berättar Åsa Forsman. 

– Om man ska vänta ytterligare sex 
månader, då finns risken att man struntar i att delta 
och istället väntar ut återkallelsetiden på sitt körkort, 
säger hon och tillägger: 

– Samtidigt ska man vara försiktig med att tolka 
vad utgången kommer bli av de nya reglerna. 

I SVERIgE ÅTERKALLAS KöRKoRTET oftast i tolv må-
nader vid rattfylleri och vid grovt rattfylleri under 
24 månader. Forskningen visar att återfall i rattfylleri 
under spärrtiden av körkort är högre bland personer 
som inte har alkolås jämfört med de som har alkolås 
enligt VTI.

Av alla med alkolås i två år var det 31 procent 
som hade diagnosen alkoholmissbruk eller alkohol-
beroende.

– Grovt räknat innebär de nya reglerna att över 
300 personer kommer att stängas ute från alkolås-
programmet, konstaterar MHF:s trafiksäkerhetschef 
Lars Olov Sjöström.

– En grupp som har hög återfallsrisk i rattfyl-
leribrott.

83 pRoCENT AV DELTAgARNA i alkolåsprogrammet 
fanns kvar i programmet när villkorstiden var slut, 
både bland de som fick ett års villkorstid och bland 

de som fick två år visar VTI:s utvärde-
ring. Av dessa hade 96 procent respek-
tive 72 procent fått ett nytt körkort be-
viljat ett halvår efter villkorstidens slut. 

– Det visar att det gamla alkolås-
programmet hade ett bra resultat, även 
för personer med en missbruks- eller 
beroendediagnos, säger Lars Olov Sjö-
ström.

Bland dem som inte deltog i alkolås-
programmet tog det i genomsnitt längre 
tid att få ett nytt körkort. Vid uppfölj-
ningstidens slut (vilket var minst ett 
halvår efter återkallelsetiden hade upp-
hört) var det drygt 60 procent som fått 
ett nytt körkort beviljat. 

MHF har tillsammans med VTI haft 
en dialog med EU-kommissionens ge-
neraldirektör för mobilitet och trans-
porter om förändringarna av Sveriges 
alkolåsprogram. Vid mötet i januari 
lyssnade generaldirektören intresserat 
på VTI:s forskningspresentation och på 
MHF:s argument enligt Lars Olov Sjö-
ström. 

Vad är MHf:s nästa steg i frågan? 

–Vi kommer att ta nya kontakter med EU-kom-
missionen i den här frågan och redovisa konsekven-
sen av att en stor grupp blir utestängd från alkolås-
programmet, berättar Lars Olov Sjöström. 

MHF kommer att sammanställa ett skriftligt un-
derlag och skicka in EU-kommissionen. 

– Vi kommer även att fortsätta att driva frågan 
gemensamt med den europeiska trafiksäkerhetsor-
ganisationen ETSC. Den här frågan berör alkolås-
verksamhet i övriga Europa också. 

Mari Haglund

Ny forskning slår fast: Personer 
med alkolås får bättre hälsa

VTI:s REgISTERSTuDIE

inkluderade totalt 
3 511 personer: 506 
med alkolås i ett år, 
1 042 med alkolås i 
två år och 1 963 utan 
alkolås. Resultaten i 
enkätstudien baseras 
på knappt 1 100 svar. 
Svarsfrekvensen 
varierade mellan 
grupperna och var 
45 procent bland de 
som hade alkolås 
och 28 procent bland 
de som inte hade 
alkolås. i intervju-
studien deltog 31 
personer. 

LITE MER oM
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KoRTFAKTAÅrets tema för Tylösandsseminariet 
är viktigare än någonsin och lyder: 
Så delar vi vägen – Tryggt och säkert. 
Årets program är digert och behand-
lar bland annat framtidens teknik och 
utmaningar för att nå Nollvisionens 
ettappmål för år 2020.

SEDAN MÅLET FöR Nollvisionen infördes 
1997, att ingen ska skadas allvarligt eller dö 
i trafiken, har ett antal etappmål satts upp. 
Ett av dem är knappt två år bort, 2020, och 
innebär att då ska högst 220 personer av-
lida i trafiken samt att högst 4 100 skadas 
allvarligt.

Det händer 
på årets 
Tylösand

Förra året avled 253 personer i trafiken 
och det är för många för att nå etappmålet 
för 2020. För att nå målet måste säkerheten 
öka ytterligare för både bilister och oskyd-
dade trafikanter.

TYLöSANDSSEMINARIET är Sveriges vikti-
gaste trafiksäkerhetskonferens och här möts 
både företag, myndigheter och frivilligorga-
nisationer. Den första konferensen skedde 
på Tylösand redan 1957 och har sedan dess 
blivit en viktig del i det svenska trafiksäker-
hetsarbetet.

Årets konferens fokuserar på hur vi delar 
vägen tryggt och säkert. Det handlar bland 

annat om vårt beteende, framtidens teknik, 
modern planering, samt om rättsväsendet 
hänger med i teknikutvecklingen.

gENoM ÅREN HAR MHF anlitat många po-
pulära moderatorer till Tylösandsseminariet. 
Årets moderator blir kommunikationsex-
perten Antoni Lacini, som bland annat för-
fattat nio böcker i ämnet. Vad kan Antoni 
tipsa oss trafikanter kring vikten av kom-
munikationen i trafiken?

Årets Tylösandsseminarium sker den 4–5 
september och Motorföraren återkommer 
med en rapport.

MikaEl lindbErg

uR pRogRAMMET:

• Trygg i trafiken med 
god säkerhetskultur.
• Hastighetsefterlev-
nad hos yrkestrafiken.
• Trafiklagstiftningen 
och dess straff.
• Utmaningar i poli-
sens arbete.
• Rost på bilar – ett 
säkerhetsproblem?
• Oskyddade trafi-
kanter.
•  Vägen som arbets-
plats.
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NRS utvecklar och levererar säkra räcken 
till den Nordiska marknaden

nordicroadsafety.com • Tel: 060 144 144 • Svetsarvägen 4 • 861 36 Timrå

Sverige är ett av de länder i världen 
där minst personer omkommer i tra-
fiken. Under 2017 miste 253 personer 
livet, det är rekordlåga siffror. Utveck-
lingen för 2018 ser mörkare ut, under 
första halvåret dödades 24 personer 
fler i trafiken jämfört med samma pe-
riod förra året. 

MELLAN jANuARI oCH juNI har 136 perso-
ner omkommit i trafiken. Det är 24 per-
soner fler jämfört med samma period förra 
året. Det visar Transportstyrelsens prelimi-
nära siffror.  

– Den preliminära olycksstatistiken för 
2018 är oroande, säger Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef för MHF.

Den största ökningen har skett bland 
oskyddade trafikanter och särskilt hos grup-
pen motorcyklister. 

– Under första halvåret 2018 har vi mer 
än dubbelt så många omkomna motorcyk-
lister jämfört med samma period 2017, från 

Fler omkomna i vägtrafiken i år
11 omkomna till 27 omkomna, säger Kha-
bat Amin, statistiker på Transportstyrelsen i 
en kommentar.

Av de som dödades i trafiken hade 85 
personer färdats i bil, 27 på motorcykel, fyra 
på moped, 11 fotgängare och fem på cykel. 

Norge hade minst antal döda i trafiken 
under 2017 i världen, 106 personer, det 
motsvarar 2,0 personer per 100 000 invå-
nare. Sverige hade också bland de lägsta 
dödstalen med 2,5 personer omkomna per 
100 000 invånare. 

uNDER 2017 DöDADES 253 personer i den 
svenska trafiken, det är det lägsta antalet 
omkomna sedan 1940-talet. 

– Positivt att vi hamnade på en låg nivå 
för 2017. Ett sådant resultat ställer höga krav 
på det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet, det 
kräver stora insatser om vi ska fortsätta att 
förbättra resultaten ytterligare, konstaterar 
Lars Olov Sjöström. 

– Det är lätt att man får ett bakslag och 

hamnar tillbaka på den olycksnivå man hade 
för fem till tio år sedan.

Trots att Sverige är ett av de länder som 
har lägst antal döda i trafiken, så har utveck-
lingen stagnerat på senare år, när det gäller att 
minska de omkomna. Sverige, Storbritannien 
och Nederländerna är de europeiska länder 
som har haft den långsammaste utvecklingen 
sedan 2010. Det visar statistik från European 
Transport Safety Council, ETSC. 

DELMÅLET I NoLLVISIoNEN är att Sverige att 
ska ha max 220 döda i trafiken år 2020. För 
att nå etappmålet för 2020 kommer Tra-
fikverket att ta fram en aktionsplan under 
2018. Områdena säker hastighet, säker cykel 
och nykter trafik kommer att prioriteras.  

Ett problemområde som Trafikverket har 
flaggat för är alkohol- och drogrelaterade 
dödsolyckor, 2017 omkom 81 personer. 
Mellan 2010 och 2015 hade Sverige den 
största minskningen av antalet nykterhets-
kontroller i Europa, en minskning på 13 

136
Så många personer 
fick sätta livet till på 
svenska vägar mellan 
januari och juni.
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www.mimsafe.se

NÄR EN TRYGG RESA BETYDER ALLT
MIMSafes produkter är skapade med kärlek och omsorg för djuren. För oss är det 
självklart att alla i bilen reser säkert. Även den som har sin plats längst bak i bilen. 

Fundera en stund. Vi tror att du tänker likadant som vi.

KÖP TILL EN 
VATTENSKÅL

Bra att ha när det 
är dags för rast!
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procent, det visar statistik från ETSC. 
2009 gjorde den svenska polisen 2,7 mil-

joner utandningsprov i trafiken, en siffra 
som sjunkit till 1,1 miljoner under 2016 
och 940 000 under 2017. Det visar polisens 
egen statistik. 

– Den här utvecklingen är oroande, sär-
skilt eftersom den negativa trenden har fort-
satt på senare år, säger Lars Olov Sjöström. 

– Den svenska polisen fortsätter att ned-
prioritera trafiksäkerheten. 

SVERIgE KoMMER ATT vara värd för FN:s 
tredje globala trafiksäkerhetskonferens 2020. 
Syftet med konferensen är att diskutera hur 
de globala målen för trafiksäkerhet kan ut-
vecklas fram till 2030.  

– Positivt att Sverige får vara värd för en 

sådan konferens, säger Lars Olov Sjöström. 
– Det kan också bidra till att vi får ett 

starkare fokus på trafiksäkerhetsfrågorna i 
Sverige, det här kan öka intresset hos myn-
digheter och politiker. 

Mari Haglund

Fotnot: Vill du veta mer om vad som är 
på gång inom trafiksäkerhetsområdet? Be-
sökTylösandsseminariet den 4–5 september!

NEgATIV uTVECKLINg. Under 2017 hade Sverige rekordfå omkomna i vägtrafiken. Första halvåret 2018 ser utvecklingen för antalet dödsolyckor betydligt mörkare ut. 
FOTO: STEFAN NilSSON

”Den svens-
ka polisen 
fortsätter att 
nedprioritera 
trafiksäker-
heten.”
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Dagens bilar blir allt säkrare för fö-
rare och passagerare vid en krock. 
Det beror på att biltillverkarna använ-
der mer och mer ultrahöghållfast stål 
runt kupén. Men det skapar problem 
för räddningstjänsten. När de måste 
klippa upp fordonet har verktygen 
svårt att komma igenom plåten.

DEN gYLLENE TIMMEN. Inom intensivvården 
talar man om den timme från olycka till 
dess patienten hamnar under sjukvård för 
att ha störst chanser att klara sig. Idag börjar 
det bli allt svårare för räddningspersonalen 
att snabbt komma in i krockade bilar.

Dagens biltillverkare använder så kall-
lat borstål i bilarnas A- B- och C-stolpar, 
alltså sidostolparna från vindrutan och bakåt. 
Borstålet är ett ultrahöghållfast stål som är 
både lätt och tåligt. Det går att hitta runt 
hela kupén och skapar en skyddsbur runt 
de åkande.

– Vi började märka av borstålet runt mit-
ten av 1990-talet, främst i Volvo- och Saab-
bilar, berättar Tommy Carnebo, brandman 
och samordnare för kommunikationsolyck-
or vid Södertörns Brandförsvarsförbund.

VI bEFINNER oSS på baksidan av Botkyrka 
brandstation, bland skrotade bilar. De an-
vänds i övnings- och utbildningssyfte.

– Med hjälp av en mobilkran, släpper vi 
bilarna från 30 meters höjd. Det motsvarar 
en krock i 80 kilometer i timmen, förklarar 
Tommy.

En av bilarna är riktigt illa tilltygad. Ratt 
och instrumentpanel sitter ihop med rygg-
stödet på förarsätet. 
hur klarar sig en person från en sådan 
olycka?

– Inte alls, säger Tommy. Men även i det 
här fallet, måste kroppen ändå ur fordonet, 
om inte annat för att kunna begravas.

För att komma åt en patient finns egentli-
gen bara ett sätt att komma in i en krockad bil, 
där man inte vill dra ut någon förare eller pas-
sagerare genom någon dörr. Det är med hjälp 
av hydrauliska saxar. Med hjälp av dem, klipps 
bilens stolpar av, och hela taket lyfts bort.

Utan taket och stolparna, förlorar bilen 
sin integritet, eller sin styrka. Då är det lätt 
att med hjälp av hydrauliska bändare pressa 
isär resterna av karossen och få ett större ut-
rymme för att lyfta ut patienten. I sin arse-

Moderna säkerhetsdetaljer hindrar räddningspersonalen att rädda liv

TRäNINgSLägER. Instruktören Ellen Ferm (närmast) klipper upp en bildörr tillsammans med 
brandmannen Tommy Carnebo. 

