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Labbet som letar
falska körkort
Följ med till Linköping. Motorföraren
har besökt stället som är körkortsförfalskarnas stora skräck.
Sidan 10

6 000 skäl att
följa dansk polis
Tack vare införandet av bevisinstrument lyckades dansk polis
under 2016 lagföra mer än 6 000
drograttfyllerister.	 Sidan 12

Vi tar en åktur med
självkörande buss
I Kista norr om Stockholm rullar en
självkörande buss på försök, Motorförarens utsände åkte med och rapporterar om hur det kändes. Sidan 24

Designhybrid
I sin futuristiska hybrid
C-HR har Toyotas designteam
låtit fantasin flöda. Oftast positivt, men ibland går det ut
över funktionen.
Foto: mikael lindberg

I nästa nummer: Rapport från Trafiknykterhetens Dag

Halland – lockande
del av västkusten
En gång var Halland danskt, men
nu är det en av pärlorna för svensk
turistindustri. Vi körde husbil genom
landskapet.
Sidan 33
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Gårdsförsäljningens
dimmiga baksida
– Hur trivs du med dina nya glasögon?
– Jättefint … Nu träffar jag folk som jag inte sett på flera år.

A
GÖRAN SYDHAGE
vd och stolt
medlem i MHF
goran.sydhage@
mhf.se

tt se bra då du kör bil eller andra fordon är
en grundförutsättning för säker trafik.
Det är med synen som med mycket annat,
man upptäcker inte förändringarna direkt.
Man tycker det blir lite suddigt men det kan ju vara
torkarbladen, vindrutan, trötthet, alla bländande ljus. I
själva verket är det synen som blivit några snäpp sämre.
Då är det dags att se över den. Det gäller oavsett om du
är 30 år, 55 år eller 80 år.
Klar syn eller klarsyn är viktig inom många områden.
Givetvis frågar jag mig hur klart riksdagen ser, som
öppnar dörren på glänt för gårdsförsäljning av alkohol?
Nu skriver man i och för sig att man gör det om
det inte äventyrar Systembolagets monopol. Redan där
funderar jag om man inte tagit del av tidigare utredningar på området. Där framgår att gårdsförsäljning inte
är förenligt med Systembolagets monopol.
Dessutom vet vi att Systembolagsmonopolet har
starkt stöd hos den svenska befolkningen.

V

arför har MHF agerat så starkt mot gårdsförsäljningen under 2017 och varför fortsätter
vi nu? Jo, det är något som händer om dörren öppnas för gårdsförsäljning. Troligen är
det så att innan en enda bonde på Österlen gjort sin
första krona i vinst på sitt självproducerande vin så har
multinationella sprittillverkare öppnat de första gårdsbutikerna på Stureplan i Stockholm och Nordstan i
Göteborg.
Kedjan av händelser är enkla att se (med eller utan

besök hos en optiker):Tillgängligheten av alkohol ökar.
Med det ökar konsumtionen. Då konsumtionen ökar
får vi mer av rattfylleri. De 12 000 rattfyllerikörningar
som sker varje dag i Sverige är redan alldeles för många.
Svenskarna vill heller inte möta fler rattfyllerister då
man befinner på det svenska vägnätet. Inte heller i luften eller på sjön.

”Troligen är
det så att
innan en
enda bonde
på Österlen
gjort sin
HF arbetar hårt för hög trafiksäkerhet. I första krona
det ingår att människor inser och förstår i vinst på sitt
att droger och alkohol inte alls hänger självproduceihop med trafik i någon form. Det är
rade vin, har
också därför MHF nu aktivt arbetar för att öka alkomultinatioholkontrollerna på personal inom flyget.
Vi vet att nykterhetskontrollerna som polisen gör nella spritefter vägarna har minskat kraftigt under några år. Inom tillverkare
flyget ser det än sämre ut. Polisregion Stockholm ge- öppnat de
nomförde 2 100 alkoholkontroller av kabinpersonal första gårdsoch piloter inom flyget under 2013. Förra året gjordes
butikerna på
cirka 340 kontroller, det visar statistik från TransportStureplan i
styrelsen. I hela Sverige var siffran 881 stycken 2017.
Även om flygbolagen har tydliga regler behövs fler Stockholm
kontroller i förebyggande syfte. Det ska vara säkert att och Nordstan
färdas i trafik på land, på vatten och i luften oavsett i Göteborg.”

M

man kör eller är passagerare.
Bara genom att byta av varandra som chaufförer är i
sig en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Det kan kallas att
”Dela Ratten” *

* = Trafiksäkerhetsinitiativet Dela Ratten genomförs
med målet att informera och inspirera svenskar att mer
jämställt dela tiden bakom ratten. Kampanjen är ett initiativ från Ford i samarbete med en rad progressiva aktörer som vill bidra till en säkrare trafikmiljö i Sverige.
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MER STIL.
MER MÅNGSIDIGHET.
NYA MATRIX 2018.

Mångsidiga crossovern Matrix, nu med ännu mer stil.
Den enda husbil du någonsin behöver.
Vår eleganta och mångsidiga crossover-serie Matrix är fylld med
praktiska lösningar. Nytt för säsong 2018 är både helt ny inredning
samt helt ny grafisk exteriör. Byggd på Citroen (Axess), Fiat Ducato
(Plus & Supreme). Alla med Euro6 motorer.

•
•
•
•
•
•
•

Axess, Plus och Supreme modeller.
Fiat Ducato, Citroen Jumper
Euro 6 motorer.
Längd från 5.99 - 7.8 m.
Flera olika planlösningar, bäddar för upp till 5+1 personer.
Ny interiör design och textila val.
Alde och Truma värme som tillval.

SVERIGES

HUSBIL

MEST
KÖPTA

Välkommen till din Adria-återförsäljare
www.adria.se

Adria Sverige & Norge
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krönika: från förarsätet

Tråkigt räkneexempel
Den här gången börjar vi med körkort.

Mitt B-kort har jag nu haft i 31 år – tog det
dagen efter 18-årsdagen. Efter det – yrkesbevisen, alltså körkort för lastbil med släp.
Sorgligt nog kan jag säga att under tiden
fram till idag, har jag bara blivit stoppad av
polisen för en rutinkontroll fyra, eller möjligen fem gånger för kontroll av körkort och
nykterhet. Och då kör jag omkring 4 000–4
500 mil per år.
Det blir en riktigt tråkig ekvation. På

152 000 mil (lågt räknat) har jag alltså fått
blåsa fyra gånger.
Som jämförelse är det bara 3 850 mil
mellan jorden och månen. Översatt, motsvarar alla mina mil nästan 40 resor till vår
närmaste himlakropp. Då känns fyra, fem
stopp för nykterhet som en ganska tafatt insats av vårt rättsväsende.
Och under de milen har jag råkat ut för
endast en trafikolycka och då var jag inte
vållande – så försäkringsbolagen verkar gilla
mig.
Mitt billiv är därmed kanske både långt
och långtråkigt, men det är inte riktigt sant.
Då och då händer saker som etsar fast sig i
minnet.

mikael lindberg
chefredaktör

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

S

verige har lägst trafikdödlighet i EU enligt nya siffror från
EU-kommissionen, berättar Trafikverket i ett pressmeddelande.
Analysen som verket gör är att Nollvisionen och 2+1-vägar har bidragit till den
stora minskningen. En analys som ger bra
PR åt verkets insatser.
Antalet omkomna i trafiken i EU har
minskat med 2 procent för andra året i
rad. Största minskningen skedde i Estland
där antalet dödsolyckor minskade med 32
procent. Men det är Sverige som har lägst
trafikdödlighet i EU. Så såg det ut redan år
2010 och sedan dess har dödsfallen minskat, fortsätter pressmeddelandet.
Maria Krafft, måldirektör med ansvar
för trafiksäkerhet på Trafikverket ger en
mer nyanserad bild av bakgrunden.
– Det är framför allt tre faktorer som
har haft stor betydelse för minskningen:
säkrare fordon, förbättrad vägutformning
kombinerat med hastighetsomställning och
att säkerställa att hastighetsbegränsningarna
efterlevs, säger hon i en kommentar.

Det intressanta är att ingenting sägs

om att vårt grannland Norge hade två
omkomna i trafiken under mars månad.
Samma månad hade Sverige 23 döda i trafiken. 52 personer dog i den svenska trafiken under årets första tre månader, medan
enbart 16 personer omkom i norsk trafik. Norge är inte ett EU-land och kunde
alltså lämnas utanför statistiken.
Trafikverket analyserar sina egna insatser
som något mycket positivt men gör ingen
analys av varför Norge lyckas så mycket
bättre. Tänkbara förklaringar är att Norge
har fler trafikpoliser och trafikkontrollanter längs vägarna, vilket ökar risken
för rattonyktra att avslöjas, och att Norge

Någon gång 1993, då min Saab 900 Turbo

blev stulen, fick jag låna en firmabil från arbetet – en Mazda-pickup. Rejält morgontrött klev jag in i pickupen och skulle backa
ut från en parkeringsficka. Problemet var
bara att Mazdan hade fyrans växellläge, där
jag förväntade mig Saabens backläge.
Dieseln orkade precis lyfta fram pickupen tillräckligt för att precis ställa sig mot
stötfångaren på framförvarande bil, en Fiat
Uno. Lugnt, tänkte jag, och backade med
rätt växel.
Problemet var bara att Unon följde med
bakåt, vilket fick mig att snabbt piggna till.
Klev ur Mazdan och såg då att det här förmodligen var den enda Fiat Unon i Sverige utrustad med dragkrok. Den senare satt
snyggt inkilad under min stötfångare.
Nu löste det sig ganska enkelt. Pickupen
i friläge och därefter gunga lite på Unons
bakfjädring, så släppte kroken. Ingen skada
skedd mer än en liten läxa att inte bli alltför
van vid sin egen bil.

Varför lyckas Norge?
ökade anslagen till vinterväghållningen
dramatiskt samtidigt som man avgiftsbelagde dubbdäcken.
Så här lyder hela analysen från Trafikverket:
När det gäller vägutformningen handlar
det bland annat om att man har minskat
antalet bilkrockar i korsningar och mötesolyckor på större vägar genom nya cirkulationsplatser och fler mötesfria vägar, så
kallade 2+1-vägar. Genom 2+1-vägarna
har man på ett kostnadseffektivt sätt kunnat göra fler svenska vägar säkrare.
Bulgarien och Rumänien är de EUländer som hade flest antal trafikrelaterade
dödsfall under 2017. Där omkom 96 respektive 98 personer per miljon invånare. I
Sverige är motsvarande siffra 25 personer
per miljon invånare.
Nollvisionen är en av de saker som har

haft betydelse för den stora minskningen.
När den antogs för drygt 20 år sedan hade
Sverige mer än dubbelt så många trafikrelaterade dödsfall än i dag.
– Vi fick ett tydligt mål att samverka
runt, där Trafikverket, polis, kommuner,
SKL, försäkringsbolag, bilindustri med
flera jobbar tillsammans. Vi har enats om
vad vi ska fokusera på, vad som är mest
prioriterat och jobbar enligt en plan, mot
samma mål, säger Maria Krafft.
Jag funderar bara på om inte målet varit
så få döda som möjligt innan Nollvisionen
kom till, samtidigt noterar jag att man stolt
jämför med Bulgarien och Rumänien när
det vore mer realistiskt och nyttigt att jämföra med Norge som har jämförbar standard på bilparken och jämförbar situation
vad gäller halka.
		 Stefan nilsson,
Växjö

Se upp i backspegeln!
”På 152 000
mil (lågt
räknat) har
jag alltså fått
blåsa fyra
gånger.”

Vår = motorcykeltid. Nu är det upp till
oss alla att vara vaksamma då vi svänger
eller kör om. Det vi ser i backspegeln
kanske inte är en moped utan en mc som

kör lika fort som jag själv. Uppmärksamhet och hänsyn kan förhindra olyckor. Vi
hjälps väl åt i trafiken!

Gustaf i Stockholm

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

Den bekväma vägen
till Tyskland och Finland

Kapellskär–Åland–Nådendal
Malmö–Travemünde

Res lugnt och skönt med oss på Finnlines. På våra båtar
kan du ta med dig allt du behöver. Packa bilen full och följ
med oss till Tyskland eller Finland. Välkomna ombord.

finnlines.se
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Foto: Matthew Benoit/MostPhotos

FOTO: LASSE HOLMSTRÖM

Bil- och trafikfrågor

Norge inför
alkolåslag

Vad gäller för parkering på den här gatan?

1. Vilket påstående är rätt vid parkering efter
skyltningen på bilden?
A. Du får parkera i två timmar på markerade
platser mot avgift mellan klockan 9 och 21
vardagar och mellan klockan 9 och 15 dagar
före sön- och helgdag. Övriga tider ingen tidsbegränsning eller avgift och parkeringsförbud
utanför markerade platser.
B. Du får parkera i två timmar på markerade
platser mot avgift mellan klockan 9 och 21
vardagar och mellan klockan 9 och 15 dagar
före sön- och helgdag. Övriga tider parkering
max två timmar utan avgift. Parkeringsförbud
utanför markerade platser.
C. Du får parkera i två timmar på markerade
platser mot avgift mellan klockan 9 och 21 på
vardagar och mellan klockan 9 och 15 på dagar
före sön- och helgdag. Parkering tillåten utan
tidsbegränsning eller avgift utanför markerade
platser.
2. Vad gäller för parkering för rörelsehindrade - eller handikapplats som det oftast kallas - på gata
eller kommunal tomtmark?
A. Det är tillåtet att parkera fem minuter på en
parkeringsplats för rörelsehindrade.
B. Det är förbjudet att parkera eller stanna på
en parkeringsplats för rörelsehindrade utan
giltigt p-tillstånd.
C. Det är tillåtet att stanna för på- eller avstigning på en parkeringsplats för rörelsehindrade,
men inte för på- eller avlastning.
3. Måste du betala parkeringsavgift för en cykel
eller en moped om du ställer den i en avgiftsbelagd p-ruta?
A. Nej, parkeringsavgifter ska bara erläggas
för fordon med fler än två hjul.
B. Ja, men bara för mopeden, eftersom parkeringsavgifter endast ska erläggas för motordrivna fordon.
C. Ja, eftersom cykeln och mopeden också
är fordon och parkeringsbestämmelser och pavgifter gäller alla fordon.
(Rätt svar på sidan 63.)

Norge har klubbat en
lag som gör att det
blir obligatoriskt med
alkolås i alla bussar
och taxi som utför
persontransporter
mot betalning, exempelvis i skolskjutsar.
Syftet med lagen är
att minska risken för
att yrkesförare kör
onyktra och orsakar
trafikolyckor. Man
hoppas också att
lagen ska ha en förebyggande effekt.

Ett hjärtligt
mottagande
i MHF-entrén

En ny matta har
invigts i entrén
på MHF-kansliet i
Stockholm inför våren och sommaren.
Besökarna får gå
på röda mattan, en
hjärtformad sådan.
Budskapet är MHF:s
devis Ingen ska dö
av rattfylleri. Ett
budskap som borde
beröra alla i hjärtat.
Här visar Jenny Wik
Norling, kommunikationsansvarig på
MHF, mattan.

Skärpta påföljder föreslås för rattfylleri
Regeringen föreslår en översyn av straffskalorna för rattfylleri och olovlig körning, vidare
föreslås också att maxpåföljden för brotten
skärps. Regeringen tog initiativet efter att två
personer dödats av en drograttfyllerist i en
trafikolycka i juni förra året. Olyckan skedde
i Fliseryd i Mönsterås kommun. Den drogpåverkade mannen hade rapporterats för ett
40-tal brott en kort tid innan olyckan.
Det regeringen vill komma åt är möjligheten att häkta återfallsförbrytare och på det
sättet hindra dem från att återfalla i brott. Som
det är nu får man bara häkta en misstänkt
person om brottet har minst ett års fängelse i
straffskalan. Ett av skälen till att man kan häkta en person, är om det finns risk för att den
återfaller i brott. Rattfylleri och olovlig körning
har idag sex månaders fängelse som maxpåföljd. Om regeringens förslag blir verklighet,
kommer möjligheten finnas att häkta personer
som misstänks för rattfylleri.

– I dagsläget är det svårt att veta hur rättspraxis kommer att bli för om det här förslaget
blir verklighet, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.
Om straffskalan skärpts för rattfylleri – tror
du att fler kommer att häktas i de fall det
finns en återfallsrisk?
– Jag tycker att det är viktigt att rättsväsendet får ett verktyg för att kunna frihetsberöva
notoriska rattfyllerister, konstaterar Sjöström.
– Det här förslaget gör det lättare för polisen att kunna häkta rattfyllerister med hög
återfallsrisk.
Hur ser du på skärpta påföljder – är det
den bästa åtgärden?
– Hårdare straff kan naturligtvis ha en avskräckande effekt, men för rattfyllerister med
alkoholproblem behövs det också andra åtgärder, säger han.
– Vi vet ju att en hög andel av rattfylleristerna är personer med alkoholproblematik.

Flest cabbar
i Halland
Har du väckt cabrioleten ur
vintervilan? Då är du nog
inte ensam, i Sverige finns
det cirka 146 000 cabrioleter enligt Transportstyrelsen. Under det senaste
året har drygt 4 000 cabbar
registrerats i Sverige. Flest
cabrioleter finns i Hallands
län följt av länen Skåne och
Blekinge. De vanligaste
märkena är Mercedes,
BMW, Ford, Volkswagen
Mini Cooper cabriolet.
och Peugeot.

Foto: BMW Group
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Lägsta antalet döda
i trafiken i modern tid
Under 2017 omkom 253 personer i den
svenska vägtrafiken. Det visar den fastställda
olycksstatistiken som presenterades på
Trafikverkets resultatkonferens. Det är en
stor minskning från 2016, då 270 personer
dödades.
– Det är positivt att vi under 2017 hade så
få omkomna, så låga tal har vi inte haft sedan
1940-talet, säger MHF:s trafiksäkerhetschef
Lars Olov Sjöström.
– Trenden för antalet döda i trafiken under de föregående fem åren var stagnation,
men nu ser vi att dödstalen har pressats
tillbaka.
Det här betyder att Sverige hade näst lägst
antal omkomna under 2017 i Europa, sett till
antalet döda per 100 000 invånare. Norge ligger på första plats, där omkom 106 personer i
trafiken förra året.
Trots att antalet omkomna i den svenska
trafiken har minskat, flaggar Trafikverket för tre
problemområden: låg hastighetsefterlevnad,

stor andel alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor samt ett fortsatt högt antal allvarligt
skadade cyklister (2 000 personer).
Under 2017 omkom 81 personer i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. Det motsvarar
32 procent av alla omkomna i Sverige. År 2016
var antalet 83 personer.
– Trots att det totala antalet dödsolyckor har
minskat, ligger antalet alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor på samma nivå som året
innan, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Det visar att beslutsfattare och myndigheter måste sätta in ännu mer resurser för att
förbättra resultaten.
Mellan januari och mars i år har 52 personer
omkommit i den svenska vägtrafiken. Det är
elva personer fler jämfört med samma period
2017.
– Även om det bara handlar om en fjärdedel
av året, visar det att det kan bli svårt att uppnå
en minskning av trafikolyckorna under 2018,
säger Lars Olov Sjöström.