KLIppVERKTYg. Den vänstra saxen klarar 94,5 ton, och är vanligast ute bland räddningstjänsterna. 
Idag behövs erfarenhet för att ta sig in i exempelvis i vissa BMW med den. De två övriga klarar 
48 respektive 35 ton.

öVNINgSpLATS. På bakgården ligger skrotade bilar som nu får agera övningsobjekt. De släpps 
från 30 meters höjd för att simulera en krock i 80 kilometer i timmen. Sedan klipper man upp 
dem.

FOTO: SBFF
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FOTO: MiKAEl liNdBERG
nal har räddningstjänsten även spridare, lik-
nande jättelika tänger, som både kan pressa 
isär och dra ihop sig med hjälp av käftarna.

– När vi klipper upp bilarna, har vi idag 
störst problem med vissa BMW. De har 
mycket borstål i stolparna. En av de vanli-
gaste saxarna klarar 94,5 ton, och då behövs 
kunskap för att kunna komma igenom.

DEN STöRSTA SAxEN hos Botkyrka ligger på 
183 ton i klippkraft, men det finns en bak-
sida med stora saxar.

– Det blir oftast tyngre, ju starkare de är. 
Den här väger nästan 20 kilo, och det blir 
tungt att hålla i axelhöjd en längre stund, 
berättar Tommy.

En komplett utrustning för att komma 
åt personer i en bil, inklusive hydraulpump 
och slangar, kostar 375 000 till 500 000 kro-
nor och de håller inte hur länge som helst. 
Särskilt saxarna slits, och de bör bytas med 
femårsintervall.

SEDAN RäDDNINgSVERKET lades ner och 
blev Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 2008, saknas en samordnade 
funktion för utbildning i räddningsarbete. 
Dit hör också en dialog mellan biltillverkare 
och räddningstjänst. Det är ett problem, en-
ligt Tommy.

– Det är lite var och en för sig idag. Sär-
skilt bland räddningstjänsterna. Därför är 
ett av mina uppdrag att försöka utbilda in-
struktörer från andra räddningstjänster, som 
i sin tur kan utbilda vidare. Vad vi behöver 
är också utbildning på nya bilar, för att lära 
oss att ta oss in i dem. Men det är svårt utan 
någon riktig samordning.
finns det någon du önskar från dagens 
biltillverkare för att göra arbetet lättare?

– Ja, det skulle vara att kunna flytta och 
fälla stolar manuellt efter en olycka. Idag är 
de flesta stolarna eldrivna, och ibland saknas 
ström för att kunna manövrera dem. Om 
det även fanns manuell manövrering, skulle 
det underlätta mycket för oss, konstaterar 
Tommy. MikaEl lindbErg

Fotnot: Tommy Carnebo är en 37-årig 
brandman som arbetat i räddningstjänsten i 
18 år. Han kommer att föreläsa under Tylö-
sandsseminariet om just räddningstjänstens 
ökade utmaningar kring trafikolyckor med 
nya bilar.

Moderna säkerhetsdetaljer hindrar räddningspersonalen att rädda liv

FAVoRITVERKTYgET. En komplett klipputrustning som 
den på räddningsbilen kostar upp mot en halv miljon 
kronor. Brandmannen Tommy Carnebo visar upp sitt 
favoritverktyg – spridaren, som både kan pressa isär 
och dra ihop käftarna.
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Många semesterresenärer rastade 
hos MHF Höga Kusten vid rastplatsen 
Hornöberget vid E4 den 20–21 juli. I 
sommar har MHF:s funktionärer kört 
Ta Paus på ett 60-tal platser i Sverige.   

TA pAuS äR SoMMARENS stora MHF-aktivi-
tet, där budskapet är att sommartrafikanterna 
uppmanas att ta rast när de är ute och åker.  

Den här söndagen när Motorföraren är 
på besök har MHF Höga Kusten ställt upp 
sina bord med MHF-material, fika och ut-
ställningen Uppvaknandet. Utställningen 
visar hur mycket sprit olika alkoholhaltiga 
drycker innehåller. MHF:aren Monica Er-
iksson sitter inne i Region Mitts ”MHF-
buss” och kokar kaffe. Per-Olov Törnkvist 
packar MHF-material i påsar, som ska delas 
ut till semesterresenärerna. Inga-Lill Holm 
serverar kaffe, te, saft samt muffins och ka-
kor till besökarna. MHF Höga Kusten har 
sju funktionärer på plats. 

– Vi har kört Ta Paus här vid Höga Kus-
ten-bron i tio år, berättar Evert Strindin. 

MHF:ARNA uLF Gyllenberg och Stefan Åsan-
der delar ut MHF-påsar till alla bilar och 
husbilar som stannar på rastplatsen. 

– Vi får mycket positiva reaktioner från i 
stort sett alla vi träffar, jätteroligt, konstaterar 
Stefan. 

– Det är många utländska besökare som 
är i Sverige och semestrar. Turister från 
Norge, Spanien, Tyskland och Frankrike 
bland annat. 

– Ta Paus är en jättebra aktivitet, den 
borde vi kanske köra vid fler tillfällen, det är 
något att fundera över, säger Ulf Gyllenberg. 

Stefan Åsander och Ulf Gyllenberg är nya 
MHF:are, de har varit medlemmar i ett par år. 

– Det är kul att vara ute och jobba på Ta 
Paus och träffa människor, säger Ulf.

– MHF:s budskap är jättebra. Vi är ett 
härligt gäng här, som har trevligt när vi är 
ute och jobbar tillsammans, inflikar Stefan.

bESöKAREN MAgDALENA Axelsson, Vännäs, 
uppskattade att bli bjuden på fika och gil-
lade Ta Paus-budskapet. 

– Mycket trevligt. Min syster var här för 
tio minuter sedan, det var hon som tipsade 
oss om ert fina initiativ, säger hon. 

– Vi är på väg till Leksand sommarland, 
vi hade bestämt redan innan att vi skulle 
stanna på den här rastplatsen. 

Rolf Långnabba och Kristina Malm-
Långnabba från Österbotten var på väg till 
Falköping med husvagn. 

– Visst behöver man ta rast när man är ute 
och kör, och det gör vi. På semestern stres-
sar man inte, säger Rolf. 

– Jag hade en moster som bodde i Sunds-
vall, så den här vägen har jag kört många 
gånger, tillade Kristina. 

bESöKAREN pENTTI Haapalainen från Fin-
land hade Sandviken som mål för sin resa. 

– Jag kör som mest 15 mil innan jag tar 
paus. Vi har åkt från Umeå och kommer att 
köra 45 mil idag. 

MHF Höga Kusten delade ut 130 MHF-
kassar med informationsmaterial under två 
dagar. 

– Jättebra, vi är nöjda. Vi har värvat två 
nya medlemmar, summerar Per-Olov Törn-
kvist.  Mari Haglund

Fotnot: MHF Höga Kusten (tidigare MHF 
Kramfors) fyller 90 år i år. Avdelningen bil-
dades den 17 juni 1928.

Många tog paus hos MHF Höga Kusten
TA pAuS. MHF Höga Kusten bjöd besökarna på fika vid rastplatsen Hor-
nöberget vid E4. Per-Olov Törnkvist serverade kaffe. 

bRA RESuLTAT. MHF Höga Kusten körde Ta Paus i två dagar på rastplatsen Hornöberget E4. Totalt 
delade MHF-avdelningen ut 130 kassar med MHF-material. 

HELA TA pAuS-gäNgET. MHF Höga Kustens funktionärer: Ulf Gyllenberg, 
Stefan Åsander, Monica Eriksson, Inga-Lill Holm, Berit Uhlin, Evert 
Strindin och Per-Olov Törnkvist. 

uTMANINg. Stefan Åsander och Ulf Gyllenberg lät besökaren Oliver Ax-
elsson prova att kasta bollar i en korg med promilleglasögonen på, det 
var inte det lättaste. 

buDbäRARE. Stefan Åsander, MHF Höga Kusten, var flitig med att dela 
ut MHF-kassar till besökarna på rastplatsen. Här till besökaren Ove 
Nyberg. 



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

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

www.astazero.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Autonom trafik för ett säkrare samhälle

ANNONS
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Varje år hålls Trafikens Dag i Eskilstuna. En 
av arrangörerna är MHF Eskilstuna. 

– Vi vill få människor att tänka till om hur 
allvarliga konsekvenserna av en trafikolycka 
kan bli, säger Agnetha Silén, engagerad i 
MHF Eskilstuna. 

ÅRETS TRAFIKDAg hölls i maj. Föreningar, kommu-
nen och företag hade ställt upp sina montrar och tält 
på parkeringen vid köpcentret Tuna Park i Eskil-
stuna. Vädret bjöd på högsommarvärme.

Syftet med trafikdagen är att upplysa om trafik-
säkerhet. Den aktivitet som drar mest publik är en 
iscensatt trafikolycka. En bil hade hissats upp och 
släpptes från en höjd på tio meter, för att demon-
strera vad som händer vid en frontalkrock i 50 ki-
lometer i timmen. 

Precis som vid en verklig trafikolycka larma-
des ambulansen till platsen. Ambulanssjukvårdarna 
Thessa Wåhlberg och Annika Egnerfors tog hand 
om den skadade som spelades av Agnetha Silén. 
Ambulanspersonalen satte på Agnetha en stödkrage 
och la henne på en bår.

– Bilsläppet gör det tydligt hur allvarliga konse-
kvenser det kan bli av en frontalkrock. Jag tycker att 
folk tar till sig budskapet, säger Agnetha Silén. 

Hur var det att vara statist i trafikolyckan?  

– Fint, ambulanspersonalen är enormt bra på att 
ta hand om en. 

Trafikens Dag hölls första gången 1997 och ar-
rangörer är MHF tillsammans med Motormännen, 
Eskilstuna bilkår, Lions och Tuna Park.

– Jag är huvudansvarig för hela dagen och jag 
sitter med i trafiksäkerhetskommittén i Eskilstuna 
kommun, berättar Agnetha Silén.

– Trafikens Dag är min idé. Jag tyckte att vi borde 
göra en aktivitet där man möter folk och upplysa 
dem om hur farligt det kan vara ute i trafiken. 

AgNETHAS SYSTER Gunilla Silén är ordförande 
i MHF Eskilstuna. Hon hade gjort i ordning ett 
MHF-bord vid parkeringen. 

– Jätteroligt att få vara med på trafikdagen. Man 
hoppas på att det ska komma mycket folk, säger 
Gunilla. 

– Vi bjuder besökarna på alkoholfri dryck och 
visar dem MHF-utställningen Uppvaknandet. 

MHF:aren Folke Larsson lät besökarna prova 
promilleglasögonen. 

– Det är många som vill testa glasögonen, kon-
staterar han. 

Aktiviteterna under Trafikens Dag är främst in-

riktade mot barnfamiljer. Eskilstuna kommun hade 
gjort i ordning en cykelbana för barnen. 

– Vi har en cykelbana där barnen kan få prova 
att cykla och lära känna trafikregler, berättar Olov 
Åslund, som jobbar på trafikavdelningen vid Eskil-
stuna kommun. 

– Vi pratar exempelvis med både föräldrar och 
barn om varför det är viktigt att använda cykel-
hjälm. 

Besökarna kunde också prova elcykel, lådcykel 
och trehjulig cykel. 

8 000–9 000 bESöKARE kom till Årets trafikdag. Det 
är färre besökare än tidigare år, men Agnetha Silén 
var ändå nöjd. 

– Med tanke på att det pågår fyra–fem andra eve-
nemang samtidigt i stan, är det bra, säger hon. 

– I år har vi riktat in oss på aktiviteter för barnen, 
de drar med sig föräldrarna. 

Trafikens Dag ska flyttas till hösten. 
– Tuna Park och kommunen är helnöjda med 

årets arrangemang, berättar Agnetha Silén.
– Vi har redan bokat nästa år, men då kommer vi 

att lägga det i augusti eller september, så att Trafi-
kens Dag inte krockar med andra evenemang. 

Mari Haglund

effektiv uppvisning på Trafikens Dag
ARRANgöR. MHF Eskilstuna är en av huvudarrangörerna av Trafikens Dag. 
Gunilla Silén, Folke Larsson och Agnetha Silén från MHF Eskilstuna.  

bILSLäpp. På Trafikens Dag släpps en bil från en höjd av 10 meter för att demonstrera vad som 
sker vid en frontalkrock i 50 kilometer i timmen. 

CYKELbANA. Eskilstuna 
kommun hade ställt 
upp en cykelbana för 
barnen. Kommunen 
informerade om cykel-
hjälm och trafikregler 
för cykel. 



SE TILL ATT DU HAR  
TRAFIKFÖRSÄKRING FRAN DAG 1.
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En kort stunds ouppmärksamhet vid 
ratten kan orsaka en allvarlig olycka. 
Mycket kan distrahera en bilförare. 
Inte minst bilens egen utrustning. 
Värmlands trafiksäkerhetsförbund 
tycker därför att det borde bli obliga-
toriskt med kunskap om distraktion i 
förarutbildningen.

VISST FINNS DET DjuR ute på övningsfältet 
utanför Grums. Kanske av det mer ovanliga 
slaget. De rör sig hastigt och vissa har for-
men av älgar. Människor i neongröna västar 
går mellan asfaltsbeläggningen och det torra 
gula gräset. Plötsligt sprutar det vatten ur 
sprinklers och omärkligt tyst kommer en 
bil bakom en kurva.

Den ökar farten på raksträckan och 
bromsar sedan på hal asfalt. Halka året runt 

NY LAg

från den 1 februari 

2018 gäller följande:

”Vid färd på väg 
med ett motordrivet 
fordon får föraren 
ägna sig åt aktiviteter 
som användning av 
mobiltelefon och an-
nan kommunikations-
utrustning endast 
om det inte inverkar 
menligt på förandet 
av fordonet. Föraren 
får inte använda 
denna utrustning på 
ett sådant sätt att 
han eller hon håller 
den i handen”.

Källa: Trafik- 
förordningen

skapas av halkmedel som besprutas med 
vatten. Resultatet ger samma friktion som 
packad snö vintertid.

I bakgrunden syns röken från en av 
Grums industrier ackompanjerad av motor-
ljudet från en fyrhjuling som klättrar upp för 
en kulle från den angränsande crossbanan.

Vi är på Grums trafikövningsplats som ut-
bildar cirka 5 000 nya körkortstagare varje år.

SEDAN NÅgRA MÅNADER tillbaks har broms- 
och styrövningarna i halka kompletterats 
med ett nytt inslag. Nu utsätts eleverna ock-
så för distraktion i samband med inbroms-
ning. Då gråa älgar dyker upp gäller det att 
både kunna styra undan och bromsa.

Nytt är att eleven som kör ombeds att 
lösa ett enkelt tal med en miniräknare, eller 
para ihop bollar med olika siffror. 

Ett annat distraktionsmoment är instruk-
tören vid sidan om banan som visar en skylt 
som eleven ska hinna beskriva då de passerar.

Plötsligt går allt fel. Bilen kanar iväg på 
den hala asfalten, den grå älgen får sig en 
smäll, eller så blir barnfamiljen påkörd på 
det fiktiva övergångstället.

Någon sekund av ouppmärksamhet ska-
par en farlig situation som föraren inte kla-
rar.

– Vi vill att alla som tar körkort ska få 
uppleva hur körförmågan försämras när 
fokus tas från bilkörningen, säger Anders 
Karlborg som är vd för Värmlands trafiksä-
kerhetsförbund.

VäRMLANDS trafiksäkerhetsförbund försö-
ker nu påverka Transportstyrelsen att göra 
det obligatoriskt med distraktionsövningar i 

Överraskningsmoment gör halkbanan mer lärorik
SäKRARE FöRARE. Grums trafikövningsplats tar nytt grepp om trafiksäkerheten. Förutom att träna på halkbana, använder man distraktionsmoment för att visa eleverna hur lätt det är att tappa koncentratio-
nen från själva bilkörningen. 

Lagen om förbud mot mobilanvändning finns, men det finns mycket 
mer som tar vår uppmärksamhet från bilkörningen, tycker Anders Karl-
borg, vd för Värmlands trafiksäkerhetförbund.

DISTRAKTIoN. Här får eleven i uppdrag att beskriva skylten de passerar 
(Värmlands landskapsvapen, reds anm.). Föraren vrider på huvudet och 
tappar koncentrationen för ett ögonblick, vilken kan räcka för att tappa 
kontrollen över fordonet.

”Vi vill att 
alla som tar 
körkort ska 
få uppleva 
hur kör-
förmågan 
försämras 
när fokus tas 
från bilkör-
ningen.”

FAKTA
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SÅ TYCKER ELEVERNA

Gustaf Övergaard:
– I kurvan tappade jag kontrollen över bi-
len. Det hände så snabbt.

Tim Arvidsson:
– Vid 50 kilometer i timmen blev det job-
bigt att hinna styra. Det tänker jag på nu.

Johan Sandberg:
– Jag har dödat och dött många gånger un-
der den här träningen – om det varit i verk-
lig trafik. Man klarar inte en kurva under 
distraktion.

Ida Säther:
– Lärorikt. Man tror att man kan bättre. 
Fem kilometer fartökning gör stor skillnad. 
Det visste jag inte.

tExt & foto: jan VEjstad

Överraskningsmoment gör halkbanan mer lärorik
SäKRARE FöRARE. Grums trafikövningsplats tar nytt grepp om trafiksäkerheten. Förutom att träna på halkbana, använder man distraktionsmoment för att visa eleverna hur lätt det är att tappa koncentratio-
nen från själva bilkörningen. 

NÅgRA TIpS FöR ATT 

bLI EN SäKRARE 

FöRARE

• Undvik att göra 
andra saker, som till 
exempel att äta, byta 
cd-skiva, eller leta 
efter något i baksätet 
medan du kör.
• Stanna på ett 
säkert ställe om du 
måste ringa eller an-
vända mobilen.
• Var medveten om 
att handsfree inte 
minskar olycksrisken.

LITE MER oMkörkortsutbildningen på alla landets trafik-
övningsplatser.

– Som det nu är blir de grupper som ut-
bildas här medvetna om riskerna med dist-
raktion medan en stor grupp inte är det i 
praktiken, säger Anders Karlborg.

ELEVERNA KoMMER snabbt fram till att om 
de inte är fokuserade på att köra, försämras 
uppmärksamhet och körförmåga tydligt. De 
tycker att det är hemskt att inse hur lite koll 
de har.

– Vid den avslutande utvärderingen är vår 
policy att inte svara på deras frågor. Vi vill 
att deltagarna själva ska hitta svaren. Den 
kunskap de får på banan vill vi ska finnas 
kvar så länge som möjligt. Det sker om de 
själva får resonera sig fram till svaren, säger 
Anders Karlborg.

Innan Trafikcentret kom fram till en enkel 
metod att skapa distraktion provade de med 
högtalare med oljud i bilen och roterande ljus.

– Med de metoder vi använder får vi 
samma effekt. Föraren tvingas fokusera på 
ett problem vid sidan av bilkörningen. Det 
räcker,.

gRuMS äR EN bRuKSoRT där motorintresset 
är stort. Tidigare fanns buskörning på byg-
den. Den har i stort upphört.

– Nu kommer de och kör hos oss istället, 
säger Anders Karlborg.

Han tycker att det är glädjande att förare 
från buss- och åkeriföretag besöker banan.

Förutom lokala motorklubbar anlitar 
även polis, brandkår och hemtjänstföretag 
banan i Grums för trafikträning.

jan VEjstad

FOTO: JAN VEJSTAd
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Toyota Aygo, tillhör minstingarna på 
bilmarknaden, knappt 3,5 meter lång, 
men ändå med fyra dörrar plus baga-
gelucka. Den passar för förstabilskö-
paren som bor i staden, eller för dem 
som kanske behöver en liten andrabil 
i hushållet. 

ToYoTA AYgo gjoRDE entré 2005 och byggs 
tillsammans med syskonbilarna Peugeot 107 
och Citröen C1 i Tjeckien. 2014 kom ge-
neration två av Aygo, och nu visas en facelift 
upp.

Design är A och O och Aygo, med sin X-
formade front, har nu blivit än mer markant 
i och med sitt tredimensionella utseende. 
X-et finns även med i designen på bakpar-
tiet och går ihop med baklyktorna och stöt-
fångaren. Det ser inte så lite uppkäftigt ut.

Under huven vilar en trecylindrig fyrtak-
tare på en liter som levererar 72 hästkraf-
ter och 93 Newtonmeter. Det här är långt 
ifrån sportiga siffror, men Aygo är inte heller 
tänkt för sådana utsvävningar.

Växellådan har fem lägen och är lättjob-
bad tillsammans med en lättrampad kopp-
lingspedal. Det vore önskvärt med en något 
högre utväxling på ettans växel. Vi bägge 

testpiloter fick ett par nesliga tjuvstopp vid 
start. Ändå säger Toyota att motorn uppda-
terats för bättre vridmoment vid låga varv-
tal.

Som tillval för 8 000 konor finns en auto-
matlåda, men den stjäl en del prestanda från 
Aygo. Med manuell låda klaras sprinten från 
noll till hundra på 13,8 sekunder, medan 
automatversionen behöver 15,2 sekunder.

Styrningen har elektriskt servo, vilket gör 
bilen lätt att manövrera, men ger dåligt med 
kommunikation från vägen. Aygo vänder 
närmast på en femöring och är kursstabil 
även i högre hastigheter.

Sittpositionen är okej, men kanske inget 
för längre resor. Ratten är endast ställbar i 
höjdled. En liten kupé gör det lätt att kom-
ma åt alla reglage. Trots ”trångboddheten”, 
är det bra med plats mot taket, även för mig 
och mina 184 centimeter.

MED ETT INgÅNgSpRIS på 119 900 kronor för 
instegsmodellen kallad X, bjuder inredningen 
på svart, hård och formpressad plast. Provbi-
larna är X-clusive (från 149 900 kronor) med 
bland annat klimatanläggning, tonade rutor 
och nyckellöst lås- och startsystem. Här ingår 
också Apple CarPlay, vilket gör att en naviga-

tion via en smart telefon kan plockas upp på 
den sju tum stora skärmen.

Små bilar med 14- och 15-tumshjul bru-
kar ha en tendens att bli stötiga på ojämn 
väg. Här särskiljer sig Aygo. Vid flera tillfäl-
len smet den över ojämnheter på ett riktigt 
bra vis.

För att återgå till priset. I den här häraden 
blir det naturligtvis en del eftergifter. En är 
att dörrarna på Aygo stängs med ett högst 
plåtaktigt ljud. En annan är att det saknas 
vevbara fönster i bakdörrarna. Istället öpp-
nas de en aning utåt via gångjärn.

bAKSäTET äR FäLLbART för dem som be-
höver transportera något större prylar. Med 
ryggstödet på plats, är det däremot inte 
mycket utrymme till övers – ett par kassar 
får plats och antalet liter bagagevolym anges 
till 168.

Aygo trivs som fisken i vattnet i stadsmil-
jö. Den är föredömligt lätt att parkera och 
klarar även de trångaste gator. De som just 
skaffat en dyr lägenhet, men också behö-
ver en första bil till hushållet, kan kika på 
Aygo som privatleasing – priserna börjar på 
knappt 1 200 kronor per månad.

 MikaEl lindbErg

För den lilla urbana familjen

MESTADELS pLAST. Has-
tighetsmätaren domi-
nerar instrumentpane-
len och flankeras av en 
stående varvräknare 
med digitala segment. 
Panelerna i Aygo 
består av formgjuten 
hårdplast. 

CITYbIL. Det är närmast imponerande att få till fyra dörrar på en bil som är knappt 3,5 meter lång. 1 000-kubikaren under huven räcker till för den 
drygt 800 kilo tunga bilen.

ToYoTA AYgo

pris: Från 119 900 kr.
Motor: Bensin, 3 cyl, 
998 cm3.
Effekt: 72 hk/53 kW 
vid 6 000  varv/min.
prestanda: Toppfart 
160 km/h, 0–100 
km/h: 13,8 sek.
Max vridmoment: 

93 Nm 
vid 4 400 
varv/min.
längd/

bredd/höjd/

axelavstånd:  
346,5/161,5/146,0/
234,0 cm.
tjänstevikt/max last/

släp: 840–905/
335–400/–  kg.
garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skada 3 år. lack 3 år. 
Rostskydd 12 år mot 
genomrostning. 
förbrukning blandad 

körning: 

4,1 l/100 km.
co2-utsläpp: 93 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

liten och 
smidig i 
stadstrafik

Plastig
litet bagage-
utrymme
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Vägslitageavgift,  
trängselskatt, vägtull,  
trafikstyrning

– Kapsch har lösningen

Kapsch TrafficCom

always one step ahead



kabehusvagnarhusbilar

Upplev nya KABE 2019.
När man bor i en husvagn eller husbil ska livet vara enkelt. Därför har vi gått hela vägen – och lite 
till – i vår strävan att fylla våra produkter med så mycket smarta lösningar, funktioner och bekvämlig-
heter som är möjligt. Vi har skapat husvagnar och husbilar som vi själva vill bo och leva i, med unik 
konstruktion och avancerad teknik. Ergonomiskt formade so� or, ställbara sängar med spiralmadrass, 
fl exibelt kök utan kompromisser och textilier av högsta kvalitet. Det är några exempel på komfort du 
genast upplever. Vår värme- och ventilationslösning Smart Climate System gör din KABE till en av 
marknadens absolut bästa för året-runt-bruk. Och KABEs husvagnar och husbilar är 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!

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

Kabe_218x280mm MHF inför Elmia.indd   1 2018-08-01   13:58:35
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Vilda vägval 
på Mallorca

Mallorca är en 
dröm för alla som 
gillar serpentin-
vägar och drama-
tisk natur. Hyr en 
bil och välj den 
vilda vägen genom 
bergskedjan 
tramuntana.

FOTO: CENNETH SPARByDRAMATIK. Serpentinvägarna på halvön Cap de Formentor bjuder på hisnande vyer.
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Upptäck Mallorca med bilen – vid 
sidan av klassiska charterbadorter 
och stränder. Några mil från flyg-
platsen och Palma de Mallorca 

finner du en mer otämjd ö, med vild ber-
gig natur, pinjeträd och olivlundar, sling-
rande vägar och små byar där lugnet infin-
ner sig även under sommarmånaderna.

Klyschan ”kontrasternas ö” stämmer mer 
än väl in på den klassiska semesterön, dit 
den första svenska charterresan med flyg 
gick för över 60 år sedan.

Nu äR MALLoRCA inne igen, och under de 
senaste tio åren har det vuxit fram flera 
hotell, restauranger och kaféer som drivs 
av svenskar – framför allt i ”huvudstaden” 
Palma.  Allt fler skandinaver köper hus och 
lägenheter runt om på ön.

Mallorca är en dröm för oss som gillar 
att bila. Även de mindre vägarna håller 
hög standard, med fin asfalt och tydlig 
skyltning. Dessutom är det prisvärt med 
hyrbil – från 1 800 kr för en vecka under 
lågsäsong.

Undvik dock att resa hit under högsom-
maren, då spanjorerna själva har semester. 