Polisen ska få låsa fast
lastbilar i 36 timmar

Foto: polisen

Regeringen föreslår att den tid som polisen kan låsa fast ett fordon
som bryter mot gällande regler, ska utökas från 24 timmar till 36 timmar. Förhoppningen är att förslaget ska underlätta polisens arbete
mot oseriösa åkerier från andra länder. Överlastade lastbilar, olaga
inrikestrafik (cabotage) med utländska lastbilar eller brott mot kör- och
vilotiderna är exempel på brott där polisen kan använda sig av metoden
att låsa fast ett fordon (klampning). Andra metoder polisen kan använda
sig av är att omhänderta frakthandlingar, nycklar alternativt registreringsskyltar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli.

Bosch jagar låga utsläpp

Foto: Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Temat klart för Tylösandsseminariet
Tylösandsseminariet arrangeras i år den
4–5 september. Årets tema är Så delar vi
vägen – tryggt och säkert! Lite om årets
seminarium: Sverige har ambitiösa mål
kopplade till Nollvisionen. Ser vi ett långsiktigt trendbrott inför etappmålet 2020?
I Tylösand ska vi tala om de möjligheter
vi står inför de närmaste åren. Vi kommer att upptäcka framtidens teknik, se
den moderna planeringen, och kolla om
rättsväsendet hänger med teknikutvecklingen. I Tylösand kommer vi också att

Det pågår en jakt efter lägre utsläpp från dieselbilar, och Bosch presenterade i april sina resultat. De grundar sig på EU:s gränser för kväveoxider, där gränsen sedan 2017 är 168 mg/km vid verklig körning. (EUgränsen ligger på 80 mg/km, men vid verklig körning tillåts en faktor
om 2,1, vilket ger gränsen 168 g/km.) Tack vare ny insprutningsteknologi, nytt luftledningssystem, samt smart temperaturreglering, har man
under tester nått ner ända till 13 mg NOx per kilometer.

Förbundsmöte 2018

måndag den 11 juni, 10:00
Plats: Scandic Foresta, Lidingö, Herserudsvägen 22
reflektera över vårt beteende. Hur ska vi
få alla att dra åt samma håll?
Nu är anmälan till årets Tylösandsseminarium öppen. Du hittar mer information på tylosandsseminariet.nu

Alla medlemmar är välkomna som åhörare, men för att vi ska kunna
beställa fika och lunch vill vi ha din anmälan senast 1 juni
på 08-555 765 55, eller info@mhf.se.
Valda ombud får en särskild kallelse och
behöver inte anmäla sig.
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Äkta eller falskt körkort? Här är
Man körde med falskt körkort – frias.
Så kan det stå i rubriker och på löpsedlar. Ett förfalskat körkort har foto,
samma färg och är inplastat som ett
”vanligt” körkort. Men det är inget
körkort. Det är en förfalskning.
Helene Andersson arbetar som grupp-

chef på Nationellt Forensiskt centrum i
Linköping (NFC) och det är på hennes
bord förfalskade körkort hamnar.
Problemet är allvarligt, tycker hon och
poängterar att förfalskade körkort inte bara är ett problem ur ett bilförarperspektiv.
Körkortet är också den id-handling som
används allra oftast.
Enligt Svensk Handels beräkningar sker
80–90 procent av all legitimering med körkort när vi till exempel hämtar paket.
– När vi får in skickligt förfalskade körkort handlar det ofta om organiserad brottslighet, säger Helene Andersson.
Många av de förfalskningar som görs
kommer inte till NFC:s kännedom. De
upptäcks inom olika polisregioner och uppgifterna stannar oftast där. Därför har centret ingen sammanhållen överblick över hur
vanligt det är med förfalskningar.
– Förfalskaren jobbar ofta storskaligt och
använder vanligen inte själv förfalskade
handlingar utan säljer dessa till användarna
via olika ”skumma” sidor på Internet. Användarna döljer sig genom kryptering och
lösenord och är svåra att avslöja och den
typiske användaren är en man mellan tjugo
och trettio år, säger Jan Olsson som är tillförordnad chef på Nationellt Bedrägericentrum hos polisen i Stockholm.
Vid Nationellt Forensiskt Centrum un-

dersöks bevismaterial som man hittar på
brottsplatser.
I Helene Anderssons grupp undersöker
de bland annat körkort. Ofta handlar det
om urkundsförfalskning eller missbruk då
någon kört olovligt.
NFC undersöker också DNA-spår med
olika tekniker som till exempel topsning.
– Det är svårt att hitta fingeravtryck på
körkort då korten oftast hanteras av många
människor. Vi gör en optisk granskning,
tittar och jämför mot den stora bank med
information och referensmaterial från hela
världen som finns hos oss. Till det har vi ett

Detektivarbete. Helene Andersson letar gärna defekter på körkortet som bevis på att det är falskt.

”Det är svårt
att hitta fingeravtryck på
körkort då
korten oftast
hanteras av
många människor.”

antal instrument som mikroskop och ljuskällor med olika våglängder, säger Helene
Andersson.
Det finns ibland ”ligor” som tillverkar

körkort. Då finns det ofta likheter mellan
dessa handlingar som går att kan koppla till
varandra. Det kan vara en defekt i trycket
eller något annat avvikande. Idag använder
förfalskaren vanligen datorer, skrivare och
lamineringsutrustning av olika slag.
– De handlingar vi ser följer ganska väl
de strömmar av människor som kommer till
Sverige. Vi har haft mycket handlingar från
det forna Östeuropa, som Bulgarien, Rumänien och de baltiska länderna eftersom
det är tät trafik därifrån till Stockholm med
båt, säger Helene Andersson.
Trafikpolisen genomför rutinmässigt
kontroller av körkort, men det är inte alltid

de upptäcker om körkortet är falskt.
– Står de ute på en väg med dåligt ljus
är det inte så enkelt. Ofta gör de en ”slagning”, en kontroll av numret på kortet och
kollar om det finns i Transportstyrelsens register när det gäller svenska handlingar, säger Helene Andersson.
Enligt Jan Olsson på Nationellt Bedrägericentrum skulle det idag gå att skapa ett
säkrare körkort med chip och pin-kod och
kortläsare.
Helene Andersson tycker att vi generellt
inom EU har säkra handlingar jämfört med
andra delar av världen som inte alltid har
samma syn på handlingar. Där används inte
körkortet som en id-handling utan är bara
ett intyg på att innehavaren i bästa fall kan
framföra ett fordon.
– Människor kommer till EU och vill få
sitt körkort utbytt till ett EU-körkort och
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labbet som avslöjar sanningen
liten lathund
SKILJ ÄKTA FRÅN
fALSKA ID-HANDLINGAR:

falskt eller äkta? Att avslöja en körkortsförfalskning är ett grannlaga arbete.

”När vi får in
skickligt förfalskade körkort handlar
det ofta om
organiserad
brottslighet.”

Foto: Maria Åsén, NFC

• Studera äkta id-handlingar. Lär dig
känna igen dem genom att till exempel studera ditt eget körkort noga.
• Jämför bilden. Stämmer bilden på
id-handlingen överens med personens
utseende?
• Jämför namnteckningen. Be personen skriva sin namnteckning och
jämför den med den på id-handlingen.
• Kontrollera kvaliteten. Är idhandlingen skadad eller har den till
exempel en extra plastfilm, lösa siffror
eller skärmärken?
• Släpp och lyssna. När du släpper
en id-handling, på till exempel ett
bord, ska det låta hårt och klingande.
• Titta på linjemönstret. En äkta
handlings linjemönster är aldrig prickigt.
• Känn med nageln över ytan. Den
ska kännas raspig. Titta även mot ljuset för att se relieferna.
• Vicka på id-handlingen. En liten
del av motivet ska skifta. På vissa
id-handlingar ska även färgen skifta i
bilden. Det syns tydligast på svenska
körkort och på Skatteverkets id-kort.
• Håll upp id-handlingen mot ljuset.
På Skatteverkets id-kort, pass av modell 2012 och 2005 samt nationella idkort ska det finnas en perforerad bild
av innehavaren.

därefter kommer de till Sverige och kan byta det till ett svenskt körkort som dessutom
är en id-handling.
Kritik har framförts från olika håll mot
att det svenska körkortet accepteras som en
identitetshandling. Kritiken rör främst körkortets tioåriga giltighetstid, att det finns för
många varianter av svenska körkort och att
de inte alltid innehåller de senaste säkerhetsdetaljerna.
Trots denna kritik och trots att körkortet
i första hand är ett bevis på behörighet att
framföra fordon av olika slag är körkortet
fortfarande den handling som de allra flesta
i Sverige använder för att styrka sin identitet.
Det pågår nu en statlig utredning som
bland annat syftar till att se över körkortets
användning.
jan vejstad

Speciallampa. Körkort belyst med UV-ljus avslöjar om det är förfalskat.
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Ett enkelt salivprov stoppade 6
För dansk trafikpolis är narkometer
numera ett lika självklart arbetsredskap som alkometer. Båda används
dagligen för att kontrollera nykterheten ute på vägarna. Svensk polis vill
använda narkometer men gällande
lagstiftning står i vägen.
Danmarks tolv polisdistrikt förfogar
över narkometer sedan 2014. Beslutet att ge
klartecken för narkometer, ett instrument
för screening av eventuell narkotikapåverkan hos bilförare, togs efter något års prövotid i Köpenhamn.
– Vi har runt 130 narkometrar ute på gatorna idag, säger Jörn Pakula Andresen, specialkonsulent på Rigspolitiet.
Narkometrarna finns med i patrullbilar
som tillkallas när en misstänkt drograttfyllerist påträffats ute i trafiken.
– Om en polisman står med den här apparaten på gatan, ser vi blixtsnabbt om vi har en
bilförare som är påverkad eller om vi har en
som inte är påverkad, säger Christian Berthelsen, trafikpolis vid Rigspolitiet, och pekar på
narkometern som står på bordet där vi sitter.
Narkometern gör det lätt att slå fast om

en förare är påverkad av narkotika eller inte.
Instrumentet ger ett entydigt svar. Nackdelen är att hela proceduren tar lång tid. Efter
att ha svarat på polisens inledande frågor ska
föraren hålla en salivupptagare i munnen tills
den blir blåfärgad vilket signalerar att testet är
klart. Det tar några minuter. Salivprovet sätts
därefter in i narkometern för analys.
– Hela proceduren från det att föraren
stoppats kan ta femton till tjugo minuter,
säger Christian Berthelsen.
– Men lagstiftaren har beslutat att det är
något man får stå ut med i ett rättssamhälle,
påpekar Jörn Pakula Andresen.
Narkometern gör att färre förare behöver
föras till sjukhus eller vårdcentral för blodprov. Vid stora trafikkontroller följer dock
vårdutbildad personal med polisen.
Tidigare när polisen inte hade tillgång
till narkometer togs aldrig tveksamma fall
med till sjukhus eller vårdcentral för blodprov. Då hittade polisen bara ett par hundra
narkotikapåverkade bilförare om året. Polisens bedömning gjordes bland annat utifrån pupillstorlek i förarens ögon och dennes svar på några rutinmässiga frågor.

Smidigt. ”Hela proceduren från det att föraren stoppats kan ta femton
till tjugo minuter”, säger trafikpolisen Christian Berthelsen.

Jörn Pakula Andresen uppger att ungefär en halv procent av bilförarna i Danmark
kör alkoholpåverkade. Hur stor andel som
är narkotikapåverkade har man inte gjort
någon beräkning av.
Antalet upptäckta drograttfyllerister har
ökat från 3 060 år 2012 till 6 072 år 2016.
Att fler förare påträffas narkotikapåverkade
behöver inte betyda att fler sådana finns ute
i trafiken. Det kan vara en effekt av att polisen numera har mer fokus riktad mot drograttfylleri, inte minst i och med tillgången
till narkometer.
Att dansk polis påträffar omkring 6 000
drograttfyllerister är hur som helst ett tecken på att denna typ av rattfylleri inte är någon sällsynt företeelse. Hasch är vanligast
bland de som upptäcks narkotikapåverkade
och det handlar nästan uteslutande om män.
Ett litet antal är påverkade av både alkohol och narkotika. Antalet drograttfyllerister
var för första gången större än antalet alkoholrattfyllerister i Danmark 2016 (6 372
respektive 5 921).
En lag om nolltolerans för narkotikapåverkan vid bilkörning antogs av folketinget
för sex-sju år sedan.
– Då blev det handgripligt. ”Du får inte
ha det där i blodet och om du har det så
blir det ett straff ”, fortsätter Jörn Pakula
Andresen.
Från polisens sida fick drograttfylleri större uppmärksamhet i och med att nolltolerans skrevs in i lagen.
Narkometern ger utslag på de sju typer
av narkotika som är vanligast förekom-

Portabel. Så här ser
narkometern som
läser av den misstänktes salivprov
ut. Tack vare den
behöver färre förare
följa med till sjukhus
eller vårdcentral för
provtagning.

130
Så många narkometrar förfogar den
danska polisen över.

mande i Danmark. Här ingår till exempel
hasch, amfetamin, kokain, benzodiazepiner
och metadon.
Vilka och hur många droger instrumentet
ska ge utslag på avgör beställaren av instrumentet. Ju fler drogtyper instrumentet ska
ge utslag på desto dyrare är det i inköp. Om
föraren är påverkad av kokain bör blodprovet inte vänta alltför länge eftersom drogen
är ur kroppen efter två till fyra timmar.
– Med narkometern har polisen ett instrument som ger en signal till befolkningen. Det har en preventiv effekt. Det är vi
minst lika intresserade av som att få fast de
som är påverkade, framhåller Jörn Pakula
Andresen.
Instrumentets digitala visning i displayen
bidrar till den preventiva effekten, anser po-
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6 000 danska drograttfyllerister

Foto: Sven rosell

liserna. Namnet på preparatet lyser rött om
föraren är påverkad. Inom kort ska polisen
ta ställning till om den något otympliga
narkometern ska kompletteras med ett lätthanterligt engångstest som även till exempel
mc-poliser kan ha med sig.
Nolltoleransen har nyligen lagstiftats bort
när det gäller cannabis. Den ersätts av en
”trestegsraket” – ju mer påverkad föraren
är av den psykoaktiva komponenten THC i
cannabis desto strängare blir påföljden.
Föraren som har någon av de två lägre

halterna av ämnet i blodet får ”prickar” i
körkortet.Tre sådana leder till att kortet dras
in. Den som nyligen blivit körkortsinnehavare och kört drogpåverkad blir av med sitt
körkort efter två ”prickar”. Förare som har

”Om en polisman står
med den här
apparaten på
gatan, ser vi
blixtsnabbt
om vi har en
bilförare som
är påverkad.”

en högre halt av THC får körkortet indraget direkt.
Den nya lagen kan möjligen ses som en
eftergift till de politiska krafter som förespråkar en legalisering av cannabis i Danmark. Det ska också påpekas att THC stannar kvar i kroppen upp till en vecka. Till
reglerna om körkortsindragning kommer
böter vars storlek avgörs av förarens månadsinkomst.
Narkotikaförekomst i trafiken är självfallet inte det enda som kontrolleras ute på
vägarna i landet. Fortkörning, alkoholpåverkan och ouppmärksamhet drivs det årliga kampanjer mot. Uppmaning att driva
kampanjer kommer från centralt håll medan
polisdistrikten själva svarar för hur högt de
olika insatserna ska prioriteras.

Svensk polis vill gärna börja använda
narkometer men lagen står i vägen, uppger
Rikspolisstyrelsen. Tekniken bedöms kunna
effektivisera trafiksäkerhetsarbetet vilket en
förstudie visade för fyra-fem år sedan.
Polisen vill att lagen först ändras så att
narkometer kan användas för provtagningar
vid lägre misstankegrad än ”skäligen misstänkt” det vill säga för rutinmässiga sållningsprov vid misstankegraden ”kan misstänkas”.
På frågan om det blir en lagändring, som
öppnar för att svensk polis kan utrustas med
narkometer, svarar justitiedepartementet att
en sådan inte är aktuell. Polisen var nöjd
med instrumentet under testperioden men
en lagändring dröjer.
Sven Rosell
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Fördubbling av drogrelaterade
dödsolyckor på svenska vägar
Under 2018 omkom 40 personer i
drogrelaterade trafikolyckor i Sverige,
det är en fördubbling på två år. En
oroande utveckling anser MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– Polisen måste bli effektivare när
det gäller att upptäcka och lagföra
drograttfyllerister, säger han.
Totalt dödades 81 personer i alkoholoch drogrelaterade olyckor i trafiken under 2017, det motsvarar 32 procent av alla
omkomna i trafiken (253 personer). Under
förra året miste 40 personer livet i drogrelaterade olyckor, vilket är en ökning från
2016 då siffran var 35 personer och en fördubbling från 2015 – då 21 personer omkom. Det innebär att 16 procent av de som
miste livet i trafiken 2017 omkom i en drogrelaterad trafikolycka.
– Redan under 2016 såg vi en kraftig
ökning och den trenden har fortsatt under
2017, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Sannolikt beror det här på en ökning
av droganvändandet både i samhället och i
trafiken.

NEGATIV TREND. På två år har antalet personer som omkommer i drogrelaterade trafikolyckor nästan fördubblats. Polisen
Foto: Polisen
måste bli effektivare på att lagföra drograttfyllerister, anser Lars Olov Sjöström.

För att bryta den negativa utvecklingen

måste polisen öka sin närvaro i trafiken, tror
Lars Olov Sjöström.
– Polisen måste bli effektivare när det
gäller att upptäcka och lagföra drograttfyllerister. Det kan ske genom utbildning enligt
modellen ”taktiskt arbete mot drograttfylleri” (en arbetsmetod som utvecklats inom
polisen), säger han.
– Dessutom bör den svenska polisen som
sina danska och norska kollegor få befogenheter att använda snabbdrogtester för rutinmässiga kontroller i trafiken.
Under 2017 anmäldes 13 804 drograttfylleribrott i Sverige. Den svenska polisen
får inte slumpmässigt drogtesta en förare,
utan det måste finnas en misstanke. Det är
något som skiljer från rattfylleri, då polisen
får göra ett sållningsprov även om misstanke
saknas.
– För att polisen ska hitta drograttfylleristerna, krävs det att man har tillräckligt

ÖGONUNDERSÖKNING.
En av de metoder
som polisen kan
använda sig av för
att styrka misstanken
om att en förare är
drogpåverkad är
ögonundersökning.
Där är en pupillometer ett hjälpmedel.
Foto: Mari Haglund

många allmänna kontroller och kontakter
med förare, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Det är i samband med att polisen gör
rutinkontroller och kontrollerar körkort
och tar utandningsprov som polisen får
misstanke om att vissa förare är drogpåverkade.

kontrollerna får göras utan föregående misstanke.
– I både Norge och Danmark har drogtestinstrumenten bidragit till ett effektivare
polisarbete. Det är inte osannolikt att vi
skulle få se samma effekt i Sverige, säger
Lars Olov Sjöström.