Se alla modeller i 3D på www.pilote-husbil.se    •     Agent: Lars Jarlerud, Euro Caravan, pilote@jarlerud.se, Michael Danielsson, mdanielsson@pilote-groupe.fr
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Besök oss
på ELMIA

Monter B 04:61

Sveriges   mest sålda husbil! Återförsäljare från norr till söder:

Tack vare de halvintegrerade 
med taksäng, ger Pilote er möj-
lighet att variera era semes-
terplaner och resa tillsammans 
med andra. Oavsett om ni vill 
bjuda med några vänner eller 
spendera några dagar med 
barn barnen, är du alltid redo att 
köra iväg, och alltid med Pilote.

Efter en dag på stranden är det skönt 
med en svalkande dusch.

Minstingen kan ta en tupplur i tak-
sängen medan de äldre sparkar boll.

Solen gassar. Du gör i ordning maten 
medan barnen dukar bordet. 

LULEÅ: Navis Maskin AB
Betongvägen 14, Luleå, 0920-222 111
www.navismaskin.se 

BÅLSTA: Skoklosters husbilar o husvagnar AB
Mjödvägen 3, Bålsta, 0171-59 499
www.skoklosters.se

KARLSTAD: Husvagnspoolen i Värmland AB
Skraggevägen 8, Hammarö, 054-52 46 66
www.husvagnspoolen.se

LINKÖPING: Bossings Fritidscenter
Jägarvallsvägen 7, Linköping, 013-36 20 90
www.bossings.se

STENUNGSUND: Finbil, Västkustens husbilscenter
Jörlanda Berg 306, Spekeröd, 0303-196 00
www.finbil.se

JÖNKÖPING: Din husbil i Jönköping AB
Bangårdsgatan 23, Jönköping, 036-44 000 43
www.dinhusbil.nu

BORÅS: Mobilen AB
Gånghestersvägen 129, Borås, 033-104 880
www.mobilen.eu

BOCKARA/OSKARSHAMN: Maskincentrum AB
Stora Vägen 62C, Bockara, 0491-522 10
www.maskincentrum-bockara.se

KRISTIANSTAD: Husvagnsreserven AB
Sävvägen 10, Kristianstad, 044-24 56 90
www.husvagnsreserven.se
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CYKELVäNLIgT. I Palma stad finns en fin cykelbana längs havet och strandpromenaden.
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Priserna är betydligt högre och det är ofta 
bilköer längs de smala bergsvägarna. Öns 
popularitet bland soltörstiga nordeuropéer 
har till och med fått öborna att protestera 
och kräva begränsningar av antalet hotell 
och bäddar.

DET TAR MINDRE äN en timme att köra väs-
terut från flygplatsen till världsarvsmärkta 
Serra de Tramuntana. En närmare nio mil 
lång bergskedja som lockar naturintresse-
rade turister året om.

Pollença och Sóller är goda utgångs-
punkter för att uppleva det bästa av Tra-
muntanas natur. Från bägge orterna leder 
flera fina vandringsstråk genom naturreser-
vat och små bergsbyar. 

Här finner du mysig logi på gamla lant-
gårdar och små, personliga hotell. Några 
favoriter är Son Sant Jordi i Pollença samt 
Hotel 1902 Townhouse och Ecocirer i 
centrala Soller. Rustika boenden med 
värdar som värnar både om tradition och 
nytänkande.

Ett bra sätt att närma sig Serra de Tra-
muntana är söndagsmarknaden i Pollença 
som lockar både öbor och turister. Väljer 

du motorvägen från Palma tar det inte mer 
än 45 minuter från Palma.

Börja med att vandra de 365 trappstegen 
längs Korsets väg, som leder till ett litet 
kapell högt ovan byn. Väl värt mödan för 
utsiktens skull.

Njut sedan av färgprakten på mark-
nadstorget, med stånd fyllda av frukt, 
nyskördade grönsaker, blommor, lokala 
charkuterier och oliver. De vindlande 
gränderna bjuder på en mängd mysiga af-
färer, kaféer, bagerier och tapasrestauranger.

– Sobrasadan måste du prova, hävdar 
mannen bakom disken på en av de enklare 
tapasbarerna. 

Den kryddiga röda korven har blivit 
något av ett signum när det gäller maten på 
ön och ger definitivt mersmak.

SöNDAgSLuNCHEN INTAS med fördel på 
restaurang La Fonda. Den klart bästa om 
man gillar rustik lantmat och pinfärska 
skaldjur. Paellan med hummer och havs-
kräftor är väl värd sitt pris.

Bilfärden går vidare till Cap Formentor. 
Den yttersta spetsen av Serra de Tramunta-
na bjuder på svindlande vyer och mäktiga STILFuLLT. Rofyllda Deiá rymmer fashionabla hotel Residencia.

FOTO: CENNETH SPARBy

Namnlöst-1   1 2018-08-10   08.48
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Namnlöst-1   1 2017-10-02   09.01

KLIppKuST. Vandringsleden mellan Deiá och Soller går över klippor och berg.

MuMS! Palma är en matstad Restaurang Fera är en av höjdarna.

Lokal trubadur i Pol-
lenca.

Njut av nybakat i 
Palma stad.

FYRpLATS. Kolla utsikten från Cap Fermentor och 
fyren vid vägens slut.

EKoboENDE. Ecocirer i Soller hör till Mallorcas 
mer gedigna boenden. Ekohotellet drivs av Bar-
bara och Martijn, som värnar om detaljerna.

FäRgpRAKT. Passa på att besöka någon av Pal-
mas saluhallar. För det finns flera att välja på.STÅTLIg. Katedralen i Palma är ett måste.
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010-1959 8000

-vår viktig
aste 

affär!
Din husbil

www.fritidsbilen.se

Rikstäckande förmedling av husbilar 
Tryggt - Enkelt - Säkert

Ska du köpa eller sälja husbil?

Fritidsbilen 192 x 31  Annons small.indd   1 2018-01-17   09:38

klippformationer. Jag har fått rådet att göra 
turen tidig morgon eller sen eftermiddag, 
för att undvika turistbussarna på dagsut-
flykt från Palma.

HALVöN äR EN goD utmaning för den som 
gillar serpentinvägar och snäv kurvtagning. 
Det gäller att hålla noga koll på cyklister 
och mötande bilister.

– Men vi mallorqiner har gott om tå-
lamod och har vett att ta det lugnt på vä-
garna, säger Toni Gomez från Pollença.

Han är ute på söndagsutflykt med fa-
miljen och njuter av en picknicklunch vid 
vägens slut.

– Det är värre med cyklisterna, som ofta 
cyklar i klunga och tar upp stora delar av 
vägbanan. De håller högt tempo och ver-
kar ibland inte ha koll på oss bilister, kon-
staterar Toni aningen uppgivet.

Från själva fyrplatsen, med stup på flera 
hundra meter, går det att skönja grannön 
Menorca under riktigt klara dagar.

jAg STANNAR TILL I Port de Pollença på 
vägen tillbaka. En charmig kustort dryga 
halvmilen från Pollença. Orten har en 
inbjudande sandstrand och hantverksglass 
som hör till öns bästa.

Den smala bergsvägen från Pollença le-
der vidare till Tramuntanas inre.  En mäkta 
populär vägsträcka som bjuder på flera his-
nande utsiktspunkter.

Jag ställer bilen i Escórca, vid en av ”mi-
radorerna” med både parkering och kafé, 
för att sedan vandra ner i dalen och skåda 
början av Torrent de Pareis - öns häftigaste 
ravin.

DET gÅR ATT VANDRA till havet och Sa 
Calobra genom den branta och smala flod-
dalen, något som kräver viss orienterings-
förmåga förbi alla kalkstensblock. Många 
gör turen med lokal guide, som har koll på 
terrängen.

Bilvägen fortsätter västerut förbi Puig 
Major, som är Mallorcas högsta berg med 
sina 1 445 meter över havet.

Ett stopp i Fornatlux är självklart. Byn 
ligger i Sóller-dalen, som är känd för sina 

MuMS! Palma är en matstad Restaurang Fera är en av höjdarna.

FOTO: CENNETH SPARBy

NjuTNINg. Vägen genom Tramuntana-bergen tar sin goda tid. Det är kurvigt och utsiktsplatserna är många.
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vida apelsin- och citronlundar. Ett landskap 
med urgamla olivträd, lummig ekskog, 
mandelträd, blommande ginst och vilda 
kryddörter i solgläntorna. 

poRT DE SóLLER, dryga halvmilen västerut, 
lockar med stilfull strandpromenad. Hit 
går det också att åka veteranspårvagn från 
Sóller.

Det är nära till Deià, väl värd ett längre 
stopp. Den gamla konstnärsbyn är starkt 
förknippad med den engelske poeten Ro-
bert Graves. Han flyttade hit i början av 
1930-talet, och huset är numera museum. 
Byn rymmer också ståtliga Residencia, 
Mallorcas mest omskrivna hotell, med åter-
kommande kändisar som Kate Moss, Leo-
nardo di Caprio, Kirsten Dunst, Catherine 
Zeta-Jones och Michael Douglas.

DEN VANDRINgSSugNE kan vandra leden 
GR 221 till Valldemossa. Redan en bit in 
på 1800-talet lockades dåtidens konstnärer, 
författare och tonsättare att besöka den 
stilfulla bergsstaden, där tonsättaren Frède-
ric Chopin förärats ett eget museum. Han 
bodde i det gamla klostret vintern 1838.

– Även om Valldemossa är full av turister 
under sommarhalvåret, så ledsnar jag aldrig 
på att komma tillbaka, säger finlandssvenska 
Nina Harjula, som sedan flera år tillbaka 
bor på ön.

HoN äR VANDRINgSguIDE, och har leden 
mellan Valldemossa och Deià som klar 
favorit. Den kallas även Archduke’s Brid-
leway, efter en österrikisk ärkehertig som 
kartlade landskapet i slutet av 1800-talet. 
Han såg till att skapa en stenlagd bred 
stig, med rastplatser och utsiktspunkter 
– något som kommer vandrare tillgodo 
även idag.

– Många som vandrar på Mallorca gör 
dagsturer, men det går även att göra längre 
turer med övernattningar på lantgårdar och 
gamla kloster, berättar Nina.

Hon tipsar om hotel Mirabó i utkan-
ten av Valldemossa. En varsamt renoverad 
lantgård med flera vandringsleder bakom 
husknuten. Ett klart rogivande logival 
innan färden vidare längs den klassiska 
bergsvägen mot Estellencs och slutmålet 
Port d´Andratx.

cEnnEtH sparby guIDEFAVoRIT. Nina Harjukla lovordar Hertigens väg mellan Valdemossa och Deiá. En vandringsled som har det mesta.

Apelsiner från Soller-
dalen.

De pinfärska skaldju-
ren lockar.

Konstnärsbyn Deiá 
om aftonen.

Ha en riktigt
säk�  resa!säk�  resa!

DRAGER.SE
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LITE MER oM 
RESA DIT

• Väljer du att flyga reguljärt 
så flyger SAS och Norwegian 
direkt från Stockholm och 
Köpenhamn till Palma de Mal-
lorca. Ryanair flyger direkt från 
både Göteborg och Skavsta. • 
Priser från 1 700 kr t/r. du kan 
även flyga charter.

VANDRA oCH CYKLA

• Det är hyfsat lätt att vandra 
på egen hand i Tramuntana, 
längs gamla handels- och 
pilgrimsleder. GR 221 heter 
den mer än åtta mil långa 
vandringsleden. Cykling blir 
dessutom allt populärare. 
drygt 400 000 trampsugna 
motionärer och elitcyklister 
besöker Mallorca varje år.
• Tramuntana Tours och Mal-
lorca Hiking erbjuder guidade 
vandrings- och cykelturer. de 
har även kartor och böcker till 
försäljning.
www.tramuntanatours.com
www.mallorcahiking.comguIDEFAVoRIT. Nina Harjukla lovordar Hertigens väg mellan Valdemossa och Deiá. En vandringsled som har det mesta. SToRSLAgET. Behaglig afton i Tramuntana.

Hitta din närmsta återförsäljare:  
www.hobbycaravan.se
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USVAGNAR BLIR ÄNNU BÄTTR
E

! 

SE 2019 ÅRS 
NYHETER!

Smarta innovationer, nya plan-
lösningar och snygg design  

– kom och se nyheterna i 2019 
års modellprogram. Besök oss 

 på Elmia Husvagn Husbil 
 5–9 september. Vi finns  

i monter A01:10.

BRA STÄMNING 
VAR DU ÄN ÄR

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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Namnlöst-7   1 2014-05-20   10.14

MISSA INTE!

• Klassiska Palma. Den tidigare så slitna 
hamnstaden har under de senaste tio 
åren ömsat skinn rejält och räknas i dag 
som en av de hetaste storstadsdestina-
tionerna i Europa. designbutiker, bouti-
quehotell, gallerier och läckra tapasbarer. 
Katedralen la Seu är ett måste. En pam-
pig byggnad med anor från 1200-talet, och 
som tog närmare 400 år att färdigställa.
• Luncha på svenskägda El Perrito i 
stadsdelen Santa Catalina, där du även 
kan mumsa på nygräddade kanelbullar. 
lyxmiddag till fyndpris äter du på restau-
rang Fera.
Två hotell som väl matchar Palmas ut-
veckling är Posada de Terra Santa och 
Sont Sant Jaume. Gamla byggnader som 
renoverats till stilfulla boenden.
www.seemallorca.com/palma

www.posadaterrasanta.com
www.boutiquehotelsantjaume.com

TVÅ FINA STRäNDER

• Sa Calobra. Häftig sandstrand och maf-
figa solnedgångar. ligger där väldiga 
Torrent de Pareis mynnar ut i havet. 
Vägen ner från bergen slingrar sig likt en 
serpentin och är poppis bland bilister och 
motorcykelförare.
Platja de Formentar. Belägen på halvön 
med samma namn, och ett måste om du 
bilar ut till Cap de Formentor.  den ligger 
i en skyddad vik med turkosblått vatten. 
Går att nå med bil och även färja från Port 
de Pollença.

MER INFo

www.destinationmallorca.se
www.infomallorca.net

CAMpA I HALLAND

LITE MER oM MALLoRCA

ATTRAKTIoN. 
Katedralen i 
Palma lockar 
horder av 
turister om 
somrarna.

FOTO: CENNETH SPARBy

VI ÄR ETT FORSKNINGS- 
INSTITUT MED

• lång erfarenhet inom  
transportområdet

• djup kunskap inom  
många discipliner 

• egen forskningsutrustning  
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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
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HISToRISKT HET 
CAMpINg- 
SoMMAR
Kvällshimlen rodnar över Jättendal.
Hettan ger sig och natten blir sval.
Men nästa morgon blir det åter hett.
Det blir åter en dag att bada i svett.
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Campingliv 
i hetluften
VäDRET oCH VäRMEN HAR VARIT det stora samtalsämnet i sommar, så det är väl bara att 
haka på. Överdriven värme är besvärligt för oss campare. Man har att välja mellan öppen 
dörr och 30 grader med mygg, eller stängd dörr och 38 grader utan mygg. Detta är min 
erfarenhet efter tre dagars fiskesafari i Lappland. 

På natten verkade myggen ha organiserat sig. Istället för att gå till gemensamt angrepp, 
kom de fram en och en, med cirka tio minuters mellanrum. Ett fäktande vidtog i blindo, 
vilket oftast slutade med en röd fläck på väggen eller i taket. Just som jag börjat somna om 
efter senaste jakten, kom nästa angripare. En utmattningsteknik som till slut resulterade i 
att jag ändå somnade in och vaknade på morgonen med sticksår över hela kroppen. 

Därmed lämnar vi ämnet väder och värme och går över till något mer Kultrycksnära. Efter två år som bilaga i Motorföraren blir 
vi efter nästa årsskifte åter en egen tidning. Det visade sig att den förväntade ekonomiska besparingen med en gemensam tidning 
uteblev. En liten fördel har vi dock haft; vi har fått visa upp oss för hela MHF-kåren.

NY CLubCHEF. Redan vid förra årets riksträff och årsmöte ville clubchefen Jan-Åke Hansson avgå, men som så ofta i våra samman-
hang övertalades han att vara kvar ett år till. Till 2018 års årsmöte hade dock ett byte förberetts och vår vd och mötesordförande 
Göran Sydhage kunde nu klubba Anders Marklund till ny ordförande. 

Det är inte bara längden (205 cm) som gjort Anders till campingklubbens mest kände medlem. Han var ju mångårig clubchef 
före Jan-Åke, men önskade då ta några års paus inför väntande pensionering. Nu är han nybliven pensionär och trots dubbelt 
farfarskap ser han sig ha tid med oss igen, vilket vi är mycket glada för. 

Med chefsbyte kommer alltid nya idéer. Jag tror att Anders har sådana på lut och kanske hittar vi tillsammans något sätt att ta 
del av den ökande skara campare som köper nya vagnar och alltmer belägger våra 
campingplatser varje år. Trots att antalet clubmedlemmar minskat varje år, hade vi 
även några nya deltagare vid årets riksträff. 

LÅT MIg MED VIDSTÅENDE bILD visa en idé som jag märkt väcker uppmärksamhet. 
En MHF-kasse som lite diskret råkat hamna uppslagen på hatthyllan bak i bilen. 
Folk som parkerat sin bil bredvid stannar gärna upp en sekund och läser. Någon har 
till och med kommenterat. Vi behöver hålla MHF-märket vid liv och det här är ett 
av många utmärkta sätt. Prova!  

SjäLVKöRANDE bILAR. Slutligen en liten fundering efter att ha läst entusiastiska rön om nya trender i utvecklingen. Kommer vi att 
kunna åka säkert med förarlösa bilar i framtiden? Jag tvivlar. När min fru och jag far iväg tillsammans är vi till och med två förare. 
Jag förde statistik en dag när vi åkte till stan (tur och retur nio mil), med mig som huvudförare. Jag räknade till sex gånger som hon 
med höga rop räddade oss från att krocka eller köra av vägen!

Med hänvisning till detta funderar jag på att skriva en motion till MHF:s förbundsårsmöte om att experimenten med självkö-
rande bilar läggs ner och att vi istället lagstiftar om dubbla förare. ulf HEllgrEn

HäLSNINg FRÅN KuLTRYCKETS REDAKTöR

Redaktören alltid redo för nya uppdrag.
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Hej alla och tack för förtro-
ende jag fick att bli vald 
till Clubchef. Jag sade när 
jag avgick för några år sen 

(glömt när det var) att jag kanske dy-
ker upp igen. 

Jag vill även tacka Jan-Åke Hans-
son för hans tid som ordförande. Ty-
värr var han inte med på riksträffen i 
Jättendal, men vi ska avtacka honom 
vid ett senare tillfälle.

Sitter i denna underbara som-
marvärme och funderar på vad jag 
ska skriva. Kom ihåg att jag sade på 
riksträffen att nu måste vi lägga in en 
lägre växel så vi kan öka farten inom 
klubben. 

Jag hoppas att ni inom sektionerna 
kan hjälpa till – vi får se vad vi kom-

mer med för olika ”öka-farten-akti-
viteter”. Det som är väldigt skönt för 
mig och rådet är att vi har klart för 
Riksträffarna – 2019, Östgötasektio-
nen och 2020 Västsektionen – och 
sen var det klart till ” 90%” för 2021, 
de skulle bara kolla med styrelserna!

Som vanligt ska vi berätta att vi 
finns, då är möjligheten att vi blir fler 
enklare. Sen från 2019 kommer Kul-
trycket att komma ut som en egen 
tidning igen, detta beslut togs av alla 
sektionsordföranden och av årsmötet.

Nu tror jag det räcker för denna 
gång. Rådet ska ha ett styrelsemöte 
under träffen i Dalstorp, så jag sväng-
er ner dit. Det är ju inte så långt, som 
vi säger.

 andErs Marklund

oRDFöRANDEN HAR oRDET

Tillbaka igen

Anders Marklund
Hällbruksgatan 3
974 35 luleå
070–674 26 24
anders.marklund@mhf.se

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)
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Nya medlemsrabatter på camping
30% rabatt:
• Råbocka camping i Ängelholm – 0431-105 43
• Lerbergets camping i Höganäs – 042-33 14 00
• Osby camping i Osby – 0479-311 35
• Sjötorpets camping i Markaryd – 0433-103 16

20% rabatt:
• Landöns Camping i Fjälkinge – 044-570 76

Visa upp ditt medlemskort för att få rabatten
Hela listan på medlemsrabatter hittar du på mhf.se

Ny gps med ”camper”-tema
TomTom lanserar nu GO Camper, en gps speciellt framtagen 
för husbil- och husvagnsresenärer. gps:en är utrustad med Wi-
Fi, vilket betyder att kartor, mjukvara och intressepunkter kon-
tinuerligt uppdateras. dessutom 
läser den upp smartphonemed-
delanden och är kompatibel med 
Siri och Google Now.

TomTom GO Camper inklu-
derar livstids uppdateringar 
av världskartor anpassade för 
husbilar och husvagnar. Kartorna 
hjälper dig att hitta de bästa vägarna för ditt fordon baserat på 
storlek, vikt och hastighet och inkluderar även intressepunkter 
som är relevanta för just campingresor.

GO Camper varnar också när du närmar dig en fast eller mo-
bil fartkamera och påminner dig om hastighetsgränsen. den 
har en interaktiv pekskärm på sex tum och kostar 3 999 kr.

2018 fick Sverige ytterligare en femstjärnig campingplats. det 
är Mötesplats Borstahusen i landskrona som sällar sig till den 
nu 14 anläggningar starka skaran. Mötesplats Borstahusen, 
kan bland annat erbjuda en restaurang som drivs av en kock 
belönad med två stjärnor i Guide Michelin. Totalt finns nu 14 
femstjärniga och 82 fyrstjärniga campingplatser i Sverige. SCR 
Svensk Camping som står bakom klassificeringen konstaterar 
att Sverige därmed stärker sin position som en av Europas 
ledande campingdestinationer.

– Vi ser en kontinuerlig uppdatering av campingplatsernas 
alla olika faciliteter genom renoveringar och nyinvesteringar. 
de senaste tre åren har drygt 1,5 miljarder kronor investerats i 
branschen, säger tf. vd Peter Jansson på SCR Svensk Camping.

Nissan lockar 
med el-camper
Nu har Nissan hakat på husbilstrenden och inrett sin 
skåpbil NV200 med sängplatser, köksutrustning och 
popup-tält i taket, enligt ungefär samma recept som 
Volkswagen California.

Nissan e-NV200 Camper har en 109-hästars elmo-
tor och ett 40 kilowattimmars stort batteri som ska 
räcka till 30 mils körning mellan laddningarna. Model-
len premiärvisades i maj på Madrid Motor Show.

Campern har två bäddar, och det finns även ett 
kompakt kök, med utrymme för ett mindre bord. 
Modellen är i första hand tänkt för den spanska mark-
naden.

Dags för populär  
mobil mässa
den 5–9 september är det dags för den årliga Elmia-mäs-
san. då väntas drygt 35 000 husbils- och husvagnsfantaster 
besöka Jönköping och Nordens i särklass största arrang-
emang för det mobila livet.

Elmia Husvagn Husbil har arrangerats sedan 1981. det 
som gör mässan unik är att i stort sett alla fabrikat som finns 
på den svenska marknaden av husvagnar, husbilar, villavag-
nar och förtält ställer ut.

Pilote kommer till mässan med flera av sina modeller. i år 
kommer man att ha lite mer fokus på Van-serien samt pre-
miumvarumärket le Voyageur. det blir även tips på smarta 
tillbehör för husbilsresan, bland annat ett uppblåsbart förtält 
som enkelt och smidigt sätts upp med hjälp av luftpump.

Carthago bjuder i sin monter på två Sverigepremiärer. 
liner-for-two är en helt ny modell-serie från Carthago. den 
bjuder på ett hel nytt tankesätt med långbäddar fram över 
förarhytten och en väldigt rymlig rundsitsgrupp längst bak. 
En lyxbil för två personer, med större vardagsrum. 

den andra nyheten är en Carthago-van som byggs exklu-
sivt för Norden. den kommer att visas i flera olika storlekar i 
montern på Elmia.

Svensk camping går 
mot rekordsommar
Branschorganisationen SCR Svensk Campings 
årliga bokningsenkät bland sina medlemmar 
pekar på ytterligare en bra campingsommar. 
90 procent anger ett lika bra eller bättre bok-
ningsläge jämfört med 2017. i fjol hade bran-
schen 15,7 miljoner gästnätter.

Svensk campingnäring verkar förlänga sin 
redan långa och starka tillväxtkurva. Sett över 
en tioårsperiod har antalet gästnätter ökat 
med totalt två miljoner. Och årets enkät visar 
att 28 procent, eller nästan en tredjedel, av 
SCR Svensk Campings medlemmar har ett 
bokningsläge som är drygt fem procent högre 
än 2017. det är den högst siffran någonsin i den 
årliga bokningsenkäten. En ökning som kan re-
sultera i 16 miljoner gästnätter totalt för 2018.

Sverige bjuder på camping med stjärnklass

Mötesplats Borstahusen i Landskrona.

Tipsa redaktören
Har du hört något värt att tipsa om, är du 
välkommen att höra av dig till mig på 0174–
361 75, eller e-posta på hellgren.ulf@
bahnhof.se – Sista materialdag: 29 oktober.
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TRäFFLISTA 2018/2019
DATuM  ARRANgEMANgETS ART oCH pLATS    ARR SEKTIoN  TELEFoN

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
14–16/9  Höstträff vid Simbadets Camping österbybruk  Sektion Klöver  0243–234088, 070–3931685
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
25–28/10  säsongsavslutning, Pjätteryd, Älmhult   Sektion Syd  0451–21316, 070-5212616
1/12  julfest, luleå     Sektion Nord  070–6742624
18–22/4 – 2019 påskträff Museet Bjärnum    Sektion Syd  0451–21316, 070–5212616
9–12/5 – 2019 Vårträff Plats ?     Västsektionen  0524–62009, 070–6212720
16–19/5 – 2019 Vårträff  med årsmöte,  Hyringa - längnums Bygdegård. 
  Grästorps kommun. Årsmöte 18/5 – 2019 kl.10,00  Sektion Knallarna  0510–91744,  0708–491744
23–26/5 – 2019 Vårträff med Årsmöte, Byarums Hembygdsgård, Vaggeryd Sektion Norra Småland 0393–14049, 070–6007427
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
25–27/10 – 2019 säsongsavslutning, Strandhem örkelljunga   Sektion Syd  0451–21316
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Sektion Halland
HöSTTRäFF MED ÅRSMöTE

tid och plats: den 20–23 september på Björkängs-
gården, Turkduvevägen 9 A, Björkäng, Tvååker.
utdrag ur programmet: Fredag: Välkomstfika.
lördag: Sektion Hallands års-
möte 10.00. Tipspromenad, tid 
för shopping, bad med mera. 
Underhållning och dans.
Söndag: Prisutdelning och av-
slutning. 
Vill du vara kvar till måndag så 
går det bra. Rum finns att hyra 
på gården för 100 kr/dygn. Träffavgiften kan betalas 
via Swish.
Vägbeskrivning: Kör Västkustvägen cirka 11 km sö-
der Varberg.
anmälan: Senast den 17 september. Anmälan eller 
om du vill veta mer kontakta: N 1518 Göran och 
Birgitta Pettersson på 0340–477 71, 070–692 52 71 
eller e-post: mhfcc-halland@telia.com
Varmt välkomna!