Ögonundersökning är en metod som po-

Förra året startades standardiseringskommittén Snabbtester för droganalyser.
Swedish Standards Institute, SIS, driver och
samordnar standardisering i Sverige. MHF
ingår i kommittén tillsammans med representanter från Trafikverket, Polisen, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, samt flera
erfarna leverantörer. Lars Olov Sjöström är
ordförande.
– Det pågår en intensiv produktutveckling av instrument för snabbdrogtester, berättar han.
– Genom det arbete som nu pågår med
standardisering av snabbdrogtester i SIS, kan
vi säkerställa minimikrav för de utrustningar
som finns på marknaden.

lisen kan använda sig av om de misstänker
att en förare har tagit narkotika. Det får inte
ske rutinmässigt, utan det måste finnas en
misstanke.
– Det är svårt att använda sig av ögonundersökning, träffsäkerheten är cirka 75–80
procent, förklarar Lars Olov Sjöström.
Att använda ögonundersökning som
hjälpmedel kräver en hel del av den enskilde polisens kompetens, menar han.
– Idag görs en stor del av trafiksäkerhetsarbetet av poliser som inte är specialiserade
trafikpoliser, säger Sjöström.
Polisen i Norge och Danmark använder
sig av snabbtest med salivanalys för att upptäcka narkotikapåverkade förare i trafiken,

Mari Haglund

ANDAS IN HAVSLUFTEN

Upptäck Åland!
Åland är perfekt för såväl en weekend som för en
längre vistelse i avkopplingens tecken. Mariehamn
är en liten och charmig stad med gångavstånd till allt
men vill du se mer bjuder de åländska vägarna på skön
cruising. Känn havet i luften! När kvällen kommer äter
du gott på någon av Ålands trevliga restauranger.
Den trivsamma båtresan med M/S Eckerö
från Grisslehamn till Åland tar endast två
timmar. Njut av god mat och koppla av med
glad underhållning och taxfreeshopping!

Ät gott ombord!

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

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

SEMESTER PÅ ÅLÄNDSKA VÄGAR
Vägnätet är väl utbyggt så hela den
åländska landsbygden och skärgården är tillgänglig. Glid fram längs de
granitröda och kurviga landsvägarna,
se havet glimta fram och njut av den
vackra naturen!
BIL- OCH MC-PAKET
Prisexempel

670:–/person

I priset ingår: person- och bilbiljett med Eckerö
Linjen från Grisslehamn till Eckerö t/r, del i
dubbelrum inkl. frukost på hotell/gästhem
(2 nätter), Ålandskarta (1 karta per bokat rum).
Bokningskod 5BIL
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Färjelinjer sommaren 2018
			

Rederi

Turtäthet

Hemsida		

Bokning/kundservice

VÄSTERUT
BELGIEN
Göteborg-Gent		

DFDS 		

DANMARK
Göteborg-Frederikshavn
Varberg-Grenå		
Helsingborg-Helsingör
Helsingborg-Helsingör
Öresundsbron		

Stena Line		
Stena Line		
Scandlines
HH-ferries
–

1–2 dagl
5 dagl
2 dagl
Var 15–30:e min
Var 15–30:e min
Dygnet runt

freight.dfdsseaways.com

031–65 08 67

stenaline.se		
stenaline.se		
scandlines.se		
hhferries.se 		
oresundsbron.com

0770–57 57 00
0770–57 57 00
042–18 60 00
042–18 60 00
040–22 30 00

colorline.se		

0526–620 00

ENGLAND
Ingen direktförbindelse från Sverige.
NORGE
Strömstad-Sandefjord

Color Line		

4 dagl

SÖDERUT
BORNHOLM
Ystad-Rönne		
POLEN
Ystad-Swinoujscie		
Ystad-Swinoujscie		
Karlskrona-Gdynia		
Nynäshamn-Gdansk		
Trelleborg-Swinoujscie
TYSKLAND
Göteborg-Kiel		
Trelleborg-Travemünde
Trelleborg-Rostock		
Trelleborg-Rostock		
Trelleborg-Sassnitz		
Malmö-Travemünde		

Bornholmslinjen

4 dagl

kundeservice@bornholmslinjen.dk

Polferries		
Unity Line		
Stena Line		
Polferries
TT-Line		

3 dagl
2 dagl
2–3 dagl
1 dagl
2 dagl

polferries.se		
unityline.se		
stenaline.se		
polferries.se		
ttline.se			

040–12 17 00
0411–55 69 00
0770–57 57 00
08–520 68 660

Stena Line		
TT-Line		
TT-Line		
Stena Line		
Stena Line		
Finnlines		

1 dagl
3–4 dagl
5–6 dagl
7 dagl
2 dagl
2–3 dagl

stenaline.se		
ttline.se			
ttline.se			
stenaline.se		
stenaline.se		
finnlines.com		

0770–57 57 00

0770–57 57 00
0770–57 57 00
0771–34 09 00

ÖSTERUT
ESTLAND
Stockholm-Tallinn		
Tallink Silja		
Stockholm-Tallinn (St Petersburg) St Peter Line
Kapellskär-Paldiski 		
DFDS Seaways
Stockholm-Helsingfors-Tallinn Viking Line

1 dagl
2 ggr/v
1 dagl
1 dagl

tallinksilja.com		
stpeterline.com		
dfdsseaways.se		
vikingline.com		

08–22 21 40
08–459 77 02
0454–336 80
08–452 40 00

FINLAND
Umeå-Vasa		
Vasa Line
Stockholm (Värtan)-Åbo
Tallink Silja		
Kapellskär-Nådendal		
Finnlines		
Stockholm (Värtan)-Helsingfors Tallink Silja
Stockholm-Mariehamn-Åbo
Viking Line
Stockholm-Mariehamn-Helsingfors Viking Line

1–2 dagl
2 dagl
2 dagl
1 dagl
2 dagl
1 dagl

vasaline.com		
tallinksilja.com		
finnlines.com		
tallinksilja.com		
vikingline.se		
vikingline.se		

090–18 52 00
08–22 21 40
0771–34 09 00
08–22 21 40
08–452 40 00
08–452 40 00

LETTLAND
Stockholm-Riga		
Nynäshamn-Ventspils		

Tallink Silja		
Stena Line		

1 dagl
1–2 dagl

tallinksilja.com		
stenaline.se		

08–22 21 40
0770–57 57 00

LITAUEN
Karlshamn-Klaipeda		

DFDS Seaways

0454–336 80

1 dagl

dfdsseaways.se		

RYSSLAND
Stockholm-(Tallinn)-St Petersburg St Peterline

2 ggr/v

stpeterline.com		

ÅLAND
Kapellskär-Mariehamn
Stockholm-Mariehamn
Grisslehamn-Eckerö		
Stockholm-Mariehamn

Viking Line
Viking Line
Eckerö Linjen
Tallink Silja		

3 dagl
2 dagl
2–3 dagl
2 dagl

vikingline.se		
vikingline.se		
eckerolinjen.se		
tallinksilja.com		

08–452 40 00
08–452 40 00
0175–258 00
08–22 21 40

RESA FRÅN OSLO
Oslo-Kiel			
Oslo-Frederikshavn		
Oslo-Köpenhamn		

Color Line		
StenaLine		
DFDS Seaways

1 dagl
1 dagl
1 dagl

colorline.se		
stenaline.se		
dfdsseaways.se		

0526–620 00
0770–57 57 00
042–26 60 00

				

Fotnot: Ovanstående uppgifter om turtäthet gäller juli-augusti.

Sverige ä
Sverige är inte isolerat från
omvärlden. En färjetabell
visar på ett 40-tal färjeförbindelser tillsammans med
Öresundsbron. Därmed borde
det också vara svårt att välja
rätt färja. Men icke, bara vi vet
vart vi är på väg.
Bifogade färjefakta är hämtade från respektive rederis hemoch bokningssidor. Uppgifterna
avser reguljär resa juli-augusti.
Vi har inte tagit med några prisuppgifter för där råder lite av en
djungel. Det vimlar av extrapriser, säsongspriser och kampanjer.
Antalet turer kan skifta då man
kan sätta in extra turer vid behov.
Det som började med ren
transportverksamhet för bilar
och personer har med tiden utvecklats till mindre resebyråer
med paket för hotell, bilhyror
och evenemangsbiljetter. I tabellerna finns telefonnummer som
kan kontaktas vid bokningar etc.
Det är ingenting som rederierna, med några undantag, tydligt
skyltar med. Ofta krävs en hel
del letande på hemsidan för att
hitta ett kontaktnummer. Med
andra ord, man verkar dödligt
förskräckta för att ha personlig
kontakt med sina kunder
All bokning skall ske via hemsidor liksom betalning. Vill man
ha personlig service kan det kosta i några fall upp till 1,50 kronor minuten och telefonbokning
upp till 140 kronor.
Västerut

Om vi ska bege oss västerut ligger Norge närmast till. Strömstad-Sandefjord är en trevlig inledning på den färden. Speciellt
om man ska besöka södra Norge.
Till Danmark är det ingen svå-
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är inte isolerat
righet. Leden Helsingborg-Helsingör trafikeras dygnet runt av
Scandlines färjor.
En resa tar 20 minuter och är
ett lagom uppehåll för en bensträckare utanför bilen. Samma
sträcka, och med samma frekvens, trafikeras också av HHferries, med sina charmiga fartyg.
Från Malmöregionen har vi
ju Öresundsbron som för varje
år visar upp ökad trafik. Längst
västerut har vi Storbritannien.
Från Sverige kan vi numera inte
komma dit med färja. Vi måste
först ta oss över till Jylland och
därefter fortsätta genom Danmark till Esbjerg.
Söderut

Söderut betyder till Tyskland och
Polen. Tänker vi besöka Holland,
Belgien eller Frankrike, kommer
vi en liten bit på väg genom att
välja Göteborg- Kiel. GöteborgFrederikshavn tar oss genom Jylland till Tyskland. Efter att ha
tagit färjan över Elbe vid Glückstadt är det sedan inte långt till
Autobahn.
Ska vi rakt söderut genom
Tyskland är det närmast med
klassiska Rödby-Puttgarden eller Trelleborg-Travemünde. Tänker vi besöka östra Tyskland kan
det vara värt att välja GedserRostock. Här finns också linjen
Trelleborg-Sassnitz. Därefter via
Berlin och söderut till exempelvis Österrike och Tjeckien.
I söder ligger också Polen med
färjeförbindelser från både Nynäshamn,Ystad och Karlskrona.
Österut

I öster domineras trafiken av linjerna till Finland där både Viking
Line och Tallink Silja trafikerar
ett flertal rutter i stort sett dyg-

net runt. Även Estland och Lettland har numera daglig färjetrafik
med Sverige. Till Litauen kan vi
åka fraktfärja alla dagar i veckan.
”Hemlig” kryssning

Det är inte bara österut till Baltikum som man kan göra trevliga
kortkryssningar, En något ”hemlig” kryssning som man inte gör
någon större reklam för, går mellan
Nynäshamn och polska Gdansk.
Nattresa, en dag i den gamla Hansastaden och återresa nästa natt –
perfekt kortkryssning.

Äldre båtresenärer kommer
nog säkerligen ihåg fartyget,
M/S Scandinavia, från 1980. Det
var med henne som Polferries
drev färjetrafik på den här rutten.
Hon byggdes av Öresundsvarvet i Landskrona och trafikerade på 1980-talet linjen
Nynäshamn-Visby-Oskarshamn
för Rederi AB Gotland under
namnet M/S Visby.
Efter att ha seglat i Irländska
sjön för bland annat Stena Line
under namnet Felicity, var hon
tillbaka i Östersjön 1997 på sin
ursprungliga rutt och namn efter
att ha hetat M/S Visborg. Med
en kompletterande ombyggnad
på varv i Gdansk sattes hon 2003
i trafik av Polferries mellan Nynäshamn och Gdansk.
Detta ärevördiga fartyg gjorde
tyvärr sin sista resa i maj 2015
innan hon såldes till ett grekiskt
rederi. I dag sker trafiken med
lite modernare fartyg och resan
tar 18–19 timmar. Uppehållet
under dagen räcker till för ett
första besök i denna Hansastad
innan återfärden på kvällen. Och
naturligtvis kan man boka in
en eller ett par hotellnätter och
återvända några dagar senare.
Ingemar Carlsson
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Öppet året runt!
Camping nära skärgård och klippor
Pensionat hotellstandard inkl. frukost
Vandrarhem tillgång till gemensamt kök
Konferens paket med matupplevelse
Äventyrsgolf i naturskön miljö

Tel: +46 (0)525-61211, E-post: info@grebbestadfjorden.com, hemsida: www. grebbestadfjorden.com

Upptäck
Amerika med bil!

Swanson´s erbjuder ett unikt resekoncept, Drive America, med färdigplanerade bilturer där motell är förbokade,
bilhyra med obegränsad körsträcka och
nödvändiga försäkringar ingår. Dessutom en övergripande färdmanual, kartor och broschyrer. Vi erbjuder ett 30-tal
olika bilpaket i Amerika och Kanada.
I Fly & Drive-paketen ingår även ﬂyg.
GO WEST

9 dagar från Los Angeles. Koppla av i
Scottsdale, upplev Arizonas natur inkl
Grand Canyon och nöjesstaden Las Vegas.
Drive America fr 7.430:Fly & Drive
fr 12.480:-*

GOLDEN CALIFORNIA

12 dagar från San Francisco. Bila Kaliforniens berömda kustväg till LA. Även
besök i Las Vegas och San Diego.
Drive America fr 10.520:Fly & Drive
fr 15.610:- *
* Cirkapriser
från Stockholm.

För utförligare beskrivning beställ Swanson´s omfattande katalog eller besök vår hemsida.

Swanson´s Travel • Tel 0479-144 70
E-mail: info@swansons.se • www.swansons.se
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Ny gasdriven färja ska stär
I förra årets färjeguide tittade vi
närmare på Scandlines nya hybridfärjor som delvis drivs med
el. Nu sätter vi fokus på Viking
Lines nya fartyg som är ännu
mer tekniskt sofistikerat.
År 2013 satte Viking Line sitt nyaste far-

tyg, Viking Grace, i trafik mellan Åbo och
Stockholm. Hon blev det största passagerarfartyget i världen som drivs med naturgas,
LNG. Alla i den nordiska rederinäringen
följde upp hur hon fungerade till vardags.
Då nya, tuffa miljökrav införts var rederierna tvungna att titta utanför boxen och
hitta på andra sätt att driva fartygen än med
smutsig tjockolja.
LNG visade sig fungera bra. Grace går
tyst och sprider inga avgaser alls. Den enda
nackdelen är bränslets dåliga verkningsgrad.
Därför måste hon bunkra en gång per dygn.
Detta sker tidigt på morgonen, vid kaj i
Stockholm.
Viking Line hade tidigt valt strategin att
Grace skulle vara så miljövänlig som det
bara gick. Dricksvattnet i restaurangerna
serveras exempelvis från flaskor med patentkork som fylls på mellan varje gäst.
Man tar också en extra slant för plastkassarna i taxfree-shopen och de pengarna skänks
till miljöorganisationer som arbetar med att
hålla Östersjön i skick. Hela tiden tittar man
på nya lösningar för att hålla miljön på topp.
När Grace gått i trafik ett par år inleddes ett samarbete med det svenska företaget

KORTFAKTA
Det här är LNG

• LNG, eller Liquefied Natural Gas
som det heter, är
en naturgas främst
bestående till största
delen av metan.
• När man kyler
gasen till minst 162
minusgrader blir
den flytande samt
minskar i volym drygt
600 gånger och kan
enkelt transporteras
i tankbilar, till sjöss
eller på järnväg.
• LNG är giftfri, färglös och luktar inte.
• Den gas som AGA
levererar till Viking
Line produceras i
Norge.

Climeon. De har utvecklat ett sätt
att ta tillvara på spillvärmen från
motorerna och omvandla värmen
till elektrisk ström. Det visade sig
fungera bra tillsammans med de
energisnåla led-lamporna man använder ombord, och fartyget är nu
så gott som självförsörjande.
Under våren 2018 kommer Viking Grace
att utrustas med ett rotorsegel, tillverkat av
finska Norsepower. Tekniken tar tillvara på
effekten som uppnås av motvind och därmed blir Grace det första fartyget av sitt slag
som drivs både av vindkraft och flytande
naturgas.
Tekniken med rotorsegel är inte ny. De
som har sådana påstår att de sparar omkring
fem procent bränsle vid normal gång. Med
tanke på naturgasens dåliga verkningsgrad
borde siffran bli högre när det gäller Grace.
Man bygger också ett systerfartyg till Grace. Fartyget planeras att få kvällsavgång från
Stockholm och anlända till Åbo på morgonen, vilket borde bli perfekt för de som vill
komma fram utvilade.
I april 2017 skrevs kontraktet mellan Viking Line och det kinesiska varvet Xiamen
Shipbuilding Industry Co. Ltd avseende
beställning av ett passagerarfartyg. Leverans
beräknas till våren 2020. Hon blir inte billig. Investeringen beräknas bli omkring 194
miljoner euro.
Det nya fartyget kommer att drivas med
LNG, få Climeons strömalstrande aggregat
samt dubbla rotorsegel.

Gasdrivna Viking Grace.

Interiör.

Piazzan.

Inredningen anpassas till oss svenskar och
designas av Koncept Stockholm, som bland
annat ansvarade för inredningen av Scandic
Haymarket Hotel i Stockholm.
Nybygget blir 218 meter långt, 35 meter
brett och väger 63 129 ton. Lastkapaciteten på
bildäck blir omkring 500 bilar och hon kommer att kunna transportera 2 800 passagerare.
Vi ser fram mot 2020 då en kombination
av miljövänlighet och bekvämlighet stävar
mot Åbo. Det ska bli spännande att ta en tur
med Viking Lines nykomling.
Lasse Jansson

Kör säkert med
V-Traffic trafik- och
säkerhetsinformation

Senaste! Nu får du även viltvarningarna i realtid!

v-traffic.se
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rka Viking Lines miljöprofil

Full gas! Så här funkar bränslesystemet på de nya gasdrivna färjorna.