Sektion Knallarna
MARKNADSTRäFF 

Knallarna inbjuder till marknadsträff i Knalleland 
den 13–16 september. Plats: dalstorps Bygdegård, 
ljungsarpsvägen 4, 51460 dalstorp. 
program: Torsdag: Ankomst efter 
12.00. Fria aktiviteter. 20.00 blir 
det knyt-fika och träffinformation 
i bygdegården. 
Fredag: Tipspromenad med start 
10.00. Samvaro 19.00. Breda-
reds drängar underhåller. Medtag kopp/mugg, vi 
bjuder på kaffe/te med tilltugg. 
lördag: Fria aktiviteter t.ex. shopping i Gällstad el-
ler Göllingstorp marknad. 19.00 underhållning av 
Refräng o Kompani. Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg. 
Söndag: 10.00 Avslutning.
anmälan: Senast den 10 september till Emil och 
Marianne Johansson på 0322–66 30, 0705–45 30 15 
eller till Bo och Birgitta lexén på 0708–49 17 44.
Träffen sker i samarbete med med NBV.
Välkomna!

Palmenco har 40 års erfarenhet  
av samarbete med polis och  
myndigheter för en säkrare trafik.

Vi stöttar nattvandrarna - ansvar 
och droger även utanför trafiken

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

Foxguard Alkolås DS-25 säljs i Sverige av Palmenco.

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

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

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

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 2018.

kom med i 
gemenskapen 
du också!

Du har väl koll på sektionernas olika aktiviteter?
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Sektion Syd
SäSoNgSAVSLuTNINg 

tid och plats: Pjätteryd vid Älmhult den 25–28 okto-
ber. Ankomst efter 16.00.
program: Bland annat besök på iKEA:s museum, 
nytt och mycket sevärt. 
Vägbeskrivning: Från Traryd 
väg 120 till Älmhult, i Älmhult 
vänster i rondellen med många 
internationella vägmärken. Från 
väg 23  avfart mot Traryd, vid 
iKEA-avfarten sväng höger i 
internationella  rondellen. Fortsätt till vägvisare Pjät-
teryd vänster, i Pjätteryd pilat.
anmälan: Senast den 21 oktober till l2554 Vera och 
Erling Thelander, 0451–213 16, 070–521 26 16.

Sektion Norra Småland
MARKNADSTRäFF 

tid och plats: Träffen hålls den 23–26 augusti och 
platsen är iOGT-NTO:s Bäckalyckan i Vaggeryd.
program: Torsdag: Ankomst efter 
16.00. 
Fredag: Boule – slaget om silver-
kulan börjar 14.00. Underhållning, 
blir en överraskning från 19.00. 
lördag: Tipspromenad, Vaggeryds-
dagen, lotteri, lingonplockning (om 
det finns några). dans på kvällen 
till Nils-Åkes 20.00. Vi bjuder på fika i pausen. 
Söndag: Avslutning och prisutdelning 10.00.
Vägbeskrivning: E4 avfart trafikplats 89 mot Vagge-
ryd, därefter skyltat.
anmälan: Senast 19/8 till Jonny Oskarsson, 
0393–140 49, 0706–00 74 27,
eller till iréne och Hasse på 0705–78 10 91.
Alla hjärtligt välkomna!
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gåsasektionen
HöSTTRäFF

Gåsasektionen inbjuder 
åter till höstträff med 
årsmöte i lilla Harrie 
Byastuga, lilla Harrie 
den 5–7 oktober. Års-
möte är den 6 oktober 09.30.
program: Fredag: Ankomst efter 14.00. På kvällen 
information och eget fika. Efter årsmötet bjuds på 
fika och samvaro. det blir som vanligt tid att umgås, 
tipsrunda och underhållning. 
anmälan: Senast 1 oktober (gärna tidigare) till yvon-
ne och Gunnar 0708–25 34 27, eller till Gunnel och 
Jan-Åke 0709–92 62 29.

Du har väl koll på sektionernas olika aktiviteter?

Beställ er nya husbil nu för 
säker  leverans till våren!

Öppet: Må-To 10-18, 
Fre 10-16. Sön 12-15 fr.o.m v. 37 

Telefon 0322-832 10
Vetegatan 6, Sollebrunn

www.prhusbilar.com
 www.facebook.com/prhusbilar

Välkommen 

till vår mässa 

15–16 sept 

kl 12-15!

Rapido i1090 
Destinction 

Rapidos flagg-
skepp, finns 

även med 
 sepa rata lång-
bäddar i1066

Itineo JC740 
Ny modell 

med öppen 
planlösning, 

separata 
bäddar och 

garage

Dreamer 
Campervan+ 
6,39 meter 
lång med 

 taksäng över 
dinett och upp 
till fem bäddar
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Trots 24 plusgrader i solen tvinga-
des 22 riksträffplanerare klämma in 
sina vagnar bland flera meter höga 
snövallar vid Bredsele folkpark i mit-
ten av maj. Högarna och isflaken på 
den intilliggande Skellefteälven samt 
översvämningar i grannskapet på-
minde om den snörika vintern som 
nu förvandlades till en blöt vår. 

HuVuDSYFTET MED TRäFFEN var att lägga 
upp riktlinjerna för riksträffen, men de tre 
dagarna – utöver ankomstkväll och hem-
resedag – gav även tid till andra aktivite-
ter. En dag ägnades åt det 50-årsjubilerande 
familjerallyt som Boliden-Jörns MHF-av-
delning arrangerat. Slingan var tio mil lång 
och innehöll tre praktiska och tolv skriftliga 
kontroller. 

Rallyt avslutades med festligheter i Öst-
erjörns hembygdsgård. Salen fylldes med 
drygt hundratalet deltagare som njöt av 

hembakat bröd till fikat. Efter fikat vidtog 
prisutdelning till de som lämnat in svarsta-
longer från rallyt och alla fick pris. Detta 
uppskattades framförallt bland alla barn som 
deltagit med barnfrågor. 

Det ligger mycket jobb bakom ett ar-
rangemang av detta slag, men det är onek-
ligen ett utmärkt sätt att visa upp MHF för 
allmänheten. Boliden-Jörns MHF-avdel-
ning, med ordförande Ola Nordberg i spet-
sen, visade att det finns lite kvar av gamla 
tiders MHF-engagemang – i ny tappning.

Övriga aktiviteter under träffen var i stort 
sett kopplat till förtäring av olika slag. Värd-
avdelningen – sektion Norr – gräddade en 
dag frasvåfflor till alla deltagare. Tillgången 
var obegränsad och vi åt oss mätta på lyx-
våfflor med sylt och vispad grädde. 

Varje morgon och kväll samlades vi till 
knytfika och vid mörkrets inbrott (så här 
långt norrut i maj månad sker det vid 22-ti-
den) tändes grillbrasan och diverse korvar 

Maj bjöd på snörik riksträffsplanering

Vagnarna klämdes in bland flera meter höga snöhögar.

Vi åt oss mätta på lyxvåfflor med sylt och grädde.

See the movie
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The road to Swedish driving licence
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Maj bjöd på snörik riksträffsplanering

spetsades på grillpinnar. Mer eller mindre 
svarta förgylldes de sedan med senap och 
ketchup och avåts under konversation och 
stor munterhet. 

NäR VI INTE ÅT och drack, ägnade vi oss åt 
diverse kroppsvårdande aktiviteter, såsom 
boule eller femkamp. Ibland tog Kurt Lund-
berg fram dragspelet och rev av Muskrat 

Ramble eller någon annan låt från tiden då 
musik bestod av harmoniskt sammansatta 
toner. 

När detta läses har vi redan avverkat den 
riksträff som var syftet med vår planering 
(se kommande sidor). Och jag hoppas att 
resan upp till snöhögarna och de fortfarande 
istäckta sjöarna i maj gav resultat. 

ulf HEllgrEn
Tvåårige Joe Nordberg vann färgpennor i barnfrågetävlingen.

Här gav träff i 
hinken poäng.
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Riksträffen gick i värmens tecken

VäLKoMSTKoMMITTéN. Två ordningsvakter och en landsfiskal tog emot.

ALCOLOCK, DRIVESAFE och “The Molly” är varumärken som tillhör Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. och används under licens.

Kontakt: alcolock.se / 08-776 78 00

 
 

 ·

 

ALCOLOCK™ LT: Nytt, litet & smidigt alkolås
·

 

DRIVESAFE™: Topptestad (MHF) alkomätare

ALCOLOCK™ LT DRIVESAFE™
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temperaturen i jättendal 
tangerade 30 °c och 96 riks-
träffdeltagare plus några 
gäster sökte skugga och hop-
pades på en vindfläkt och ett 
stilla regn. Efter två dagar 
började redaktörens mitt-
bena ömma och mössan åkte 
på. närmaste butik låg bara 
en mil bort, men en inköpt 
chokladkaka fick en konstig 
form under tillbakavägen och 
mjölken pastöriserades en 
andra gång. solen fortsatte 
steka obönhörligt och någon 
undrade om vi inte borde 
lägga riksträffen i januari is-
tället.

Att riksträffen fortfarande är popu-
lär såg vi prov på då cirka hälf-
ten av deltagarna anlände redan 
dagen före ankomstdagen. Totalt 

51 ekipage var anmälda och endast två fick 
förhinder. 

Under ordinarie ankomstdag möttes de 
anländande av två respektingivande ord-
ningsvakter och en landsfiskal som dirige-
rade ekipagen till sina platser. Någon upp-
gift om anhållande av beteendeavvikande 
besökare förekom dock inte.

Under eftermiddagen serverades väl-
komstfika med smörgåsar på hembakat 
bröd. Samtidigt startade varulotteriet, där 
högvinstnumren verkade ha uteslutits. Men 
efter ett par timmar spräckte Gudrun West-
man från Robertsfors nollan med första 
högvinsten. Strax efter fick en familj varsin 
högvinst och efter ytterligare en stund slog 

Harald Johansson till med två högvinster 
av fyra köpta lotter. 

Under kvällen samlades alla till under-
hållning av namnlösa bandet, fyra glada 
spelmän som ännu inte hittat något lämp-
ligt namn på sin kvartett. (Inom parentes 
ger jag er följande förslag: Kalla er helt 
enkelt ”Härliga Hälsingar”. Som ett inträ-
desprov inför ett framträdande kan ni då be 
besökare säga ”hälsningar från Härliga Häl-
singar” tre gånger i snabb följd. Klarar man 
provet, kan man anses tillräckligt nykter för 
att komma in).

ANDRA TRäFFDAgEN VAR som vanligt in-
vigningsdag. Fyra vändor med buss förde 
de flesta av oss till Jättendals kyrka. Några 
frisksportare föredrog att gå eller cykla, 
men de flesta tog bussen, med värmen som 
förevändning. 

Iggesunds dragspelsorkester fyllde kyr-
kan med välljud, vid några tillfällen för-
stärkta med sång av solisterna Inger-Britt 
Lundberg och hennes kompis. Sektionerna 
Nord och Klöver höll i årets riksträff och 
Klövers ordförande Margareta Sandell höll 
invigningstalet. 

Stärkta till själen for vi sedan åter till 
våra vagnar, för att stärka kroppen med 
lunch. Klockan 13 startade tipspromenaden 
med tolv enkla frågor, som dock var svåra 
att svara rätt på. Enklast var utslagsfrågan 
där många gissat rätt eller nära på antalet 
morötter i en ICA-påse.

EFTER EN KoRT VVS-INFoRMATIoN stod vår 
träfforkester för kvällens underhållning. 
Antalet spelmän hade minskat i samma 
takt som antalet riksträffsdeltagare, men 
fortfarande lät det bra när Kurt Lundberg, 
Tommy Janerstål, Gunnar Johansson och 
Sven-Erik Blomgren spelade upp. Extra 

Riksträffen gick i värmens tecken

Första högvinsten gick till 
Gudrun Westman.

Invigningstalare Margareta Sandell.

Namnlösa gänget underhöll.

FOTO: UlF HEllGREN
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Här är det noga med millimetrarna.

Årsmötesordförande och -sekreterare. 

trevligt blev det när vi inbjöds till allsång, 
med Inger-Britt som allsångsledare. 

Den tredje dagen, en torsdag, lyste det 
BOULE på anslagstavlan. Ett mycket vik-
tigt programinslag i riksträffssammanhang. 
Förra året tog Nord hem de tre förstap-
latserna i Vingåker och i år var vi på deras 
hemmaplan. Ingen tvekan om vem som 
skulle vinna. Men se nu hade övriga Sve-
rige tjuvtränat under vintern (?) och nu 
blev resultatet ett annat. Resultatet redovi-
sas längst ner.

pÅ KVäLLEN ANLITADES bussbolaget igen 
för skjutsning, den här gången till hem-
bygdsgården. Där fick vi njuta av tjej-
gruppen Yrväder, en kvartett som gjorde 
skäl för namnet. Först spelade de upp ett 
bygdespel som visade hur det gick till på 
en gård för hundra år sedan. Pigor och 
drängar hölls då i tukt av herrskapsfolket 
och katekesen var viktigare än SO-ämnen.

Efter en stund övergick yrvädren till 
nutid och växlade mellan stämsång, allsång 
och en gymnastisk genomgång med pu-
bliken. 

Innan hemfärden kunde besökarna be-
skåda tusentals gamla bruksföremål från 
landsbygden i Hälsingland, allt samlat i 
hembygdsgårdens byggnader, i alla rum i 
två våningsplan. 

pÅ DEN FjäRDE DAgEN samlades vi på 
förmiddagen till årsmötet. Gäst vid mötet 
var MHF:s vd Göran Sydhage som också 
valdes till mötesordförande. Göran berät-
tade om MHF:s segslitna arbete med att få 
till en så kallad eftersupningslag. Norge har 
haft en sådan lag i 50 år. Där gäller nykter-
het i sex timmar efter en olycka. I Sverige 
utreds en sådan lag fortfarande. 

MHF vill även att polisen ska kunna 

upprätta drogkontroller. Men sådan kon-
troll får idag bara göras om det finns kon-
kret misstanke om drogpåverkan. Sveriges 
första alkobom var utlovad till 1 juli men 
har ännu ej kommit på plats.

EU vill att Sverige gör fler nykterhets-
kontroller på våra flygplatser. Vid alla flyg-
starter under ett år har bara någon promille 
utsatts för kontroll.

Göran poängterade att målet med nyk-
terhetskontroller och fartkameror inte är 
att bötfälla folk, utan att hindra folk från att 
köra fulla eller för fort. Detta bevisas av att 
alla fartkameror föregås med en varnings-
skylt.

Till ny ordförande i MHF Camping 
Club valdes Anders Marklund, efter att 
Jan-Åke Hansson avsagt sig uppdraget. I 
övrigt omvaldes styrelsen.

På årsmötet beslutades att Kultrycket ef-
ter nyår åter blir en egen tidning, med fyra 
nummer per år. 

Medlemsavgiften blir oförändrad 175 
kronor (75 kronor det första året).

RIKSTRäFFEN 2019 bLIR vecka 27 och kom-
mer att ledas av sektion Östgöta. Träffplat-
sen Västra Husby bygdegård ligger drygt en 
halv mil väster om Söderköping. 

Vi kan också berätta att år 2020 leds 
riksträffen av sektion Väst. Även platsen för 
2021 är planerad, men ännu ej slutligen 
bestämd.

Efter årsmötet kunde vi gå på träffens 
tredje och sista tipsrunda. Under kvällen 
hade dansbandet Bengt Nordhs engagerats 
och allmänheten hade inbjudits till dans. 
Många dansanta clubister svängde också 
runt på dansgolvet, men allmänheten såg vi 
mindre av. 

Lördag var avslutningsdag, vilket bland 
annat betydde prisutdelning till boule- och FOTO: BJöRN liHdéN

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transport-
politiken. Vi utvärderar föreslagna och genomförda 
åtgärder inom transportpolitiken och ansvarar för 
officiell statistik inom områdena transporter och 
kommunikationer. 

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

www.trafa.se
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Kör säkert med  
V-Traffic trafik- och  
säkerhetsinformation

Senaste! Nu får du även viltvarningarna i realtid! v-traffic.se

Yngsta deltagaren Lennart Marklund i äldsta ekipaget.Inger-Britt Lundberg ledde allsången.

Anders Marklund 
behöver bara sträcka 
sig och lägga klotet. 
Nästan.

Fyra yrväder i bygdegården Nye clubchefen Anders Marklund flankeras av Tommy Janerstål och 
Göran Sydhage.

FOTO: UlF HEllGREN

FOTO: BJöRN liHdéN
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Vinnare i tipsrundan dag tre. Sex förstagångsdeltagare.

Vinnare i tipsrundan dag två.Vinnare i tipsrundan dag ett.

Vinnande boulelagen gratuleras.Anders Marklund gratulerar Märta Brink, 90-årige Karl-Erik Wistedt samt 
Margareta Sandell.

tipsfrågevinnarna. Först gratulerades Karl-Erik 
Wistedt som om nio dagar skulle fylla 90 år. Karl-
Erik har varit med i campingcluben i 50 år och 
har medlemsnummer A199.

Därefter vidtog prisutdelningar. Bouleturnering-
en slutade så här: Etta blev lag Norra Småland med 
Lisa Harrén och Sven-Erik Blomgren, tvåa blev 
lag Knallarna med Bo Lexén och Sture Göransson 

och på tredje plats kom lag Gåsa med Kerstin och 
Helge Rasmussen. 

VID oNSDAgENS TIpSRuNDA delade AC 5309 Ma-
rianne Frid och M 4931 Björn Lihdén på första 
pris med sina tio rätt. Även tredje plats delades 
mellan två personer; O 5174 Ingela Janerstål och L 
3266 Frank Andersson med nio rätt. Alla fyra hade 

en differens på –1 i utslagsfrågan.
Andra dagen var utslagsfrågan bättre, det vill säga 

svårare, varför vi klarare kunde utse ettan, tvåan 
och trean. Först med elva rätt och –13 i utslaget 
kom E 4923 Ulla Johansson. Tvåan N 1518 Göran 
Pettersson hade också elva rätt, men med utslaget 
–33. Trea blev F 4666 Åke Nygren med tio rätt 
och utslag –1. 

FOTO: UlF HEllGREN



RIKSMÖTE KuLTRYCKETNuMMER 3 2018 53

Budkavlen går till Lars-Göran Lindström 
och Ulla Johansson.Sektionerna Nord och Klöver avtackas.

Ny trafikskylt.

Tredje dagen hade alla pristagare tio rätt. 
Först kom AC 2324 Bengt Westman med 
utslag –15. Tvåa blev R 5379 Sture Gö-
ransson med utslag –47 och trea blev BD 
2724 Britt Gustafsson med utslag –146.

Skulle vi slå ihop resultaten från de tre 
dagarna, ser vinnarlistan lite annorlunda ut. 
Etta blir då Ingela Janerstål, tvåa blir maken 
Tommy och trea Göran Pettersson.

SEx MEDLEMMAR uppmärksammades också 
som förstagångsdeltagare i riksträffsam-
manhang.

Riksträffen avslutades med att Anders 
Marklund och Margareta Sandell överläm-
nade det välkända förklädet till Lars-Göran 
Lindström och Ulla Johansson från sek-
tion Östgöta. Vi ses i Söderköping nästa år 
och hoppas då på något tiotal grader lägre 
temperatur.

ulf HEllgrEn

FOTO: BJöRN liHdéN

foto: ulf HEllgrEn

Namnlöst-3   1 2018-06-18   11.57Gör snabbt om din pick-up till husbil under 30 minuter

www.skarosser.se 0942-512 90
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Ja, den raden från Smålandssången pas-
sade bra denna dag. Vid tretiden vaknade 
jag av att taltrasten sjöng där bortifrån 
någonstans. Ljuva toner att somna om till. 
Vi befinner oss i Byarum några kilometer 
från Vaggeryd. Närmare bestämt på den 
fina hembygdsgården, dit Sektion Norra 
Småland nu för tredje året i rad förlagt sin 
vårträff med årsmöte. 

Det är väl överflödigt att i dagens läge 
tala om att solen värmde mer än gott under 
hela träffen. Sverige flödar ju av sol just nu. 
Tjugofem husvagnar och dito bilar stod par-
kerade i blåbärs- och lingonriset mellan de 
höga tallarna.

FöRuToM ATT VARA NYVALD ordförande var Jonny 
Oskarsson träffvärd, med övriga sektionsmedlem-
mar som duktiga hjälpredor. Allt gick prickfritt. Vi 
var välkomna att anlända efter klockan sexton, men 
husvagnsfolket ville inte sitta och vänta, så redan vid 

tolvtiden var skogen fylld av glada träffdeltagare.
Fredagen var ägnad åt egna initiativ, som att åka 

till närbelägna Hok och Julhuset där. Det är en affär 
med diverse prylar till försäljning, kombinerat med 
ett museum för gamla redskap samt kaffeservering.

Vid kvällens samkväm fick vi lyssna till folklivs-
skildraren Christina Nordquists intressanta, roliga 
och ibland gripande historier från en svunnen tid. 
Pappa Sverre sjöng visor med anknytning till ti-
den för berättelserna. Sektionen bjöd på kaffe med 
smörgåsar.

LöRDAgENS FöRMIDDAg ägnade vi oss åt att lösa 
Lennart och Lisbeth Lundins knepiga tipsrunde-
frågor, varpå årsmötet med Tommy Janergren vid 
ordförandeklubban, tog vid. Tage och Eva avgick 
ur styrelsen men upphöjdes till revisorer. Jonny Os-
karsson tillträdde som ny ordförande och Iréne Es-
kilsson blev ny ledamot. I övrigt inga förändringar.

Undertecknad, som räknat med att lämna pos-
ten som valberedare, firade detta med att lämna sina 

förslag på rim. Ack, ack, ack. Blev ändå omvald ...  
Hans Pettersson hade samlat ihop en ”kör” som 

till ett par dragspel framförde fyra visor. Jubel!

FIN uNDERHÅLLNINg fick vi sedan under kvällen av 
trubaduren Lennart Axelsson, som förutom kända 
visor sjöng dansbandslåtar till datoriserat komp, som 
en del inte kunde låta bli att dansa till. En höjdare 
tyckte alla. 

Den ljumma kvällen avslutades med att vi bjöds 
på grillad korv med bröd och dricka.

Söndag och det stora kramkalaset tog vid. Av-
slutningen skedde, som det mesta under träffen, vid 
långbord utomhus. Den fina traditionen att ge alla 
damer en Morsdagsros infriades även detta år, inra-
mat av ”Rosmusik” utfört av Tommy och Sverre. 
Till sist gjorde vi en fin avslutning med att bilda 
en stor ring, sjunga ”Vem kan segla ...” och ”vända 
pannkaka” utåt. Nytt för många, men inte för oss 
gamla SGU:are.

sVErrE broströM

Taltrastens toner i jublande vår
Tommy Janerstål har hamnat under bordet. Vad letar han efter? Pengar 
kanske …

Långbordsfika i härlig miljö.

Kön ringlade lång till den efterlängtade korven.

FOTO: SVERRE BROSTRöM



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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Det var en ny träffplats vi körde till. 
Med hjälp av gps kom vi rätt direkt. I 
närheten av Tågarp ligger Rönnehälls 
bygdegård mitt ute i den skånska 
landsbygden. Där firade vi vår Him-
melfärdsträff. 

DET FINA VäDRET hade redan börjat och det 
blev mycket uteverksamhet. Vi började med 
den sedvanliga informationen torsdag 10 maj.

Börje Wessman underhöll på dragspel 
med många kända låtar från 1950- och 
1960-talen. Givetvis stod tipsrunda och 
femkamp på programmet. Lördagsun-

Gåsasektionens Himmelsfärdsträff i Tågarp

Kent Sporrsäter ställer in siktet för en bra stöt.

FOTO: iNGABRiTT JOHANSSON

derhållningen stod Gunnar Johansson för. 
Under pausen blev vi bjudna på en delikat 
macka, framställd av Annelie Asp och Yvon-
ne Johansson.

Vid söndagens avslutning delade vi ut 
priser till de som varit bäst och tackade fa-
miljerna Asp och Johansson för värdskapet.

björn liHdén

Vem 
kan 
motstå 
dessa 
smör-
gåsar?

Denna kastgren var 
en del av den tradi-
tionella femkampen.

FOTO: BJöRN liHdéN
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Room with a view @ Hotel Tylösand
035-305 05 · tylosand.se · #hoteltylosand

Sektion Nords tredje träff 
denna säsong skedde på Bor-
garuddens Camping i Norr-
botten. Ankomst blev under 
fredag eftermiddag den första 
juni, och som vanligt ”drop-
pade” det in något ekipage lite 
då och då. Totalt blev det nio 
ekipage och en hyrd stuga. 

 
VäDRETS MAKTER bjöD oSS att sit-
ta ute med knytfikat på aftonen. Vi 
kan väl säga att ”vi hade i alla fall 
tur med vädret” hela helgen. Det 
fläktade en del, vilket höll myggen 
på avstånd, men tror ingen var led-
sen för det. 

Anders Marklnd, som var träff-
värd, hälsade alla varmt välkomna, 
speciellt Kent och Ulla-Kajsa 

Sporrsäter från Kungsbacka som 
gjorde oss sällskap. Gunnar Glan-
berg och Elisabet Eliasson, som har 
sin vagn uppställd i Borgarudden, 
fick hjälp av ”gubbsen” att sätta 
upp förtältet. Som tack för hjäl-
pen blev vi alla bjudna på gofika 
på lördagen.

Lördagen startade med en tips-
runda med kluriga frågor. Efter 
lunchen blev det samling för en 
femkamp, som alla med liv och lust 
deltog i. När det blev middagsdags 
ordnades långbord utomhus och vi 
åt en gemensam måltid. Vi kunde 
sitta ute ganska länge, men till slut 
blev det lite kallt. 

Tack, Anders, för en trevlig helg 
på Borgaruddens camping!

ingabritt joHansson

Träff på Borgarudden

Namnlöst-6   1 2018-08-06   10.16

I trygga händer

Om du hamnar i tvist efter ditt bilköp blir det mycket 
lättare om du gjort affären med en MRF-handlare.  
I nio fall av tio löser vi problemet direkt i bilhallen.  
I undantagsfall går ärendet till Allmänna Reklama-
tionsnämnden (ARN) för rådgivning. Handlare som 
använder vår symbol följer alltid beslutet i ARN. 

www.mrf.se/privatperson
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Den 27 april till den första maj ge-
nomförde Nord sitt årsmöte vid 
sektionens första träff för året. Vi träf-
fades redan på fredag eftermiddag till 
ett strålande solsken. 

DET VAR FoRTFARANDE MYCKET snö runt 
omkring oss, men vi hade inga problem 
med uppställningen av fem husvagnar och 
tre husbilar. På kvällen träffades vi till knyt-
fika och triangelspel.