Foto & illustrationer: Viking Line

Vi visar 50 nya och begagnade
Carthago i Örkelljunga!
. . . . . .lämnar vi 18 månaders garanti och fri service
u
tn
på begagnade Carthago årsmodell 2010–2017.
Jus
Auktoriserade verkstäder på 3000 kvm
Auktoriserade
verkstäder på 3000 kvm
www.bengtiorkelljunga.se

Skåneporten 2, Örkelljunga | Tel: 0435-555 00
Öppettider måndag–torsdag 10.00–17.30, fredag 10.00–16.00, söndag 12.00–16.00

Din
Carthago-handlare
sedan 2004
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ALKOBOMMAR. Målet är att en första anläggning för automatisk nykterhetskontroll ska vara i gång senast 1 juli.

Automatiska nykterhetskontroller delvis i hamn
Regeringen presenterade en satsning
på 78 miljoner kronor på automatiska
nykterhetskontroller förra året. Nu
har Trafikverket delredovisat uppdraget. Målet är att en första anläggning
ska vara i gång 1 juli.
På Tylösandsseminariet 2017 presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth
en satsning på 78 miljoner under tre år på
automatiska nykterhetskontroller.
Nu har Trafikverket delredovisat uppdraget till Näringsdepartementet. Trafikverket
skriver att det i driften av automatiska nykterhetskontroller i hamnar behövs tillgång
till personal med rätt befogenheter och
kompetens. För att avlasta kontrollmyndigheter, det vill säga Polisen, Tullen och Kustbevakningen, föreslås trafiknykterhetskontrollanter som ett alternativ.
En förutsättning skriver Trafikverket är att
den yrkesgruppen kan ges de befogenheter
som krävs för uppgiften. En trafiknykterhetskontrollant är en person med specifik
utbildning och befogenhet att manuellt
stoppa fordon och genomföra utandningsprov med sållningsinstrument.
– På plats i kontrollstationerna behövs ingen
personal, eftersom det handlar om automatiska

”Alla som har
sett alkobommarma i drift
kan ju se att
systemet
fungerar förträffligt utan
personal på
plats.”

nykterhetskontroller, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– Alla som har sett alkobommarna i drift
(MHF:s försöksprojekt) kan ju se att systemet fungerar förträffligt utan personal på
plats.
Det är inte förslaget om trafiknykterhetskontrollanterna i sig som är problemet poängterar han, utan eventuella missförstånd
om att det behövs personal som bemannar
alkobommarna och gör sållningsproven
manuellt. Det är först om en förare blåser
rött i den automatiska nykterhetskontrollen som personal från Polisen, Tullen eller
Kustbevakningen behöver tillkallas för att
omhänderta en misstänkt rattfyllerist och
göra bevisprov.
– Det räcker med den överblick som
finns i trafikledningscentralen. Trafikledningscentralen är den som ska ansvara för
larm till polis, tull eller kustbevakning, förklarar Lars Olov Sjöström.
– Om det behövs kan viss polispersonal
finnas i trafikledningen.
Förra året startade Polisen och Trafikverket projektet Nyktra. Tanken är att
skapa ett system med automatiserade nykterhetskontroller som kunna användas i hela

trafikmiljön, inte bara i hamnar. Det ska underlätta polisens arbete och kräva så lite närvaro som möjligt av polisen. Trafiknykterhetskontrollanter lyfts fram som en lösning.
– Alla nykterhetskontroller som görs i
trafiken är bra, säger Lars Olov Sjöström.
– Men jag är orolig för att en lösning som
trafiknykterhetskontrollanter kommer att ta
tid att utreda juridiskt. Det måste bland annat klargöras hur trafiknykterhetskontrollanter ska hantera andra brott som upptäcks
vid rapportering av rattfylleribrott, exempelvis olovlig körning eller narkotikabrott.
Införandet av automatiska nykterhets-

kontroller ska ske stegvis och senast den 1
juli är målet att en anläggning ska vara i
gång. Trafikverket föreslår att man ska hyra
en anläggning och teknisk drift av MHF för
det första införandet.
– Äntligen säger vi från MHF, vi har sett
hur effektivt alkobommar hindrar rattfyllerister, säger Lars Olov Sjöström.
– Att hyra befintlig utrustning, det innebär också en billig start på verksamheten.
MHF har drivit två försöksprojekt med
alkobommar i hamnar, ett i Göteborg 2013
och ett i Stockholm under 2014 och 2015.
Mari Haglund

VÄRLDENS MEST PRISVÄRDA DESTINATION!
Jo, det är sant. Lonely Planet har utsett Tallinn till ”Best value destination 2018”.
Så självklart är det smart och ta med bilen på resan till Estland. Shoppa loss – och
fyll bilen med allt du önskar. När du har bilen med dig, kan du också upptäcka
mer av sommaren i Estland. Sandstränderna, marknaderna, de pittoreska öarna.
Hytten, bilen och sommaren ingår i priset!

Boka på tallink.se | 08–22 21 40*
*Serviceavgift per bokning tillkommer, boka online så bjuder vi på den.
Begränsat antal platser.
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MHF hjälper dig med ditt
Ska du bilsemestra i ett land utanför
Europa i sommar? Då behöver du ett
internationellt körkort. MHF har utfärdat internationella körkort under lång
tid. Populäraste resmålen är USA,
Thailand och Australien.
Planerar du att köra bil eller motorcykel

under semestern i USA eller i något annat
land utanför Europa? Då behöver du ett internationellt körkort (IKK). Om du däremot ska köra bil i Europa då klarar du dig
med ditt svenska körkort.
Du måste ha ett svenskt körkort för att
kunna skaffa ett internationellt körkort, som
fungerar som en översättning av ditt svenska
körkort. IKK gäller bara för de behörigheter
du har på ditt svenska körkort.
Det finns två typer av internationella
körkort – ett ettårigt och ett treårigt, vissa
länder kräver ettåriga och vissa treåriga.
– Många har inte koll på att de behöver
ett internationellt körkort om de ska köra
bil eller mc utanför Europa, säger Carina
Carlsson, kontorist på MHF. Hon utfärdar
internationella körkort för MHF.
USA, Australien och Thailand är de populäraste länderna.
– Om du ska hyra bil i USA kräver hyrbilsfirman att du har ett internationellt körkort och om du blir stoppad av amerikansk
polis måste du kunna visa upp ett internationellt körkort, förklarar Carina Carlsson.
– I Thailand gäller inte försäkringen om
en trafikolycka sker och du saknar ett giltigt
IKK.
Som MHF-medlem får du rabatt när du an-

söker om internationellt körkort hos MHF.
– 100 kronor sparar man som medlem på
det ordinarie priset och 100 kronor på express, berättar Carina Carlsson.
Vilka tider på året är det som flest ska ut
och bilsemestra?
– Vi får flest ansökningar om IKK inför
sommaren samt innan jul och tiden precis
efter jul, säger Carina Carlsson.
MHF vill ha din ansökan om internationellt körkort minst tio dagar i förväg. Om
du skulle vara ute i sista minuten, då kan
MHF ändå ordna ett IKK, men då läggs det
på extra avgifter.
– Vi utfärdar några sådana körkort i veck-

lite mer om
internationellt
körkort (IKK)

• Det finns två olika
typer av internationella körkort som
utfärdas enligt två
olika konventioner:
1949-års är ettårigt
och 1968-års är
treårigt. Vissa länder
accepterar bara den
ena typen och vissa
accepterar båda.
• Du behöver ett
internationellt körkort
om du ska köra i länder utanför Europa.
• Du måste ha ett
svenskt körkort för
att kunna skaffa ett
IKK, som fungerar
som en översättning
av ditt svenska körkort. Det gäller endast för ett tillfälligt
turistbesök (högst 90
dagar).
• IKK gäller bara för
de behörigheter du
har på ditt svenska
körkort.
• MHF:s priser för
IKK (standard högst
10 arbetsdagar):
– Medlem (MHF eller
MHF-Ungdom): 150
kronor.
– Ej medlem: 250
kronor.
Avgifter för porto och
postförskott tillkommer. Om du är ute
i sista minuten och
behöver express
(högst fem arbetsdagar) eller il-express
läggs det på avgifter.
• Du hittar information om hur du ansöker internationellt
körkort på mhf.se.
• Kontakt: E-post:
ikk@mhf.se Telefon:
08–555 765 55.

an, express, eller om det är riktigt bråttom,
il-express, berättar Carina Carlsson.
Information om hur du ansöker om internationellt körkort hittar du på mhf.se.
Där kan du också läsa om det land du ska
resa till kräver ett ettårigt eller ett treårigt
körkort.
– Det är många som reser till både USA
och Australien. Då brukar vi utfärda ett ettårigt, eftersom Australien godkänner både
ettåriga och treåriga IKK, säger Carina
Carlsson.
– Du som har frågor om IKK är välkommen att ringa till oss på MHF.
MHF har 17 lokala ombud runtom i landet
som utfärdar internationella körkort, de arbetar ideellt.
– Genom att vi har lokala ombud kan du
få service där du bor, säger Carina Carlsson.
– Ring och ta kontakt med ditt närmaste
ombud.
På mhf.se hittar du en lista med MHF:s
lokala ombud. Ernst-Olof Olsson är ett
av dem. MHF Göteborg har ett kontor i
Askim, som är öppet två förmiddagar i
veckan för IKK-kunder.
– MHF är den enda organisation som har
ett kontor i Göteborgsområdet, där IKKkunder kan få hjälp på plats, berättar ErnstOlof Olsson.
– Det är många som åker till Thailand
varje år och eftersom det landet kräver det
ettåriga körkortet, så återkommer de kunderna till oss årligen.
Han använder sig av dator för att göra

körkorten, för det behövs särskilda program
och en speciell skrivare.
Vilka är de vanligaste frågorna som du
får om internationellt körkort?

– Folk ringer och frågar när jag är på
plats, vad de behöver ha med sig för material och vad det kostar, säger Ernst-Olof
Olsson.
Har du fått utfärda IKK till något ovanligt
land?

– Ibland har jag kunder som ska resa till
mer ovanliga länder, det har varit exempelvis Vietnam och Kuba.
Ernst-Olof Olsson är född 1937 och blev
medlem i MHF 1972. Han började göra internationella körkort i mitten på 1990-talet.

MEDLEMSFÖRMÅN.
Carina Carlsson på
MHF hjälper dig
med ditt internationella körkort. Som
MHF-medlem får du
rabatt.

IDEELL INSATS. Bengt
Swahn i Ljungby
är ett av MHF:s 17
lokala ombud och
arbetar ideellt med
att utfärda internationella körkort.
amerikaSEMESTER? Om du

– Jag tycker att det är roligt, det är ett intresse man har, berättar Ernst-Olof Olsson.
– Jag gör det här helt ideellt. Det blir en
liten vinst på de internationella körkort vi
utfärdar, det gör det möjligt för MHF Göteborg att ha en egen lokal.
MHF är en av sex motororganisationer som

utfärdar IKK. Enligt Transportstyrelsen var
startskottet för internationella körkort i
Sverige förändringar av den dåvarande körkortsförordningen som trädde i kraft den 1
juni 1989. Det har alltid varit organisationer
som har gjort internationella körkort i Sverige, det har aldrig någon myndighet ägnat
sig åt.
Bengt Swahn i Ljungby är ett av MHF:s
lokala ombud. Han gör IKK helt ideellt.
– Utfärdandet av internationella körkort
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internationella körkort

ska köra bil i USA behöver du ett ettårigt internationellt körkort. USA är ett av de populäraste länderna bland IKK-kunderna.

IKK. Om du ska köra
bil i ett land utanför
Europa då behöver
du ett internationellt
körkort. Det finns två
typer – ettårigt och
treårigt IKK.

är en av MHF Ljungbys inkomstkällor, säger
Swahn.
Under 2017 utfärdade Bengt Swahn 80
stycken internationella körkort. Han använder sig av skrivmaskin för att göra de internationella körkorten.
– På sommaren när MHF:s kansli i
Stockholm har stängt under några veckor,
då får jag ibland hjälpa till och utfärda IKK
för andra delar av landet, berättar han.
Bengt Swahn började göra internationella körkort för MHF:s räkning i slutet
på 1980-talet. Då jobbade han som polis i
Ljungby.
– När folk kom in och skulle ordna pass
hos polisen, då frågade de efter IKK också.
Då sa mina kollegor: gå in till Bengt så fixar
han det, minns Swahn.
Mari Haglund

Som medlem i MHF får du
billigare semester
Använd dina medlemsrabatter på:
* Hotellövernattningar hos Scandic
* Hyrbilar hos Holiday Autos och MABI
* Semesterhus och lägenheter hos Interhome
* Färjor hos TT line
* Nordic Camping & Resort
Hela listan hittar du på www.mhf.se,
under rubriken ”Bli medlem”

Foto: Mari Haglund
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Många utmaningar med
Med självkörande fordon kommer
både nya möjligheter och nya utmaningar. Vem ska bära ansvaret om en
trafikolycka sker? Nu har ett förslag
tagits fram till regelverk för självkörande fordon.
Utredningen Vägen till självkörande for-

don har överlämnats till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Utredningen har
haft i uppdrag att se över hur självkörande
fordon kan bli en del av transportsystemet.
I mars omkom en kvinna i den amerikanska delstaten Arizona när hon blev påkörd av en självkörande Volvobil. Det var
taxitjänsten Uber som bedrev försöksverksamhet.
Vad kan man göra för att förebygga att
liknande olyckor sker igen?

– Det behövs mer erfarenheter och försök med självkörande fordon i kontrollerade
former, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen till Motorföraren.
Han har lett arbetet med utredningen Vägen till självkörande fordon.
– De närmaste åren bör därför testverksamheter av olika slag genomföras för att vi
ska vinna mer kunskap om hur sådana fordon fungerar i allmän trafik, vilka tekniska
lösningar som är att föredra och på vilket
sätt de ska samverka med andra trafikanter.
I utredningen Vägen till självkörande fordon föreslås regler för autonoma fordon. En
förare ska inte kunna straffas för de uppgifter som det automatiska körsystemet ska
klara av. Däremot är föraren skyldig att ta
över körningen om systemet så kräver, det
vill säga om fordonet är byggt så att det inte
kan lösa uppgiften på egen hand.
Föraren måste ha rätt körkortsbehörig-

het för att köra fordonet och får inte vara
rattfull.
– Jag tycker inte att förarens behörighet
eller nykterhet blir mindre viktig när det
handlar om ett fordon som är delvis självkörande, konstaterar Lars Olov Sjöström,
trafiksäkerhetschef på MHF.
– Vi har ju inte sänkt kraven på piloter
för att flygplan klarar att sköta vissa delar av
körningen automatiskt.
Ett ägaransvar införs för självkörande for-

FÖRSTA FÖRSÖKET. I Kista rullar Sveriges första försök med självkörande buss. Den går mellan Kista galleria och Victoria Tower.

Jonas Bjelfvenstam
är generaldirektör för
Transportstyrelsen.
Han har lett utredningen om regler för
självkörande fordon.

don. Fordonsägaren är under den automatiserade körningen ansvarig för att fordonet
följer trafikreglerna. Om det självkörande
systemet bryter mot reglerna, ska ägaren betala en avgift.
– Det är viktigt att det finns ett personligt
ansvar även vid nya former av automatiserad
körning, att det finns någon som är ansvarig
för resan, säger Lars Olov Sjöström.
Enligt bestämmelserna är en förare skyl-

dig att ta över körningen om systemet kräver det. Men det gäller inte alla automatiseringsnivåer. Det finns fem nivåer av automation, det vill säga graden av självkörning.
– Fordon som är konstruerade så att de
på vissa vägsträckor kan ta fullt ansvar för
körningen och själva stanna på ett säkert
sätt om förhållandena kräver det (nivå fyra
och fem), är fordon där föraren inte behöver vara beredd att ta över, förklarar Jonas
Bjelfvenstam.
Vem är ansvarig om ett sådant fordon orsakar en trafikolycka?

– Ägaren, säger han.

Om ett självkörande fordon bryter mot
trafikreglerna eller om en trafikolycka sker,
då behöver man kunna klargöra om det är
föraren eller det automatiska körsystemet
som har fört fordonet vid tidpunkten för
incidenten. Därför ska vissa uppgifter om
körningen samlas in och lagras i en svart
låda. Det är fordonstillverkaren som blir
skyldig att samla och lagra informationen.
Uppgifterna ska lagras i sex månader.
– I förslaget anges att ett krav på lagring
av data för automatiserade fordon som är
konstruerade för att köras både automatiskt och manuellt ska införas, berättar Jonas
Bjelfvenstam.
– Uppgifter om bland annat tidpunkter
för när automatiserad körning aktiveras eller inaktiveras lagras så att det i efterhand
ska vara möjligt att fastställa ansvarsförhållandena.
Om det skulle visa sig vara ett fel på det
självkörandet fordonet, kan fordonstillverkaren hållas ansvarig.
– Gängse regler om produktansvar gäller
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kundvärd som kan agera förare om något
hinder blockerar bussens färdväg.
– Våra kundvärdar kan ta över styrningen
av bussarna manuellt med en joystick om
det behövs, förklarar Peter Hafmar, vd för
Nobina Technology.

SJÄLVGÅENDE.
Sex sittande
passagerare
och fem stående kan åka
med i bussen.
Det är gratis att
åka med.

Hur har försöket med bussarna fungerat
så här långt?

– Det har flutit på bra, förutom att taxibilar vid flera tillfällen stått felparkerade och
blockerat bussarnas färdväg.

FÖRARE. Kundvärden Ibrahim
Yassin åker
med i den
självkörande
bussen och kan
gripa in om det
behövs och ta
över styrningen
manuellt.

Om någon eller något riskerar att kollidera med bussarna stannar de. Hur fungerar den tekniken?

– Tekniken är ett laserekolod som känner
av sin omgivning. Om något hoppar ut – då
tvärstannar bussen, säger Peter Hafmar.

GRÖN GUBBE.
Passagerarna
får bedöma
resupplevelsen
efter färden.
De flesta väljer
gröna gubbar.