På lördag vaknade vi till en klarblå him-
mel och sol, naturligtvis. Det hade Anders 
Marklund beställt för hela helgen.

VI VAR TILL gALLEjAuR, som är både kul-
tur- och naturreservat. 1958 var Gallejaur 
en by med nio gårdar. Anders-Larsa-gården 
byggdes 1864. 

Den är helt intakt med rundloge, 
stall, ladugård, bagarstuga, smedja 
och tio andra byggnader, alla på ur-
sprunglig plats. 

Systrarna Greta, Lisa och Ebba 
Karlsson var sista generationen bo-
fasta på gården. De donerade allt 
till en stiftelse, som ska bevara detta 
kulturarv för eftervärlden. Vi fick en 
fantastisk guidning av Krister Löv-
gren. Efteråt åt vi en jättegod mid-
dag i den nybyggda restaurangen vid 
parkeringen. 

SöNDAg HADE VI årsmöte och bjöds 
därefter på mycket goda smörgåstårtor.

Hyringa bygdegård var åter platsen 
för Knallarnas årsmötesträff den 
17–20 maj. Efter framkomsten fanns 
möjlighet för fria aktiviteter fram till 
kvällens underhållning av Ingvar Sen-
nerlind med spelvänner. 

FREDAg FöRMIDDAg var det gratis bussresa 
upp på Hunneberg, som är ett känt jakt-
ställe för kungligheter, med föremål och 
bilder från gamla tider till nutid, samt mat-
servering. På kvällen blev det kåseri av den 
kände berättaren Gillis Hellberg, samt kaffe 

med bröd och ett lotteri med bakverk som 
vinster. 

Lördagen inleddes med årsmöte och tips-
runda. Klockan 13 startade en bouleturne-
ring och följdes därefter av korvgrillning, 
modell ”Lexén”.

Kvällens underhållning, Never to late, 
som var ett musikprogram i samarbete med 
NBV, innehöll många äldre kända melodier. 
Träffen avslutades därefter med knytfika och 
utdelning av priser för bouleturneringen 
och tipsrundan.

lEnnart krantz

Årsmötesträff i Bjurträsk

Självspelande orgel med skivor vid 
Anders-Larsa-gården.

FOTO: ERliNG THElANdER

Knallarnas årsmötesträff

Vi har sagt det förut – campare är ett matfriskt släkte.

Måndag, valborgsmässoafton, gick 
vi till byns majbrasa, den största jag 
sett och som gav mycket värme. Man 
skickade även upp rislyktor. Det var 
stämningsfullt och skönt att slippa 
både smällare och raketer. Den lokala 
sångkören blev en glad för förstärk-
ning av Gudrun Johansson och Ola 

Gustafsson, när de sjöng in våren.
Vi hade en mycket trevlig långhelg med 

tipspromenader, femkamp och triangelspel 
och framför allt att umgås och trivas tillsam-
mans.

Tack, Anders samt Lisbeth och Kjell Ny-
gren samt alla övriga för en jättetrevlig helg!

britt gustafsson

Delar av gänget njuter av vädret. FOTO: BRiTT GUSTAFSSON
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Som medlen i Älgskadefondsföreningen får du ekonomisk hjälp om du råkar kolliderar 
med något av det anmälningspliktiga viltet. Det räcker med ett medlemskap för att du 
skall kunna få ekonomisk hjälp till alla motorfordon som du är registrerad ägare, och 

oavsett om du har hel-, halv- eller trafikförsäkring.

Få ersättning vid viltolycka
– för 120 kr/år täcker vi kostnader upp till 8 000 kronor

› Läs mer på algen.se
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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 24/9, 2018. Märk kuvertet ”Krysset 6/18”.

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

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

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

 Foto: mari haglund

konstruktör: mats edvardsson konstruktör: mats edvardsson 

konstruktör: mats edvardsson



ÅF har genomfört ett projekt med målet att hitta metoder och verktyg för utveckling 
av hållbara transportsystem. Vi baserar arbetet på FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 
2030. Forskningsresultaten ska göras tillgängliga och användbara för städer, kommu-
ner, företag och andra aktörer i samhället så att transportsystemet inom en snar fram-
tid kan bli hållbart. Träffa oss och hör mer  på Tylösandsseminariet 4-5 september!  

Nollvisionen som del i hållbarhetsmålen, Agenda 2030
Maria Håkansson och Claes Tingvall, ÅF
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Motorföraren i backspegeln

tExt: MikaEl lindbErg

Sommaren 2002. Precis som i år, var det 
fotbolls-VM och Sverige åkte då ut i åtton-
delsfinalen mot Senegal. Finalen vanns av 
Brasilien med 2–0 mot Tyskland. 

Varmt var det också. I exempelvis 
juni, uppmättes de högsta temperatu-
rerna sedan mätningarna började 1860. 
Dygnsmedeltemperaturen låg på 18,2 °C 
i Karlstad, 18,5 i Göteborg och 19,2 °C i 
Stockholm.

Fotbollsfebern i juni stod alltså på topp, 
liksom temperaturerna när juniutgåvan av 
Motorföraren landade hos medlemmarna. 
Det här året hade Motorföraren funnits i 
75 år.

omslag
Omslaget domineras av en duell mellan två 
uppstickare i Golf-klassen – Toyota Corolla 
och Fiat Stilo. Bilarna ligger sida vid sida 
på en avlyst väg, och jag gissar att bilden är 
tagen på en av banorna på Barkaby flygfält. 
Vi noterar att idag är det bara Corollan som 
är påställd och besiktigad, medan Fiaten är 
avställd och obesiktigad.

För övrigt flaggar omslaget om guldvask-
ning, familjen som varnar för alkohol i tra-
fiken, en kommunikationsminister som tar 
bladet från munnen, samt opinion att vårt 
uppdrag kräver samarbete.

Vad gäller den tidigare kommunikations-
ministern, var det Mats Odell, som i en in-
tervju med Siewert Öholm menade att om 
han suttit kvar, då hade hans politik kanske 
sparat 200 liv i trafiken. Detta om han hade 
fått sitta kvar efter valet 1994.

Nykter hemresa
Redan 2002 ar-
betade MHF för 
nyktra hemresor 
från olika festiva-
ler, i det här fallet 
Hultsfredsfestiva-
len. Som brukligt 
brukar alkoholen 
flöda under festi-
valer, och för att 
stoppa rattfulla från 
att köra hem, anordnade MHF ”Tullporten”. Där 
kunde ungdomarna blåsa för att se om de var i 
skick att köra hem.

Hultsfredsfestivalen har kommit och gått, änd-
rat namn och återkommit. Det som bestått är 
MHF:s satsning på Tullporten och alkotest, något 
som också görs på andra festivaler.

okänd drömvolvo
Hur många 
känner till 
Volvo-
modellen 
PV36? Kan-
ske smek-
namnet 
”Carioca” 
hjälper nå-
got?

Volvos 
PV36 
gjorde entré 
1935, men 
fick modellnamnet 36 för att låta lite modernare. PV36 var 
med nypriset 8 500 kronor en dyr bil för sin tid. I dagens 
penningvärde motsvarar det 263 000 kronor.

Under huven vilade en rak, sexcylindrig sidventilsmotor 
på 80–84 hästkrafter och växellådan var manuell med tre 
lägen. Nytt för bilen, och Volvo, var den individuella fram-
vagnsupphängningen.

PV36 blev aldrig någon succé bland de svenska köparna. 
De 500 tillverkade vagnarna tog flera år att sälja, den sista i 
september 1938.

Smeknamnet Carioca kan komma från två håll. Vanligaste 
förklaringen är den latinamerikanska dansen som var popu-
lär vid den här tiden, men även inom dåtidens jazz, fanns en 
låt som hette Carioca.

Bilen i reportaget ägs av Volvosamlaren Kjell Olsson, och 
just en Carioca hade länge – 60 år – stått på önskelistan 
som Kjells dröm-Volvo. Fyndet gjordes i Olofström, och 
var samma bil som Kjell sett som ung. Att bilen kom från 
Blekinge, syns också på länsbokstaven K.

(Kuriosa: Kjell sålde hela sin Volvosamling för ett år sedan 
på auktion och summan landade på 120 miljoner kronor.)

Lyxkryssare under luppen
Någon gång i början av 2002 – och helt säkert efter 
april månad – då provkördes helt nya Range Rover. 
Säkerheten i just detta påstående kan den skarpsynte 
se bakom ratten på testbilen. Det är nämligen under-
tecknad – i yngre version – som rattar den stora ter-
rängbilen. Som redaktör för en annan motortidning, 
körde jag lyxkryssaren tillsammans med Motorförarens 
Christer Andersson. Vi var bägge rörande överens om 
nya Range Rovers imponerande kapacitet både på och vid sidan av 
vägen. Vi var lika rörande överens om att det var mycket pengar för en 
bil (från 752 000 kronor). Idag, vid privatköp, värderas den här Range 
Rovern till mellan 50 000–55 000 kronor, ett rejält prisras på 16 år …

Just den här bilen är idag påställd, men obesiktigad sedan juni 2016. 
Vid senaste besiktningen 2015, hade den gått 27 000 mil.

Ta paus och vaska efter guld
De som på sin semesterresa 
den 26 eller 27 juli stanna-
de till på Laxbäckens rast-
plats, fyra kilometer norr 
om Kopparberg, kunde 
vaska guld under MHF:s 
sommaraktivitet Ta Paus. 
Initiativtagare var guld-
grävaren Anders Bogland, 
då 76 år. Den som lade 50 kronor, fick en vaskpanna och sand som 
innehöll en tiondels gram guld. De som vaskade på rätt sätt, fick fram 
guldet, samt också behålla det. Med tanke på att en tiondels gram guld 
(22K) idag kostar omkring 28 kronor, var det kanske inte för guldvär-
det man vaskade, snarare för äventyret.
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KöpES

ALuMINIuMRATT med 
träkrans köpes. Gärna från 
SAAB tvåtaktare.
Tel 033–24 16 20. 

SäLjES

HuSVAgN poLAR 470gL, 
-78. All utrustning, nya 
sommardäck. Pris: 7 000 
kr, prutat och klart.
Tel 073–949 36 28. 

MoToR TILL HuSqVARNA 
DRöMbÅgE pLuS RAM. 
delar till SAAB tvåtaktare. 
Pris enl. ö.k.
E-post: ore@telia.com Tel 
070–372 58 06. 

TIDNINgEN AuToMobIL 
nr 1–12 2003, 1-12 2004, 
4-12 2005, 1-8 2006. Vi 
Bilägare 2002-2017.
Tel 073–949 95 47. 

16 ST TESKEDAR I NYSIL-
VER med MHF:s emblem. 
Teskedarna är troligen från 
1960-talet.
Pris: 400 kr inkl. frakt.
Tel 070–554 09 03. 

TILL Vw-bubbLA -70: 4 
st dubbdäck på fälg. 7 st 
Sommardäck på fälg, bra 
mönster, varav 2 st helt 
nya. 1 st läderratt. 2 st 
Navkapslar. Säljes ihop, 
som en enhet. Finns i 
Sandvikens närområde. 
Hämtas. Kontant betal-
ning. Pris: 1 000 kr. 
Svar till: kerandhed@
gmail.com

4 ST SoMMARDäCK på 
alu.fälg (5 hål). Suttit på 
Opel Vectra. Pris: 600 kr.
Tel 08–540 232 29. 

uTHYRES

öVERNATTA I gRäNNA 
i tre rum och kök, med 
strålande Vätternutsikt. 
Välkommen att boka på 
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 24 september. 

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

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

Rätt svar 
bil- & trafikfrågor

MEDLEMSFöRMÅN: ANNoNSERA
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

c Grattis säger vi till 

fem nya kryssetvin-

nare! Två bingolotter 

vardera är vinsten. 

lycka till!

  

Arne Lindskog,

Bjärred

Ingegerd Lummi,

Alingsås

Nils Josefsson,

Forsheda

Eivor Hansson

Nordqvist,

Korskrogen

Leif Bergman,

Storå

vinnare
krySSet 
nr 5 1b. Så här står det i Vägmärkesförordningen om 

Flervägsstopp, som märket på bilden heter: ”Tavlan 
anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har 
stopplikt.”
där märket står får ingen förare köra ut i korsningen 
utan att stanna först och får fortsätta in i korsningen 
endast om det kan göras utan fara eller hinder för an-
dra förare inne i korsningen. När en förare, efter att ha 
stannat, har börjat köra in i korsningen är denne alltså 
hinder för andra att köra in i korsningen. 
Man kan alltså säga att det är ”först till kvarn” med 
ömsesidig hänsyn som gäller.

2A. Och så här står det i Vägmärkesförordningen om 
vägmärket Varning för vägkorsning: ”Märket anger en 
vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap i trafikförord-
ningen är tillämpliga”. Och i det kapitlet står det: ”När 
två fordons kurser skär varandra har förare väjnings-
plikt mot det fordon som närmar sig från höger.” Med 
fordon menas även cyklar.

3b. Och om detta vägmärke Varning för vägkorsning 
där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller 
stopplikt: ”Märket anger en vägkorsning där förare 
av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller 
stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena 
på platsen.” Med fordon menas även cyklar.



poSTTIDNINg b

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

Uteplats i söderläge,
norrläge, västerläge
och österläge.

Tänk dig friheten att kunna ge dig iväg närsomhelst. 
Tryggheten att känna dig hemma överallt. Att  varenda 
väg leder till nya upplevelser och möjligheter att 
 bosätta sig för en stund. I det mobila livet kallas  
det för vardag. Till det har vi tillägnat en hel mässa.

Välkommen till Jönköping 5–9 september 2018