även för självkörande fordon och det kan
innebära att en ägare av ett sådant fordon,
eller dennes försäkringsbolag, kan föra talan mot fordonstillverkaren till exempel om
konstruktionsfel, förklarar Bjelfvenstam.
Det kommer att vara nödvändigt att kun-

na samla in och lagra data i automatiserade
fordon tror Lars Olov Sjöström.
– Men det är viktigt att det sker med
respekt för den personliga integriteten och
personuppgiftslagen, säger han.
– Både för rättsväsendet och försäkringsbranschen kommer det att vara viktigt att
ansvarsfrågorna vid olyckor är tydligt definierade och tillämpade.Vi måste räkna med
att möta utmaningar och förutsedda problem, när de självkörande systemen börjar
användas i skarpt läge.
Det nya trafikbrottet rattfylleri under automatiserad körning föreslås och det omfattar även drograttfylleri.
– Jag ser det som en utvidgning och
komplettering av det som står i trafikbrottslagens fjärde paragraf om motordrivna for-
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HÅLLPLATS. Symbol för självkörande buss. Bussen rullar mellan stoppen Kista galleria, Time
Building och Victoria Tower. En sträcka på 1,5
kilometer.
Foto: Mari Haglund

don och rattfylleri, konstaterar Lars Olov
Sjöström.
Det är viktigt att vi får ett regelverk som
är anpassat till de nya fordonen, anser han.
– Det är först när den här lagstiftningen
börjar tillämpas praktiskt som vi kan se om
den fungerar på ett bra sätt.
Sveriges första självkörande buss rul�-

lar i Kista
I Kista rullar Sveriges första försök med
självkörande buss på allmän väg. Motorföraren har tagit en provtur.
Försöksprojektet inleddes den 24 januari
och ska pågå i sex månader. Det drivs av
bussbolaget Nobina.Två självkörande bussar
rullar på en sträcka på 1,5 kilometer mellan
Kista galleria och Victoria Tower i Kista.
Bussarna följer en virtuell räls som är inspelad i förväg och lokaliserar sig med hjälp
av satellitbaserade positionssystem. Om någon eller något riskerar att kollidera med
bussarna stannar de.
Bussarna saknar ratt, men kan styras med
hjälp av en styrpinne. Ombord finns en

Lars Olov Sjöström
är MHF:s trafiksäkerhetschef.

Hur är det då att åka med en självkörande buss? Motorföraren har tagit en provtur.
Bussen har plats för sex sittande passagerare
och fem stående. Vi kliver på vid Kista galleria. Eftersom bussen åker i 12 km/h går
resan i ett lugnt tempo. Den självkörande
bussen möts av nyfikna blickar och det är
många som vill åka med. Kundvärden Ibrahim Yassin får flera gånger plinga på taxibilar
som står felparkerade och blockerar bussens
väg. Bussen stannar automatiskt när något
är i vägen. En felparkerad budbil visar sig
sakna förare, då tar Ibrahim Yassin fram styrkontrollen och flyttar bussen manuellt.
– Många människor är nyfikna och vill
provåka. Jag får många frågor, berättar Ibrahim Yassin.
– Folk verkar nöjda. De trycker i alla på
grön gubbe när de ska kliva av, säger han
med ett leende och pekar på omdömesknappen.
En man går plötsligt ut i vägen framför
bussen, då stannar fordonet automatiskt. När
fotgängaren har passerat, då åker bussen vidare.
Passageraren Nicklas Johnsson stiger på
bussen vid Victoria Tower.
– Jag tänkte att man måste ju provåka.
Det ser ut att funka bra, säger han.
– Det är spännande med ny teknik.
Till sommaren räknar Nobina med att
utöka försöket med fler självkörande bussar och även prova att köra i 20 kilometer
i timmen.
Mari Haglund
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lite mer om
De fem automatiseringsnivåerna

• Nivå ett: Förarassistans – inga
fötter. Exempel: Farthållare.
• Nivå två: Partiell automation
– inga händer. Inga fötter på pedalerna och inga händer på ratten.
Föraren måste ha ögonen på vägen
och kunna ta kontroll ögonblickligen. Exempel: kökörningsstöd.
• Nivå tre: Villkorad automation –
inga ögon. Inga fötter, inga händer
och blicken ej på vägen. Föraren
måste kunna återta kontrollen
snabbt. Exempel: Autopilot.
• Nivå fyra: Hög automation –
ingen hjärna. Föraren behöver inte
kontrollera trafikförhållandena och
har inget ansvar då fordonet är satt
i automatläge. Exempel: Autopilot.
Körning i kontrollerade miljöer som
gruvor och hamnar.

AUTOMATIK. Volvos självkörande XC90 i Drive me-projektet. Bilen är utrustad med kameror, radar och laserekolod som scannar av omillustration: volvo
givningen.

KORTASTE VÄGEN

HELSINGBORG
HELSINGÖR

TILL SEMESTERN
Med båten får du en skön paus på vägen, vare sig du
reser från Helsingborg till Danmark, eller vidare söderut via
Rödby eller Gedser till Tyskland. Vi erbjuder dig en genväg,
men inte bara det, du får också en chans att koppla av, äta
gott och shoppa till bra priser. Välkommen att segla med
strömmen med våra batteridrivna båtar.
Skaffa AutoBizz Smart-avtal.
Läs mer scandlines.se/bizz

KÖPENHAMN

RÖDBY
PUTTGARDEN

GEDSER

ROSTOCK

TILL D
ANMA
R

FR.

• Nivå fem: Full automation –
ingen förare. Föraren behöver inte
vara närvarande i fordonet.
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ALLTID EN AVGÅNG SOM PASSAR

Vidga vyerna
och låt oss guida dig
till det lokala Sverige!
Tillsammans erbjuder Svenska Campingpärlor en
mängd lokala campingupplevelser över landet.
Upplev dalahästarna och Zorn i Mora, polkagrisarna
i Gränna, sommarlandet i Sunne eller Ansia i
Lycksele. Du får ett brett aktivitetsutbud anpassat
för just dig som besökare. Njut av den svenska
sommaren när den är som bäst och upptäck
varje lokal campingpärla.

Läs mer om
pärlorna på
campingparlor.se
0772-280 100

Ansia Resort
Umeå

Orsa Camping
Mora Camping

Rättviks Camping
Siljansbadets Camping

Sunne Camping
och Sommarland
Duse Udde Camping

Göteborg

Gränna Camping

Ekerum Camping
Malmö

Stockholm
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Uppkäftig design.
Oavsett i vilken
vinkel man betraktar C-HR, har
designteamet på
Toyota fått till former som ger ett
nästan futuristiskt
utseende.

Ögonfägnad. Toyotas elhybrid C-HR delar drivlina med Prius, men har långt mer spännande design – på gott och lite ont. Formerna
väcker också berättigad uppmärksamhet på vägen.

Spännande design på snål h
Förutom några få sportmodeller, kan
Toyota knappast kallas för att vara
djärva i sin bildesign. Funktionellt är
nog snarare ordet man tänker på. I
och med C-HR tar Toyota istället ut
svängarna som nästan närmar sig utseendet på en konceptbil. Snål är den
också, som elhybrid, och därmed ett
möjligt alternativ för dem som inte
kan eller vill ladda med sladd.
Toyotas designavdelning har tagit ut

svängarna rejält när C-HR tog form. Anledningen var vd:n Akio Toyodas uttryckliga
önskan att nu ska Toyotas bilar bli roligare
att se på – och nog har de lyckats. Det går
knappt att finna en rak linje på den i Golfklassen stora bilen.
C-HR. Det står för Coupe High-Rider,
alltså en coupé med högre höjd.Trots coupé
i namnet, är C-HR utrustad med fyra dörrar, även om de bakre dörrhandtagen först
kan vara svåra att upptäcka. Högt upp sitter
de också, vilket gör att barn behöver hjälp
att öppna dörren.
Karossformen på C-HR ger ett utseende
av att bilen går som ”kulor och krut”.Verk-

Välbehövlig kamera.
Den dåliga bakåtsikten kompenseras till
viss del av en stor
skärm till backkameran – så länge linsen
inte blir smutsig.

ligheten är annorlunda. Bottenplattan vilar
på TNGA (Toyota New Global Architecture) och delas med nya generationen Prius.
Det innebär att C-HR även delar drivlina
med Prius och i det här fallet elhybriden
som ger maximalt 122 hästkrafter.
Det finns även en ren bensinvariant med
1,2-liters turbomotor på 116 hästkrafter.
Priset skiljer inget, men 85 procent av köparna väljer elhybriden.
Deklarationen för elhybriden vid blandad
körning säger 3,6–3,9 l/100 km beroende
på utrustningsnivå men även däckstorleken
spelar roll. Testbilen är skodd med 18-tumshjul, vilket ger den högre deklarationen –
3,9 l/100 km.
Vi använder testbilen normalt, men ändå med ekonomisk körning i tanken. Det
innebär värme när det är kallt, och ac när
det är varmt. Alltså inga extra försök för att
minska förbrukningen genom att stänga av
funktioner. Det blir en extra utmaning då
bilen är utrustad med vinterdäck av friktionstyp, samt att vissa morgnar, når temperaturen knappt över 0-gradersstrecket.
Motorn är på 1,8 liter och arbetar efter

Atkinson-cykeln. Det innebär högre verkningsgrad, till bekostnad av ett lägre effektuttag. Maskinen lämnar också tämligen
beskedliga 98 hästkrafter.
Vanlig generator och startmotor saknas.
Istället sköts de av elmotorn i hybridsystemet. Motorn är egentligen två stycken
enheter, där den ena främst fungerar som
generator och laddar hybridbatteriet, samt
fungerar som startmotor. Elmotor två driver
bilen, samt laddar batteriet vid inbromsning.
Elmotorn är på 72 hästkrafter (92 kW),
men det totala effektuttaget i hela systemet blir inte 98 plus 72 hästkrafter, utan
som tidigare nämnt 122 hästkrafter. Det ger
inga sportbilsprestanda. Resan från noll till
hundra klaras av på elva sekunder och toppfarten landar på 170 km/h.
Den sluttande taklinjen borde göra insteget lite krångligt, men det är inga problem att komma in på förarplatsen. Väl där
förvånas vi av ovanligt sköna stolar, lagom
hårda och med gott stöd. Till baksätet är det
krångligare att komma in. Det är lågt till taket och dörröppningen är liten.
När främre stolen är inställd, ser det inte
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KORTFAKTA
Toyota C-HR 1,8 Executive Elhybrid
Pris: 244 900 kr
(Active).
Motor: Bensin, 4 cyl,
1 798 cm3.
Effekt bensinmotor:

Godkända siffror. Den stora displayen visar
att vi kör på eldrift i 70 km/h. Färddatorn säger
4,2 l/100 km vid testkörningens slut, vilket i
verkligheten blev 4,4 l/100 km. Den vänstra
klockan manar till snålkörning – bra.

Max vridmoment:

Form före funktion. Det ser trångt ut i baksätet, men det går
att få plats med ett par vuxna. Insteget är lite krångligt med
liten öppning och låg takhöjd. Sikten ut är begränsad.

Informationsrikt.
Instrumenteringen
är lättöverskådlig
och den åtta tum
stora displayen
kan tillhandahålla
information om
exempelvis bränsleförbrukning över
tid. Detaljerna i pianolack är snygga,
men samlar lätt på
sig damm och
fingeravtryck.

hybrid

98 hk/72 kW vid
5 200 varv/min.

142 Nm
vid 3 600
varv/min.
Effekt elmotor: 72

hk/53 kW.
Systemeffekt: 122

hk/90 kW.
Prestanda: Toppfart

169 km/h, 0–100
km/h: 11,0 sek.
Längd/bredd/
höjd/axelavstånd:

436,0/179,5/155,5/
264,0 cm.
Tjänstevikt/max
last/släp:
Inte optimalt. Bagagevolymen är på 377 liter
upp till insynsskyddet. Ryggstödet är fällbart
60/40, men blir inte plant med golvet efter
fällning. Vi önskar hellre en gardin istället för
hård hatthylla.

ut att finnas mycket knäutrymme kvar för
baksätespassageraren. Men det går faktiskt
att få lite spelrum mellan knän och främre
ryggstöd. Sittkomforten är helt okej, även
om huvudet landar nära taket. De bakre
sidofönstren är små, nästan som skottgluggar, och sitter högt upp på dörrsidorna. Det
hämmar utsikten, särskilt för barn.
Instrumenteringen ser ut att vara inrik-

tad för snål körning.Varvräknare saknas och
istället sitter en effektmätare med fält för
laddning, strömuttag, ekonomisk körning,
samt effektläge. Ett fingertryck på den stora
displayen på instrumentbrädan visar hur hybriddrivlinan arbetar.
Ratten är ställbar i både höjd och längdled och vi räknar till hela 18 knappar på
ekrarna. Stolen har bra inställningar samt
justerbart svankstöd.
Vad som inte är bra är sikten snett bakåt
över vänster axel. Att snegla där för koll av
döda vinkeln är nästan lönlöst – B-stolpen
och den lilla rutan gör det hart när omöjligt
att se något inför filbyten. Det går att vänja
sig vid detta och hålla koll i vänsterspegeln,
samt dess döda-vinkel-varnare.

Snål installation. Bensinmotorn lämnar 98 hästkrafter och
tillsammans med elmotorn, blir systemeffekten 122 hästkrafter.
Motorn går tyst, men är inte särskilt spännande vad gäller
prestanda.

Växelväljaren är tacknämligt nog en spak
och själva växellådan en elektroniskt styrd
CVT. Lådan harmonierar helt perfekt mellan bensin- och elmotor och man får vara
lyhörd, eller snarare känslig, för att märka
när bensinmotorn kopplas in.
Chassiet upplevs som riktigt styvt, och
väghållningen riktigt god, trots vinterdäck.
I större gropar känns en viss stötighet, men
på det hela taget går färden tyst. Även lite
mer aktiv körning på kurvig väg går bra
utan direkta krängningstendenser. Dock
saknas motoreffekt för sådant.
Styrningen går via elektriskt servo, vil-

ket innebär att man som förare saknar det
mesta vad gäller kommunikation mellan väg
och bil. Det är en vanesak, men personligen vill jag känna av underlaget mer än vad
som sker i C-HR. För övrigt är styrningen
mycket lätt.
Bromsarna arbetar främst för att ladda
batteriet. Det är ett ypperligt sätt att ta hand
om rörelseenergin som annars hade blivit
till värme. Först vid hårt pedaltryck går de
hydrauliska bromsarna in och tar över.
Elbromsningen fungerar ner till omkring

15 km/h, sedan tar de vanliga bromsarna
över. Vi noterar dock att de är aningen
svårdoserade. Det är svårt att stanna bilen,
utan att det blir ett litet ryckstopp. Målet
är att alltid stanna mjukt, men här blir det
svårt.

1 455–1 535/325–
405/725 kg.
Garantier: Nybil 3
år/10 000 mil. Vagnskada 3 år. Lack 3
år. Elhybridgaranti: 5
år/10 000 mil. Rostskydd 12 år mot
genomrostning.
Deklarerad förbrukning blandad körning:

3,9 l/100 km.
Testförbrukning: 4,4

Går det att köra snålt med en C-HR?

Svaret på frågan är ja. Färddatorer brukar
vara aningen för positiva i sina förbrukningssiffror och vid första tankningen visade
den på 4,2 l/100 km. Efter beräkning vid
pumpen, blev den faktiska förbrukningen
4,4 l/100 km, vilket får ses som riktigt bra
med tanke på kallt väder och vinterdäck.
Planerad körning utan onödiga stopp är
en förutsättning för att få ner bränsleförbrukningen. Med det sagt, hängde vi ändå
med både i stadstrafik och motorvägskörning.
Toyota C-HR blev lite av en överraskning, dels på det vågade linjespelet och dels
på att den är en snåljåp på bränsledropparna.
Den som söker omkörningsprestanda och
körglädje, får däremot leta efter någon annan modell.

mikael lindberg

l/100 km.
CO2-utsläpp: 87 g

CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________
Spännande
design
Bensinsnål

Bakåtsikten
Saknar
körglädje
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Så fungerar
en hybridbil
Tanken med en elhybrid är att det inte ska
vara krångligt. Man kör bilen precis som vilken annan bil som helst, men med hjälp av
elmotor och batteri, minskas förbrukningen.
Toyota var tidigt ute med modellen Prius och
här tittar vi närmare på deras hybridsystem.
Mildhybrid, elhybrid och laddhybrid. Vi börjar
med att särskilja dem.
Mildhybriden är den enklaste formen av hybrid.
Bilens huvudsakliga drivkälla är förbränningsmotorn och elmotorn är i princip en förstärkt startmotor som även fungerar som generator.
Mildhybriden tillåter att motorn är avstängd när
fordonet bromsas, kör i utförsbackar eller står stilla.
Den hjälper också till när bilen startas från stillastående.
Batterikapaciteten i dessa är låg och en mildhybrid kan
aldrig köras med enbart elmotorn som drivkälla.
Elhybriden, som också kallas för fullhybrid, kan

Namnlöst-8 1

illustration: toyota

Hybridteknik i ett nötskal. Ett högvoltsbatteri under baksätet lagrar ström som sedan används för att hjälpa förbränningsmotorn driva bilen. En elhybrid som den här, kan kortare sträckor köras på endast el.

köras antingen på bara el, endast med förbränningsmotorn, eller i kombination av de två. Batteriet är
större än i mildhybriden och bilen klarar flera kilometer körning som elbil. Störst fördel med elhybrid
är vid kö- och stadskörning.
Laddhybriden har alla de fördelar som en elhy-

brid, men med större batterikapacitet, vilket gör att
de kan köras längre sträckor på el – idag upp mot
50–60 kilometer. För att kunna utnyttja laddhybriden fullt ut, behöver den laddas via en kabel.
För att göra elhybriden C-HR så energieffektiv som möjligt, börjar man med en motor enligt
Atkinson-principen. Den går ut på att göra slaglängden på insugstakten i motorn kortare, samtidigt
som man behåller arbetstaktens fulla slaglängd.

Det ger en motor som suger in mindre bränsle,
men arbetar med full slaglängd. Resultatet blir en
snålare motor, men på bekostnad av effekt och vridmoment, särskilt vid låga varvtal. Elmotorn går då
in och hjälper förbränningsmotorn vid exempelvis
start och acceleration.
Elmotorn består egentligen av två motorer, eller
motor-generatorer, eftersom de kan fungera som
både och. Den ena laddar batteriet vid inbromsning,
samt driver bilen och den andra fungerar som startmotor samt generator för att ladda batteriet som är
på 201,6 volt.
En dator styr sedan hela drivlinan för att optimera bränsleförbrukningen. Toyota kallar det för
Hybrid Synergy Drive.
Mikael Lindberg

2018-04-16 15.29

Allt syns inte
på utsidan
Gör en Fuktkontroll och slipp tråkiga överraskningar

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.

Är du ansvarig för fordonen i verksamheten?
Om Ja, då har vi tjänsten som underlättar ditt
dagliga arbete.
Med Vagnparksbevakning i Bilvision har du koll på:
(Välj själv vilka av nedan bevakningspunkter som är viktigast för just dig)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Hanterar på- och avställningar direkt mot Vägtrafikregistret
Enkelt grafiskt gränssnitt för att skapa bevakningar
Nedladdningsbara rapporter

Vill du veta mer eller boka ett personligt
möte kontakta oss då på:
info@bilvision.se eller 031-382 17 00
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Häng
med ...
Panorama. Söder om Falkenberg, mot Ugglarp, öppnar sig landskapet. Snacka om camping med vyer.
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goda utsikter. Ställplats på Getterön.

Cykelled. Kattegattleden st

Havsbad. Njut av dopp från bryggor och klippor i Varberg.

Campingmys. Det finns gott om natursköna campingplatser längs Kattegattleden.

Kustnära. Cykla längs havet till Varberg kurort.

Shoppingliv. Turistmagneten Gekås i Ullared ligger nära till.

Nybakat. Solhaga stenugns
geri är en klassiker.

Foto: Halland
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... på husbilssafari
genom härliga Halland
Njut av Halland med husbilen. Ett landskap som gjort för färder längs slingrande vägar, med havet inom räckhåll.
Halland har det mesta för husbilsresenären. Och sträckan

mellan Varberg och Steninge är kanske som allra vackrast – i
synnerhet under sommarhalvåret.
För den som gillar bad i alla dess former är Varberg och
Falkenberg två goda val. De charmiga kuststäderna bjuder
på både ställplatser och campingar med klart havsnära läge.
Varberg har även en anrik kurbadstradition, med flera
spa-anläggningar som alla skiljer sig från varandra. Här har
turister druckit brunn och njutit av kurbad i mer än 200 år.
Traditionen lever kvar och har under årens lopp förädlats
och utvecklats.
Mest känt är Varbergs kusthotell i Apelviken, en pampig
samling byggnader som vid sekelskiftets början alla var del
av det gamla kustsanatoriet.

träcker sig mellan Göteborg och Helsingborg.

sba-

REPORTAGE

Foto: Halland.se

Varbergs fästning ser på håll ut att balansera på en

havsutsikt. Halland bjuder på många vägar som har närhet till salta böljor.

Strandkänsla. Från Ugglarps camping är det inte många meter till sandstranden.

klippa ut mot havet. Fästningen byggdes i slutet av 1200-talet och har bland annat tjänat som fängelse.
Det finns en handfull ställplatser nere i hamnen - mellan
fästningen och Grenåfärjan – som bjuder på vida vyer över
havet och natursköna Getterön som har än fler ställplatser
för husbilar.
Getterön är även en tummelplats för fågelskådare, för
naturreservatet hör till ett av norra Europas mest fågelrika
områden.
Ett säkert tips för den aktive är att vandra eller cykla längs
den asfalterade stigen utmed havet, som leder förbi fästningen och de gamla nakenbaden Käringhålan, Skarpe Nord
och Goda Hopp.Vid hamnen tronar kallbadhuset från 1903,
i skuggan av fästningsmurarna. Arkitekturen är i morisk stil
med kupoler och ohejdad snickarglädje.
Kallbadhuset har åretruntöppet och innanför entrén finns
små hytter och vilstolar där den badande kan koppla av
mellan besöken i torrbastun och ett dopp i havet.
I Falkenberg är Skrea camping det rätta valet. Klitterbadet, med Sveriges enda 50-meters saltvattenbassäng, ligger
nära. Kanske läge för ett besök en dag när havet känns för
kallt?
Kattegattleden, Sveriges första nationella cykelled, passerar både camping och Strandbad, och en tramptur är ett
behagligt sätt att upptäcka närområdet.
Missa inte Falkenbergs äldsta stadsdelar, med bland annat
S:t Laurentii kyrka från 1300-talet.
”Doktorspromenaden” runt Ätran är ett annat måste. Det
populära promenadstråket går längs ett av Sveriges bästa
fiskevatten, och vidare förbi Vallarna, den omskrivna friluftsteatern där Stefan & Krister varje sommar spelar fars för
fullsatta bänkrader.
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Namnet kommer efter doktor Ehrengranath, som var
stadsläkare i Falkenberg i mitten av 1800-talet. Han ville ge
sin tids falkenbergare tillfälle att göra stärkande promenader
och lät på egen bekostnad göra i ordning den promenad
som nu bär hans namn.
En riktig höjdare när hungern börjar ge sig tillkänna
är omskrivna och hyllade Prostens pizza. Lisa Lemke och
Marcus Nordgren serverar frasiga vedugnspizzor i den
gamla Prästgården vid Skrea Backe, strax öster om Skrea
havsbad. Det gäller att boka minst ett par veckor i förväg
under högsäsongen.
Är man på ”rull” med husbilen, är det bara att övernatta

på parkeringen efter middagen, för att kanske nästa morgon
göra en avstickare till Gekås i Ullared. Ett måste för shoppingsugna.
Från Falkenberg är det knappt tre mil till Hallands allra
populäraste utflyktsmål. Ett fenomen som fått viss kultstatus.
Hata eller älska – inget mitt emellan.
I Ullared finns det gott om p-platser för husbilar, om
man inte väljer att bo på själva campingen. Ett alternativ är
Åkulla, som har både ställplatser och camping.
Fortsätt sedan söderut längs småvägarna, mot Solhaga
Stenugnsbageri i Slöinge. En resa bakåt i tiden till ett prisbelönt hantverksbageri och kafé i klassisk Bullerbymiljö.
I en faluröd stuga bakas ekologiska matbröd, kardemummabullar, bakelser och smaskiga toscatårtor.
Fikat njuts bäst ute i den lummiga trädgården, på kantstött porslin och med kaffet ur kopparpanna. Bönorna
kommer från Slöinge kafferosteri, granne med bageriet.
Det tar sedan knappa kvarten att bila till Ugglarp, som
bjuder på en av Hallands mer natursköna campingplatser.

Anrikt. Varberg kallbadhus från 1903 bjuder på snickarglädje.

Per Eriksson från Malmö har valt att stanna här ett par

dagar med husbilen för att njuta av lugnet.
– Jag har med mig cykeln och gör småturer i omgivningarna. Steninge, en mil söderut, hör till en av mina favoriter.
Att cykla dit längs havet är som allra finast, för det finns
flera små badvikar att stanna till vid, berättar Per.
Lunchar gör du bäst på Steninge vandrarhem, där värdparet Catarina Arvidsson och Per Carlsson serverar fluffiga
plättar med gravad lax, blinier med tångkaviar och skaldjursröra samt söta blåbärsvarianter med grädde.
– De har dessutom satt upp en skylt vid vägen med erbjudande om gratis flädersaft för törstiga cyklister, konstaterar Per med ett nöjt leende.
Och har du inte med egen hoj i husbilen, finns det
trampdon att hyra på campingen.
Cenneth Sparby

Kustcamping. I Halland finns det sju större campingplatser med havskontakt.

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

Begagnade bilar helt enkelt

Foto: Halland

alland.se
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CAMPA i halland
Kustnära camping

• Halland har ett 20-tal
campingplatser nära havet,
många med cykeluthyrning,
restauranger och ett rikt utbud av familjeaktiviteter.
www.halland.se/sv/visit/
camping/camping-vid-havet
• Apelviken är Hallands
enda femstjärniga camping,
strax söder om Varberg och
granne med Varbergs kurort. Dessutom stort poolområde där inträde alltid
ingår i boendet.
www.apelviken.se
• Getteröns Camping tillhör de större av Hallands
anläggningar. Här finns restaurang, pizzeria, lekplatser,
bangolf, boule, cykeluthyrning, butik, aktiviteter för
barn mm.
www.getteronscamping.se

Kafékänsla. Solig fikastund vid Särdals kvarn.

• Fyrstjärniga familjecampingen Skrea camping ligger endast ett par hundra
meter från populära Skrea
Strand i Falkenberg. Nära
till Falkenbergs strandbad,
med prisbelönt spa.
www.skreacamping.se
• Söder om Skrea ligger
Ugglarp.nu – ännu en
fyrstjärnig camping med
strandläge. Anläggningen
har under högsäsong 200
husvagnsplatser, en mängd
ställplatser för husbilar
samt butik och restaurang.
www.ugglarp.nu
• Mer om ställplatser finner du på www.husbil.se/
stallplatser/o/Hallandslan/

Solnedgång från Varberg fästning.

Populärt. Att parkera husbilen vid fästningsmurarna känns lyxigt.

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

• Varför inte upptäcka matriket Halland? I
den praktiska handboken Kulinarisk resa genom Halland får du konkreta tips på gårdsbutiker, restauranger, kaféer, pensionat,
örtagårdar, bagerier och självplock. Särdals
kvarn är ett gott exempel, med sommarcafé, delikatessbutik, och guidade visningar
av den gamla kvarnbyggnaden. Det är lätt
att leta sig fram med hjälp av kartan och sedan finna egna vägval. Ladda ner guiden på
www.kulinariskresa.se

cykelled – är en 37 mil lång cykelled med
havsnära läge, som går mellan Helsingborg
i söder och Göteborg i norr, hela vägen
genom Halland. Den fyra mil långa sträckan
mellan Varberg och Falkenberg följer havet,
genom det öppna landskapet.
www.kattegattleden.se
Populärt vägstråk

• Ett av Hallands populäraste stråk går ut
med Ätran mellan Askome och Gällared. En
väg med mäktiga vyer, unik natur och flera
kulturstigar. I samband med att Vägverket
fyllde 150 år röstades den 16 kilometer långa
sträckan fram som Hallands vackraste väg.

Monarkmuseum med nostalgi

Picknick. Ta cykeln och luncha med Varberg kallbadhus i blickfång.

• Halland har i mer än hundra års tid varit
centrum för svensk cykel- och mopedtillverkning. Med en övertygelse om att alla
svenskar skulle ha råd att färdas kungligt
startade Birger Svensson ”Svenska Cykeldepoten” i Varberg 1908. Den lilla cykelfirman växte sig allt större, och blev med
tiden Monark, en av Europas största tillverkare av cyklar, mopeder och motorcyklar.
www.monarkmuseum.se

Hamburgare med retrokänsla

Kattegattleden lockar cyklister

För mer info:

• Kattegattleden – Sveriges första nationella

• www.visithalland.com

• Knappt 15 kilometer norr om Ullared
finner du en ”äkta” amerikansk diner, dit
många reser långt enbart för hamburgarnas
skull. Mandy`s i Älvsered lockar även med
milkshakes, drinkar, spare ribs, american
pancakes, Sirloin steak. Allt detta i en kitschig retromiljö med rock’n’roll-musik. Boka
bord, för Mandy´s är inne!
www.mandysdiner.se

i Lidköping & Kållered
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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)

borasdjurpark.se

BO & ZOO
Bo på Borås Camping och
besök Borås Djurpark,
ett stenkast därifrån.

Mitt i naturen,
med city och
djurparken runt
hörnet!

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.
L
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ER

Välkommen att hitta din favorit.

Hobby Prestige 650 KFU är den
modell som toppar försäljningslistan 2017 i Sverige. Vi förstår
varför. Det är en rymlig, praktisk
barnkammarvagn med bra
förvaring, modern inredning
och som passar dig som
vill leva bekvämt.

Hitta din närmsta återförsäljare:

www.hobbycaravan.se

FLYGVAPENMUSEUM
MOTORHISTORIA = SANT!
Upplev det rullande kulturarvet! Motorträffar varje
torsdag från maj till september, klockan 17:00-21:00.
Museet är öppet och vi har fri entré – välkomna!

MALMSLÄTT, LINKÖPING
WWW.FLYGVAPENMUSEUM.SE

RASTA VÄRNAMO

Namnlöst-5 1
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Välkommen !

Vägarnas bästa
husmanskost tillagad
av våra duktiga kockar!

VI ERBJUDER: Vällagad husmanskost, fräscha sallader,
vegetariska rätter, gott kaffe, nybakat och mycket mer.

BO PÅ RASTA

Inkl. frukost, internet och parkering
Rasta Motorföraren maj 192x124.indd 1

rum fr.

695:-

Boka på www.rast a . s e
2018-04-12 10:54
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Den campingtid
nu kommer ...
s

Hur dum kan en fågel få vara?
En trana fråga’ mig hur det MÅS.
Jag bad henne flyga och fara.
Hon såg väl att jag är en GÅS!
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hälsning från kultryckets redaktör

Med årets första
campingträff i sikte

När jag skriver dessa rader i början av april, ligger snön fortfarande djup på gräs-

mattan. Men ett härligt vårregn tär hårt på snön och jag plaskar med förtjusning igenom
vattensamlingarna på gården när jag ska hämta veden eller tidningen. Husvagnen har jag
skottat fram så att jag kan hänga på den på dragkroken så fort jag lagt på sommardäcken
på bilen.
Det dröjde länge innan snön
kom och vi kunde njuta av en Redaktören alltid redo för nya uppdrag.
tämligen snöfri jul. Men i mellandagarna kom det lite och i februari slog det till ordentligt och det blev
mycket jobb med snöröjningen. Min fru och jag fördelade arbetet så att
min fru skötte snöslungan och jag skötte dokumentationen (se bild).
Jag tyckte att tre decimeter snö var mycket, ända tills jag i mars åkte upp
i norr för kyrkofotografering. Där var snödjupet fem gånger större och
jag insåg att vi i Uppland var mycket förskonade. Mer om denna lilla tripp
finns att läsa på annat ställe i Kultrycket.
14 dagar senare

Nu är det strax dags för pressläggningen och jag har precis lagt på sommardäcken – någon dag för sent enligt lagen. Men vi kan
fortfarande hitta is på småvägarna i Uppland och jag var beredd på att skylla på svampkoll långt in i skogarna, ifall någon skulle
ifrågasätta min däckutrustning.
Idag har jag förbättrat interiören i min husvagn. Först tvättade jag bort alla mögelfläckar och sedan målade jag insidan på den
sönderfallande dörren. Även all rost kring kylskåpet täcktes över med vit färg, liksom det mörknande taket i toautrymmet.
Efter avlivning av alla flygfän som övervintrat i köksskåpet och borttagandet av en kvarglömd stensoppspåse i frysfacket, diskade
jag alla burkar som snart ska innehålla mjöl, müssli, russin och mycket mer inför första träffen i Österbybruk. Oj va´ kul det ska
bli!
Ulf Hellgren

Namnlöst-1 1

2018-05-04 08.43

44

KULTRYCKET

CAMPING

nummer 2 2018

TRÄFFLISTA 2018
Datum		

Arrangemangets art och plats				

Arr sektion		

17–20/5		
Vårträff med årsmöte Hyringa – Längnums Bygdegård.
		Grästorps kommun					
Sektion Knallarna		
Vårträff med årsmöte Byarums Hembygdsgård, Vaggeryd
Sektion Norra Småland
24–27/5		
Helgträff, Luleå-Piteå-området				
Sektion Nord		
1–3/6		
Försommarträff hos Bernt Mählqvist i Hovmanstorp, Flen
Sektion Sörmland		
1–3/6		
10–14/7		
MHF Camping Club RIksträff, Jättendal			
Sektion Nord & Klöver
18/7–13/8		
Slöläger på Björkängsgården, Turkduvevägen 2, Tvååker
Sektion Halland		
3–5/8		
Naturträff, Kedträsk					
Sektion Nord		
Höstträff med årsmöte, Guddehjälm (Kungälv-Marstrand)
Västsektionen		
16–19/8		
17–19/8 		
Naturträff på Ekeröds Camping. 			Gåsasektionen
Marknadsträff Bäckalyckan, Vaggeryd			
Sektion Norra Småland
23–26/8		
Surströmming, Västanträsk				
Sektion Nord		
23–26/8		
Höst & Marknadsträff i Dalstorp 			
Sektion Knallarna		
13–16/9
Höstträff vid Simbadets Camping Österbybruk		
Sektion Klöver		
14–16/9		
20–23/9		
Årsmötesträff Björkenäsgården, 			
Sektion Halland		
		
Turkduvevägen 9A, Tvååker- Årsmöte 22/9 kl. 10.00
Avslutning Gotis Öjebyn				
Sektion Nord		
28–30/9		
5–7/10		
Höstträff med årsmöte. Årsmöte 6/10 kl 09.30, plats ?	Gåsasektionen		
26–28/10		
Säsongsavslutning, plats ?				
Sektion Syd		
Julfest, Luleå					
Sektion Nord		
1/12		
30/5–2/6 2019
Kristi Himmelsfärdsträff, Rönnehälls bygdegård, Tågarp	Gåsasektionen		
4–6/10 2019
Höstträff med årsmöte. Årsmöte 6/10 kl 09.30, plats ?	Gåsasektionen		

Telefon

0510–91744, 0708–491744
0393–14049, 070–6007427
070–6742624
070–5882764
070–6742624, 0703931685
0340–47771, 070–6925271
070–6742624, 0706723116
0524–62009
Inställd på grund av renovering
0393–14049, 070–6007427
070–5334117, 070–3366606
070–8491744
0243–234088, 070–3931685
0340–47771, 070–6925271
073–0468054, 070–3710940
046–253426
0451–21316
070–6742624
046–253426
046–253426

Motorhistoriska
Dagen 6 juni
Fira Sveriges rullande kulturarv
– på en folkfest nära dig! mhrf.se/6juni
Arrangörstävlingen
i samarbete med

För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med Motorhistoriska Dagen, ring 08-30 28 01 eller besök mhrf.se/6juni.
Foto: Jan Tägt/MHRF
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ordföranden har ordet
MHF Region Skåne
Jan-Åke Hansson
Drottningvägen 15
245 33 Staffanstorp
Mobil: 0709–92 62 29
E-post:
jan-ake.hansson@mhf.se

Hej, alla clubvänner!

N

u har äntligen vintern lämnat oss här i de södra
delarna av vårt landskap. Kung Bore har ställt till
det rejält på våra vägar vid några tillfällen under
vintern. Men nu ser vi framåt mot våren och en
grönskande natur. Visst är det underbart att komma ut i skog
och mark och njuta av fåglarnas sång!
Vi längtar även till att komma ut och träffa våra clubvänner. Många träffar är redan inbokade. Årets riksträff blir i år i
Jättendal och enligt viss information bör ni först landa till hos
handlaren innan ni kommer till träffplatsen.
Handlaren ska enligt någon ligga en bit bort. Detta är ju inte
något problem. Det finns ju kylskåp så det är ju bara att ladda
dem. När ni nu är komna upp till de norra delarna så passa på
och besöka dem. Där finns mycket vackert att titta på.
jan-åke hansson

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm
Nära till
stad och bad
700 meter till Bredängs tunnelbanestation och 19 minuter till T-Centralen (City)
Högt och vackert belägen campingplats vid Sätraskogens naturreservat.
350 m från Mälarhöjdsbadet med sandstrand och badbrygga.
Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets
brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.
4-stjärniga servicehus | Vandrarhem och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter

Bredängs Camping Stockholm
Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se

Vart är du på väg? Besök din närmaste återförsäljare.
a-sreklam.se

Återförsäljare från norr till söder:
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

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

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

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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Sektion Nord

Sektion Knallarna

Sektion Halland

NATURTRÄFF I KEDTRÄSK

Vårträff med årsmöte

Slöläger

Det blir en naturträff den 3–5 augusti i Kedträsk.
Ankomst efter 14.00 Här kan vi plocka blåbär, umgås
och njuta av den fria naturen. Badmöjligheter finns
samt stuga för att grilla och umgås i på kvällarna. Vi
har ingen ström på
denna naturträff.
Tipspromenad och
eventuellt några
andra aktiviteter
kommer att finnas,
eller bara slöa.
Vägbeskrivning: Väg 370 mellan Boliden och Norsjö
cirka 2 mil från Boliden, skylt Båthustjärn samt vår
skylt, sväng vänster och följ våra skyltar.
Anmälan: Anders Marklund 070–674 26 24 eller på
e-post: anders.marklund@mhf.se
Anmälan senast den 1 augusti
Välkomna till en naturhelg önskar träffvärden!

I Hyringa-Längnums bygdegård den 17–20 maj.
Adress: Anders Olovsgården 21, Grästorp. Koordinater N58, 29052 och E12, 75279.
Program: Torsdag: Ankomst
efter 12.00. Fria aktiviteter på
eftermiddagen. 19.00. Underhållning av Ingvar Svennerlind med
spelvänner. Därefter information
och knytfika. Fredag: Vi bjuder
på bussutflykt till ett kungligt resmål, med fika- eller
lunchmöjlighet. 19.00: Kåseri av Gillis Hellberg samt
kaffe med tilltugg. Lördag: Årsmöte kl. 10.00. Bouleturnering på eftermiddagen. 19.00: Underhållning av
Elisabeth Lord och Tommy Gunnarsson i samarbete
med NBV. Kaffe med tilltugg. Söndag: Avslutning och
prisutdelning 10.00.
Anmälan: Senast 14 maj till: Bo och Birgitta Lexén
på 0708-49 17 44, 0510-917 44 eller till Marianne och
Emil Johansson på 0705-45 30 15, 0322-66 30 35.
Träffen är ett samarbete med NBV.
Välkomna!

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

Marknadsträff

Sektion Syd

Surströmmingsskiva

Hos sektion Nord blir det Surströmming och platsen
är Västanträsk Byagård den 24–26 augusti.
Vägbeskrivning: Väg 364 Skellefteå – Umeå eller
väg 364 Umeå – Skellefteå.
Anmälan: Till Ulla och Göran på telefon
0705–33 41 17 eller till Gudrun och Bengt på: 0703–
36 66 06. Ankomst efter klockan 12.03. Välkomna!
Campingträff

Årets sista campingträff blir den 28–30 september
vid Gotis i Öjebyn. Samling på fredag efter kl. 15.00
och knytfika kl. 19.00. På lördag blir det palt kl. 17.00
(meddela ev. allergier vid anmälan).
Anmälan: Senast den 23 september till Britt på
070–371 09 40, eller Olof på 073–046 80 54. Träffen
genomförs i samarbete med NBV Norr.

Sektion Norra Småland
Vårträff

Varmt välkomna till vårträff med årsmöte den 24–27
maj i Byarums Hembygdsgård. Program: Ankomst
torsdag efter kl. 16:00. Fredag
bjuder på underhållning från kl.
20:00 med bjudfika. Lördag: Årsmöte från kl. 16:00 med bjudfika,
samt gemenskap på kvällen.
Söndag: Avslutning med prisutdelning kl. 10:00.
Vägbeskrivning: E4 avfart trafikplats 90 mot Vaggeryd. Efter 300 meter, ta vänster
mot Byarum.
Anmälan: Senast den 21 maj till Jonny Oskarsson
på 0393–140 49/0706–00 74 27, eller till Inga Boström på 0736-29 36 57.

Noterbart

Marknadsträff i Knalleland den 13–16 september.
Plats: Dalstorps Bygdegård, Ljungsarpsvägen 4,
51460 Dalstorp.
Program: Torsdag: Ankomst efter kl. 12.00. Fria
aktiviteter. Kl. 20.00: knyt-fika och träffinformation i
bygdegården. Fredag: Tipspromenad, start kl. 10.00.
Samvaro kl. 19.00. Program meddelas senare. Medtag kopp/mugg, vi bjuder på kaffe/te med tilltugg.
Lördag: Fria aktiviteter till exempel shopping i Gällstad eller Göllingstorp marknad. Kl. 19.00 underhållning. Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg.
Söndag: Kl. 10.00 Avslutning
Anmälan: Senast den 10 september till Emil och
Marianne Johansson på 0322–66 30 35, 0705–
45 30 15 eller Bo och Birgitta Lexén på
0708–49 17 44.
I samarbete med NBV. Välkomna!

Västsektionen
Sensommarträff

Västsektionen inbjuder till sensommarträff med årsmöte vid
Guddehjelm, Kungälv 16–19
augusti. Underhållning fredag
och lördag kväll. Mångkamp, poängpromenad och lotterier med
mera. Vi bjuder på korvgrillning
och fika med äggost. OBS! Insläpp redan på torsdag
från kl. 14:00. Pris: 300 kr/ekipage.
Anmälan: Till Ingela och Tommy Janerstål på 0524–
620 09, 0706–21 27 20, eller till Birgitta och Sven
Söderman på 031–330 73 62, 0708–48 54 34.
Välkomna!

Ekerödsträffen inställd

Härmed meddelar Gåsasektionen

att Gåsas Naturträff på Ekerödsrasten den 17–19 augusti är

Säsongsavslutning

Den 25–28 oktober i Pjätteryd
vid Älmhult.
Utförligt program kommer i nästa utgåva av Kultrycket, hälsar
L2554 Vera o Erling Thelander.
Kontaktinformation/anmälan
till oss: 0451–213 16, 070–521 26 16. Välkomna!

Sektion Klöver
årsmötesträff

I Österbybruk vid Simbadets
camping den 14 till 16 september. På fredagen bjuds det på
välkomstfika och information
kl. 18.00. Lördagen bjuder på
utflykt under dagen och samkväm med lättare måltid och lotteri kl. 18.00. Årsmötet hålls på söndagen kl. 10.00 och därefter kaffe.
Anmälan: Till Margareta på 0243–23 40 88, 070–
393 16 85 alternativt till Per Snabb på 072–333 91 87.
Varmt Välkomna!

Sektion Sörmland
Försommarträff

En träff hos Bernt Mählqvist i Hovmantorp 1–3 juni.
Aktiviteter: Det vanliga, som exempelvis båtbyggefärd med mera.
Anmälan: Före 28/5 på tel: 070–588 27 64.
Hjärtligt välkomna!
inställd på grund av renovering.
Hälsningar från John Allan.

Namnlöst-2 1

Namnlöst-6 1

TOTAL
UTFÖRSÄLJNING
ALLT SKA BORT!

2018-04-17 09.28

STORT
SORTIMENT
CAMPINGMÖBLER

UTELIV.SE
2017-02-06 13.47
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Simbadets camping
byter ägare
Sommaren
2018 är sista
sommaren då
den i MHFsammanhang
populära Marie
Gustafsson
driver anläggningen i Österbybruk. Marie
har sagt upp
sig från den 30
september då
kontraktet går ut.
Marie har drivit campingen sedan 2004,
men vill nu göra något annat. Vad hon ska
göra sedan, vet hon ej. Marie är ofta anlitad
i större föreningssammanhang på orten och
är förmodligen attraktiv på företagsmarknaden.
Sektionerna Klöver och Stockholm har haft
träffar vid Simbadets camping ett par gånger
varje sommar och nuvarande sommar är inget
undantag. 2008 förlade vi riksträffen där och
Marie blev då populär hos MHF Camping
Clubs medlemmar i hela Sverige.

nummer 2 2018

Nypremiär för Gone Camping
Erica Johansson är ny programledare i 2018 års säsong av reseprogrammet Gone Camping. Årets omgång bjuder på 18 utvalda campingresmål från nordligaste Sverige till södra Europa. I år får programledaren Martin Örnroth, tidigare När & Fjärran, sällskap av
den före detta friidrottsstjärnan Erica Johansson.
Gone Camping visas på Gonecamping.se och på
TV8. Årets säsong bjuder på resmål som Atlanthavsvägen, Cinque Terre, Flåmsdalen, Piemonte, TrollstiErica Johansson, ny programledare i
gen, Umeälven och Vildmarksvägen.
Gone Camping. Gäddfiske i Karlskrona
skärgård.
Erica fiskar bland annat gädda i Karlskronas skärgård, kör Land Rover-safari i Sörmland, rider stora Clydesdalehästar och klättrar upp i Motalas radiomast. Gone Camping är ett prisvinnande samarbete
mellan SCR Svensk Camping och Husvagnsbranschens Riksförbund.

tipsa
redaktören!
Har du läst eller
hört något värt
att tänka på, eller
tipsa om, är du
välkommen att
höra av dig till mig
på telefon
0174–361 75
eller e-posta på
hellgren.ulf@
bahnhof.se. Sista
materialdag måndag 23 juli.

Flair – ny husbil med krockkudde
Den tyska husbilstillverkaren Niesmann+Bischoff har utvecklat en modell med
krockkudde, både på förar- och passagerarplats.
Serien heter Flair, med ett säkerhetspaket som ingår i bilens standardutrustning. Förutom krockkuddar bjuds det även på antisladdsystems (ESP) och bältesåtstramare.
Ytterligare en nyhet är det så kallade Pedal Release-systemet som ger extra
skydd åt föraren. Vid en kollision fälls bromspedalen framåt för att avsevärt
minska risken för skador på fötter och underben.
Flair-modellen har blivit utsedd till ”Årets husbil 2018” i kategorin liner-modeller av facktidningen Promobils läsare. Den har även tagit hem utmärkelsen
”European Innovation Award 2018”. Läs mer på www.husbil.se

Större spegel
med större
siktfält
– säkrare!

Nytt spegelhuvud
med reflex för
bättre synlighet

Snygg och skyddande
kåpa för spegelfästet

Säkrare
(och snyggare)
backspegel
www.bravision.se
Namnlöst-1 1

2014-02-17 15.57
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Se upp för
Smarta tält för liten husbil
skandinaviska campingvarumärket Easy Camp bjuder på smidiga tältlösningar
Hjälpsamme Det
för färder med den mindre husbilen. Det handlar om smart design, små packstorlekar och låga vikter. Serien omfattar tre modeller; Wimberly, Shamrock, Spokane
Herrn!
och Tulsa. Wimberly och den mindre modellen Shamrock är av tunneldesign med
Erling Thelander googlade
på Transportstyrelsen för att
ställa på sin husbil efter att
den stått avställd under vintern. Han avslöjade då en
bluff. Så här skriver Erling:
”När jag skrev in på
Google fick jag upp en sida
om Avställning fordon. Jag
klickade där och fick upp
två rutor, en för avställning
och en för påställning. Båda
med texten: Vi hjälper dig!
Kostnad 495 kronor för avrespektive påställning. Jag
gick dock inte på den niten.
När jag talade med
Transportstyrelsen, sade de
att någon har lurat in sig på
deras sida och att de ännu
inte hade fått bort dem.
Senare kollade jag och då
hade den falska sidan försvunnit”.

vinklade huvudstänger av glasfiber för ökad takhöjd och stabilitet. Tältets stadga
förstärks ytterligare med interna, justerbara stålstänger. Båda har en stor bakdörr
med enkel anslutning med fordonet.
Wimberly-modellen har ett stort solskydd över den främre dörren för skydd
från vädrets makter. Hos Shamrock ger i stället den sluttande fronten och de stora fönstren maximalt ljusinsläpp. Båda tälten har stora fönster med gardiner och
avtagbart golv för enkel packning, praktiskt underhåll och användning där förtält
med golv är förbjudna. Pris från 2 600 kr. www.easycamp.com

Förlåt
oss!
Tyvärr försvann en
av träffnotiserna i
Kultrycket
nr 1–2018.
För det ber
redaktionen förbehållslöst
om ursäkt.
Nya smarta tält till husbilen.

MARKNADENS
TJOCKASTE ISOLERING
Där klimatet är som tuffast och vägarna inte alltid är de mest gynnsamma, där bygger vi våra
husvagnar och husbilar. Vi vet vad som krävs för att du ska kunna bo överallt, året runt. Ett exempel
är vår egenutvecklade bygg- och isoleringsteknik, som håller kylan borta på vintern och stänger
ute värmen på sommaren. Vi bygger din husvagn eller husbil efter beställning, så gå in på
polarvagnen.com och välj din planlösning och inredning.

Daftö får toppbetyg
Daftö Resort utanför Strömstad har för 15:e gången
utsetts till Superplatz av den tyska motororganisationen ADAC. Som enda turistanläggning i Sverige har
man fått det högsta betyget, fem stjärnor.
– Det finns stor prestige i att få denna utmärkelse,
som är den finaste du kan få som campingplats i
Europa, säger Susanne Bluhm, ledare i ADAC:s inspektörsteam.
Varje år tar den största tyska motororganisation
ADAC, med 19 miljoner medlemmar, fram Europas
största turistguide med över 5 000 turistanläggningar
från 38 europeiska länder. Endast 109 av dessa har fått
den högsta klassificeringen för 2018 och Daftö Resort
behåller sina fem stjärnor som man fick redan 2003.
– Vi är såklart otroligt glada och stolta över att ha
tilldelats den här internationellt viktiga utmärkelsen
ännu en gång, säger Daftö Resorts vd, Lena Kempe.
Hon har även utsetts till Årets kvinna i besöksnäringen av branschorganisationen Visita.
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Besök hos en äkta
samefamilj i Årosjåkk
Under två upplevelserika dygn i
mars bodde jag och min kompis Alf
Heldring hos samefamiljen Stenberg
i Årosjokk, inte långt från köldhålet
Nikkaluokta. Alf har under många år
arbetat tillsammans med Emanuel
Stenberg och i besöket där ingick nu
i en fem dagar lång resa, med syfte
att fotografera två norrlandskyrkor till
Svenska kyrkans almanacka.

”Förr i tiden
kunde man
ha så stora
hjordar att
det gick att
leva enbart
på renskötsel. Numera
Resan företogs i mitten på mars.Tv utlo- måste de flesvade flera dagars solsken i norra Sverige och ta renägare
nu skulle jag fotografera de två kyrkor som komplettera
fattades innan 2019 års kyrkoalmanacka var
med andra
komplett. Alf Heldring har inte längre körkort, men han är ett trevligt ressällskap och jobb sedan
markerna
nu hade han ordnat husrum i Lappland.
Jag ringde honom efter tv-nyheterna på förstörts av
måndag kväll och sade att i morgon klockan gruvindusju åker vi. Med sänglinne och fikapaket i strin och anbagaget startade första etappen, den 64 mil
dra intrång
långa vägen till Lövånger.
På vägen dit passerade vi Härnösands stift, från nybygdär februari månads kyrka skulle plåtas. Det gare.”
blev Alnö kyrka utanför Sundsvall. Vädret
var inte lika idealiskt som tv hade utlovat,
men som februaribild fick bilden på kyrkan
i djup snö duga.
Vi övernattade i en av 1700-talsstugorna i
Lövånger kyrkstad. Efter en god natts sömn
startade nästa etapp, de 56 milen till samefamiljen Stenberg i Årosjåkk, 15 kilometer
från köldhålet Nikkaluokta.
När vi passerade Luleå, sa jag till Alf att
”tänk om min MHF-kompis Anders Marklund visste om att jag passerar Luleå utan
att besöka honom, då skulle han bli syrak”.
En timme senare ringde Anders till mig
på mobilen och undrade varför jag inte
hört av mig när jag passerade Luleå. Han
hade just sökt mig på hemtelefonen i något
ärende och frugan hade upplyst honom om
att jag förmodligen befann mig i hans hemtrakter. Så det kan bli!
Under dagen passerade vi exotiska och
nästan outtalbara ortsnamn som Poulti-

kasvaara, Lappeasuanto, Jänkänalusta och
Laukkuluspa. Varje ortsskylt var kompletterat med ett ännu obegripligare namn på
samiska, vars namn kräver fler tilläggstecken
än jag får fram i min dator. Nåja, ibland passerade vi även mer kända namn såsom Hakkas, Svappavaara (Veaikevári på samiska) och
Kiruna (Giron).
Samen Emanuel Stenberg, eller Manne
som han kallas bland vännerna, bor i Årosjokk (Orusjóhka). Han är född i den villa
som han och familjen bor i.
Samefamiljen består av Manne och hans
ryskfödda hustru Tatiana av samiskt ursprung, deras dotter och måg, två barnbarn,
två finska spetsar och en katt. Tre generationer delar på hushållet – därvidlag har man
inte ändrat på gamla traditioner.
Huset byggdes några år innan Manne
föddes och Mannes äldre syster har berättat hur det kändes när familjen flyttade från
lappkåtan in i det nybyggda och varma huset 1929.
Det var som att komma till himmelriket.
Nu hade man en fast och modern bas, även
om man stora delar av året ändå bodde i
naturen när renarna drog sig upp mot fjället.

på renskötsel åtminstone sedan 1600-talet. Sedan barnaåren
har Manne, utanför skoltiden, deltagit i arbetet med allt som ingår i renskötseln. Det
var sedan naturligt att som vuxen fortsätta
i yrket.
Hur många renar en same äger talas det
som bekant aldrig om. Förr i tiden kunde
man ha så stora hjordar att det gick att leva
på enbart renskötseln. Numera måste de
flesta renägare komplettera med andra jobb
sedan markerna har förstörts av gruvindustrin och andra intrång från nybyggare, säger
Manne.
Själv levde Manne i yngre år på sina renar och enligt uppgift jag fått från annat håll
räknades antalet med fyra siffror. Arbetet var
hårt och i 50-årsåldern trappade han ner, för
att tio år senare helt sluta som renägare på

Mannes förfäder har levt

Nu och då. På besök hemma hos 83-årige samen
till höger. Bakom står hans farfar.

n Emanuel ”Manne” Stenberg. På 1800-talsfotot syns Mannes far längst fram
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trafikfara. Den djupa snön lockade ofta renar ut på vägen.

Mäktig utsikt. Villan i 1,5 meter snö, med Kabnekaisemassivet i bakgrunden.

grund av en höftskada. Det var dock aldrig fråga om att pensionera sig, utan arbetet
fortsatte på andra inslagna vägar.
Direkt efter skolan deltog Manne på heltid i det hårda renskötarjobbet. Han berättar
om minnen från sin aktiva tid som renskiljningar, renslakt, kalvningar, rentransporter
och att skydda renhjorden mot rovdjur.
Ibland kunde han skida 16 timmar i
sträck för att följa sin hjord. Matsäck hade
han sällan med sig, det var onödigt tungt
och hindrade farten. Det gällde att hinna
med när renarna drog iväg.
När Manne en gång i 25-årsåldern deltog

i en vargjakt överfölls han av en stor varg.
Med sin skidstav dödade han vargen, vilket
vållade tidningsrubriker. Ortens polis uppmanade sedan Manne att skaffa ett vapen

och tillstyrkte omedelbart en vapenlicens.
Vid den här tiden tog Manne flygcertifikat och tio år senare utbildade han sig till
trafikflygare. Den kompetensen måste man
ha även när man ska skjutsa folk i små plan.
Han blev först hälftenägare till ett litet flygplan men köpte så småningom ut kollegan.
Nu började han komplettera renskötseln med
transport av turister ut i vildmarken. Som flygföretagare måste enligt lag en flygmekaniker
ingå i företaget och det var där som min kompis Alf blev bekant med Manne.
Alf var vid den här tiden flygtekniker vid
trafikflyget i Kiruna och det var inte svårt
att få honom att samarbeta med Mannes företag. Manne började också flygfrakta renkött, fågel och fisk för sig själv och andra
samer till hotell och butiker i norra Lappland, norra Norge och Finland.
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Samiska och svenska är hans Mannes
huvudspråk, men han pratar även flytande
finska. Renskötseln var dock fortfarande
huvudnäringen, men underlättades av att
skidorna byttes ut mot snöskoter.
Renarna kände inte till några riksgränser.
De uppehöll sig vintertid i Norge och flyttade
sig på våren och kalvningstiden mot Sverige
och trakterna kring Svappavaara. Alla arbetsföra familjemedlemmar deltog då i arbetet.

Köldhålet nästa. Vägen mot Nikkaluokta.

Påhälsning. Älgar betar fjällbjörk utanför villan.

Foto: ulf hellgren

Manne saknar tiden då allt flöt på utan
hindrande byråkrati. Alla hjälpte varandra
vid behov och affärer gjordes upp med ett
handslag. Han har förståelse för att det behövs tillstånd vid byggandet av en flyghangar eller ett slakteri, men de långa väntetiderna och höga kostnaderna för alla tillstånd
förstår han ej.

Temperaturen pendlar fortfarande i mitten på mars mellan –25 och –35 grader och
Manne minns en gång då han flög ut sin snödjupet är 1,5 meter. Även för en same
15-åriga dotter i den norska vildmarken, är detta extrema förhållanden och Manne
med matsäck och varma kläder. Hennes ser fram emot när sjön nedanför gården blir
uppgift var att under ett antal dygn delta i isfri.
Ofta går isen upp
följandet av renhjortill midsommar och
den till en uppsamdå har naturen redan
lingsplats fem mil in
exploderat här intill
i Sverige. Hon överKe b n e k a i s e s f o t .
nattade under bar
Solen lyser då dyghimmel eller i nånet runt, rödingen
gon av alla små lador
fångas i stora antal
som finns överallt
och myrarna lyser
i fjällvärlden. Detta
snart gula av hjortvar inget uppseenron. Tur ister från
deväckande, utan var
hela världen invadenormalt i renskötarrar då Lappland och
familjer.
Manne får tillfälle
Redan som
att hyra ut rum i
18-åring köpte Mansina härbren.
ne sin första slaktren.
Efter två dygn
Renslakt och försälji Årosjåkk, vilket
ning av kött var ju
innefattade besök
en del av renskötarbåde i Kiruna och
livet och i början på
Nikkaluokta, star1970-talet blev slaktNy generation. Barnbarnen Daniela och Milana.
tade hemfärden. Vi
förädling en ökande
besökte ishotellet i
del av jobbet.
Slakt utomhus blev nu förbjudet, men en Jukkasjärvi, bjöds på en timmes guidning i
kompis ägde ett stort slakteri och Manne Gällivare av en av Alfs flygarkompisar, som
började samarbeta med honom.Vid ett till- även bjöd oss på kvällsfika i sitt hem innan
fälle tog de emot 1 700 slaktrenar och fick vi övernattade på ett pensionat i samhället.
då anställa ett tjugotal medarbetare under
flera månader. I mitten av 1990-talet slutade Nästa morgon startade den 51 mil långa
Manne med sina renar och jobbade enbart etappen mot Gafsele, söder om Åsele. Unmed slakt och frakt.
der vägen fotograferade jag min andra kyrkbild, den ståtliga kyrkan i Jokkmokk.
Efter övernattning i vandrarhemmet i
2010 byggde Manne ett eget slakteri intill
villan. Han var nu 75 år och ägnade sig åt Gafsele startade sista etappen mot Österbyslakt ytterligare några år, men sålde sedan bruk. 52 mil blev 60 mil sedan jag skjutsat
slakteriet till nuvarande ägare. Utanför loka- Alf till släkt i Uppsala.
En sak konstaterar jag efter färden; jag
len ligger nu högar med cirka 800 nedfrusna renskinn i väntan på att säljas senare i vår. kan inte erinra mig ha sett en enda plan yta
Manne berättar att han arbetat som an- i Norrland utan snöskoterspår, Och Norrställd endast två månader under sitt liv, då land omfattar ändå två tredjedelar av Sverien väg skulle byggas. Han har nu tagit pen- ge. Så i nästa liv ska jag bli snöskotersäljare i
sion på riktigt, men är en aktiv pensionär. norr. Det måste väl vara det mest lönsamma
Han har byggt några härbren på gården, där yrket, åtminstone ovanför Dalälven!
han hyr ut rum till turister.
Ulf Hellgren

Det finns massa skäl
att besöka Halmstad.
Vissa kommer hit för
vår natur, andra för
vår kultur. Men nu vill
vi fokusera på lugnet.
Du kan tacka oss senare.

FOTO: Patrik Leonardsson

destinationhalmstad.se
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Så slutade Veras och Erlings

Kultrycket nummer 1/2018.

I nummer 1/2018 av Kultrycket berättade
Vera och Erling Thelander från Sektion Syd
om 2017 års stora sommaräventyr. Här kan
du läsa hur deras resa slutade.
ANDÖYA är en större halvö som verkligen är

värt ett besök och det började bra med en åttkantig kyrka i Dverberg. Det var nummer två av tre
kyrkor där guiden började i nummer ett och sen
vidare till nummer två och tre. Nummer två var en
mycket sevärd men enkel kyrka.
Från Andenes längst upp på halvön kunde man
åka på valsafari, men med rådande väder var det
inget för landkrabbor. Dessutom var det inte billigt.
Vi fortsatte neråt på västra sidan av halvön och
där var fint med öar och fågelberg och en förtjusande natur.Vi hittade en liten fin camping vid havet, där vi kunde promenera i lugn och ro.
På vägen mot Narvik passerade vi flera stora fina

broar, varav en under byggnad, vilken i framtiden
kommer att betyda flera mil kortare väg.
Efter många mil och en övernattning på en fin
parkeringsplats, med bra promenadmöjligheter,
kom vi till Narvik där vi strosade omkring innan
vi körde söderut på E 6:an. Snart märktes det att vi
närmade oss en färja, för folk körde fort, långt mer
än de lagstadgade 80 km/h som vi höll.
Längre söderut körde vi mot Bodö och Salt-

strömmen där 372 miljoner kubikmeter vatten åker
in och ut med tidvattnet var sjätte timme i ett tre
kilometer långt och 150 meter brett samt 31 meter djupt sund. Vattnet forsade fram i stora virvlar.
Vattennivån mitt i sundet är faktiskt högre än vid
kanterna. Förra gången vi var där var det liksom nu
soligt och fint väder. Då var vi där var sjätte timme

Saltströmmen.

Korset vid Blodveijen.

Här byggs en ny vägbro.

dygnet runt och vid midnatt njöt vi av midnattssol
och måsarnas skrik, medan vattnet forsande in. Det
var helt magiskt.
Därifrån körde vi en liten fin väg med lite trafik
till Rognan. Vägen kallas Blodvejen sen kriget, då
tyska soldater sköt en fånge på ett vägarbete och
hans broder målade ett kors på bergväggen med sin
broders blod. Tidigare har vi besökt Blodvejenmuseet, som verkligen är värt ett besök.
I Trondheim letade vi efter en camping med hjälp

av vår gps, men de två första var stängda och nästa
hittade vi inte till på grund av många vägarbeten.
Istället hittade vi en ställplats vid ett hotell utmed
Oslovägen. Där fick vi även goda tips på var man
kunde parkera nära Nidarosdomen. 100 meter från

ställplatsen fanns en rastplats med toalett som var
ockuperad av utländska kvinnor (tiggare?) Kvinnorna tvättade kläder, men de var trevliga och flyttade sig kvickt. Dagen efter var det nog den renaste
toalett vi någonsin sett. Förmodligen städade de väl
noga för att inte bli bortkörda.
Vi besökte Nidarosdomen och den gamla staden

och den fina och kulturmärkta träbron. Allt var
verkligen sevärt!
När vi körde från Trondheim mot Röros, passerade vi älven där den första träbron som öppnade
vägen till Röros var byggd. Tidigare gick man ledandes hästar, lastade med koppartackor från Röros
över bergen till Trondheim. Röros kom till på
grund av koppargruvorna, som var i drift från 1708
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s 550-milaresa till Lofoten

Pilgrimsvävnaden i värmländska Sysslebäck är 40 meter lång.

Forntida bro över älven mot Röros.

till 1977. Under nästan 400 år producerades här
110 000 ton ren koppar!
Bilder från Röros brukar visa en kyrka och vi har
tidigare bara sett en kyrka, men strax bakom den
kända kyrkan finns en nyare, rund tegelkyrka.
De gamla husen ligger mellan gamla kyrkan och
den gamla gruvan. I bruksmuseet visades hur det såg
ut förr i tiden. Bland annat fanns en våg (besman)
där man vägde hästar lastade med koppartackor.
Efter att ha campat i skidorten Trysil, körde vi

till Sysslebäck i Värmland och såg Pilgrimstapeten.
Pilgrimsvävnanden, som är 40 meter lång, skildrar
Pilgrimsleden mellan Hammarö vid Karlstad och
Trondheim.
Den broderades under två år av tio arbetslösa

Nidarosdomen i Trondheim.

damer, av vilka några aldrig hade broderat förut.
Bonadens broderade bilder beskriver livet utmed
Pilgrimsleden sedan svunnen tid. Konstnären som
hade skissat upp vävnaden, sade till damerna som
broderade att de inte fick kritisera, men gärna berömma varandra. Det är kanske något vi skulle tänka på i vårt umgänge med andra människor.
Resumé: Det blev 550 mil, men vi tror att miljöpå-

verkan blev mindre än om två personer flyger till
Thailand, och kostnaden blev säkert lägre.
På de smala och krokiga vägarna lärde vi oss att
sätta en vit tejp fram på instrumentpanelen, så man
snabbt kunde se var vägkanten var, för det finns inte
alltid tid till att titta i sidospegeln för att se vägkanten vid snabba möten.

Den som tycker det är långt att köra, kan resa till
exempelvis Narvik och hyra bil där och köra själv
och bo i hytter. Då kan man parera vädret, vilket
man inte kan på bussresor. I våra planer ingick att
vänta på väder i tre, fyra dagar. Det blev två, tre
dagars väntan.
Gå in på datorn och Googla på Lofoten och planera er semester. Vi ångrar inte Lofoten-semestern,
där finns mycket mer att se.
Hittar du fina semesterbilder eller resebeskrivningar på datorn så spara dem, för det är inte säkert
de är kvar om ett halvår.
vera & Erling Thelander
(Text & foto)
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Sektion Syds
Påskträff 2018
Populära. Publiken lyssnade andäktigt till ...

Före Påskträffen fick alla sektion Syds
medlemmar ett inbjudningskort till
50-årsjubileet med bilder från träffar de
senaste tio åren. Det var den kallaste
och snöigaste påsken på länge, vilket
troligen påverkade deltagarantalet lite.
Syds påskträffar brukar för många vara

där man börjar säsongen. Träffen började med
information på torsdagskvällen. På fredagen
underhöll ”trollkonstnären och siffernissen”
Kjell Anehall på ett fängslade sätt, med bland
annat huvudräkning som var långt över det
normala. Han kunde även räkna ut en persons ålder.
På Påskaftonen spelade Yngve Bengtsson
gamla goa låtar till påskmaten som värdarna
serverade. Årsmötet på söndagen avlöpte utan
problem och dagen avslutades med att de populära ”Kjellardrängarna” underhöll. Mellan
programmen var det gåtor, tipsrunda, femkamp och fria aktiviteter.
Erling Thelander

... Kjellardrängarna.

Foto: Erling Thelander

Årsmöte med Stockholmssektionen
Den årliga samvaron med genomgång av verksamhet och ekonomi inträffade i februari. En viss
likhet blir det med den årliga besiktningen av
motorfordon. Rutinerna är nästan desamma, man
tittar på objekten som ska kontrolleras, samtidigt
som man skapar social samvaro med närvarande

sbil te
u
h
n
gas
Di
vikti
-vår affär!

personer och reflekterar över vad som hänt under ett år. En typ av besiktning även det. Flera av
deltagarna kanske inte träffas oftare än en gång
per år.
Styrelsen fick godkännande för vad den gjort och
omvaldes för en ny årsperiod. En vårsamling i Öst-

erbybruk ska genomföras och i övrigt är styrelsens
rekommendation att i mån av möjlighet besöka
andras träffarrangemang. Harald Johansson visade
bilder från tider som flytt och gav därmed en typ
av bekräftelse av uttrycket ”det var nog bättre förr”.
Ingemar Burman

Ska du köpa eller sälja husbil?
Rikstäckande förmedling av husbilar
Tryggt - Enkelt - Säkert

Fritidsbilen 192 x 31 Annons small.indd 1

www.fritidsbilen.se

010-1959 8000
2018-01-17 09:38
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Foto: ulf hellgren

Vårbruk 1. Martin Pettersson fraktar bort lövfyllda tunnor.

Foto: Harald Johansson

Vårbruk 2. En holk för knipor, eller möjligen någon uggla, sätts upp.

Sektion Stockholm startade i Österbybruk
Sektion Stockholm hann precis skåda
vinterns sista is på Stordammen vid Simbadets Camping i Österbybruk när de
startade campingsäsongen. När gästerna
anlände den 20 april var sjön täckt av
is. När man vaknade nästa morgon var
isen borta och samma eftermiddag hade
första båten lagts i vid den intilliggande
bryggan.

Söndag förmiddag besökte vi Sveriges mest
kända bonde (?) Elin Torstensson, 40 år. Elin driver ett jordbruk med företagsnamnet Elins glada
ekologiska kossor.
Med sina 30 mjölkkor har hon drivit en kamp
mot Arla och myndigheter för att få lönsamhet i
småskaligt jordbruk. Som första bonde i Sverige
köpte hon in en mjölkautomat för kortbetalning
från Tyskland. Den är placerad i en ombonad
vagn på gården, där ortsbefolkningen betjänar
sig själva vid inköp av ekologisk mjölk.

En solig och varm helg gjorde att deltagarna

tillbringade största delen utanför vagnarna. Under ankomstkvällen bjöd värdsektionen på ett
digert smörgåsbord och gästande Per-Eric Tunberg bjöd på dragspelsmusik.
Under lördagen försåg sig några med räfsor
och fick ihop lite löv och kvistar som kördes
bort. Ett antal sittbänkar placerades ut och några
fågelholkar sattes på plats. På kvällen bjöd campingvärdinnan Marie Gustafsson traditionsenligt hela gänget på kaffe, te och choklad med
tilltugg.
En tipsrunda ordnades av Viera Novak med

frågor som tycktes enkla för någon och svåra
för oss andra. Harald Johansson ordnade en
femkamp, där högsta möjliga poäng var 30. Bäst
lyckades Christina och Martin Pettersson med
sex poäng, vilket resulterade i en chokladask
som senare cirkulerade runt borden.

guidade runt. Mjölkbonden Elin Torstensson med sin sex månader unga vovve.
Foto: ulf hellgren

Elin Torstenssons kamp har följts av tv och
rikspress under senare år. Hon levererar nu 80
procent av sin mjölk till Arla och säljer resten via
automaten – allt i enlighet med bestämmelser
för gårdsförsäljning av ekologisk mjölk.
Eko-mjölkpriset är nu acceptabelt och Elin
hoppas att det ska vara lönsamt åtminstone de
närmaste åren. Installationen av automaten kostade drygt 400 000 kronor och är sedan en tid
intjänad.
Efter stora kramkalaset skingrades vi och de
flesta hade en eller flera liter ekologisk mjölk
med 5-procentig fetthalt med sig i bagaget. Förhoppningsvis har förståelsen för småbönders
livsvillkor och nödvändigheten av inhemsk matproduktion ökat, detta med tanke på eventuella
orostider i framtiden.
Ulf Hellgren

LENNANDIA
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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 Reklamationsnämnden (ARN) för rådgivning. Handlare som
använder vår symbol följer alltid beslutet i ARN.
www.mrf.se/privatperson

I trygga händer

VI TAR DIG HELA VÄGEN FRAM

VÄGHJÄLP DIN VÄGASSISTANS I SVERIGE OCH EUROPA
HOS SBM FÖRSÄKRING KAN DU KÄNNA DIG TRYGG PÅ VÄGEN
OAVSETT VILKET FORDON DU KÖR.

SBMFORSAKRING.SE/VÄGASSISTANS
Motorföraren.indd 1
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Foto: stefan nilsson

lös krysset och vinn!
c De fem först dragna lösningarna belönas med två
bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motorföraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm
före 11/6, 2018. Märk kuvertet ”Krysset 4/18”.

c Namn........................................................................................................................................................
c Adress.......................................................................................................................................................
c Postadress................................................................................................................................................

HELA SVERIGE VÄNTAR PÅ DIG.
Hos oss hittar du hela Sveriges äventyr, smultronställen och semesterparadis.
Välj mellan tusentals campingtomter och stugor, från Karesuando till Falsterbo.
Boka på Camping.se
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Motorföraren i backspegeln
Februari 1990 och det sker en hel del både inrikes och
utrikes. Här i Sverige sker den första hjärt-lungtransplantationen, men den stora skrällen är finansminister
Kjell-Olof Feldts bistra krisprogram som läggs fram
den åttonde februari. En knapp vecka senare leder den
till svenska regeringens avgång.
I Sydafrika beslutas att Nelson Mandela ska släppas ur fängelset, där han suttit fängslad i 27 år och i
Tyskland rivs den del av Berlinmuren som sträcker sig
mellan gamla riksdagshuset och Checkpoint Charlie.
I mitten av februari kommer Motorföraren nummer
två till medlemmarna och tidningen har nu funnits i
63 år.
TEXT: mikael lindberg

Bilradiotema
Omslag
Det går inte att ta miste på att temat i Motorföraren är bilstereo – omslaget pryds
både av bilstereos, högtalare och equalizers.
På en lite mer undanskymd plats flaggas för
den nya Volvon, som är 460-modellen. 460
är sedanmodellen av halvkombin Volvo 440
som kom ut två år tidigare.
I Motorföraren flaggas det också för urtima bilriksdagen, där uppretade bilorganisationer samlas för att göra något åt de ökade
skattepålagorna som drabbar bilister. Texten
är utmanande med sina: Bilister till storms.
Som parentes kan nämnas att delegaterna
uppvaktade statsminister Ingvar Carlsson i
januari, men när tidningen kommer ut är,
som tidigare nämnt, regeringen avsatt.

Nu är det RDS som gäller, står det på sidan om
bilstereoapparater. RDS
står för Radio Data System, och systemet var
nära nog helt utbyggt vid
den här tiden. RDS innebär att radiokanalerna kan skicka
korta, digitala meddelanden till radions display, och oftast är
det kanalnamnet som syns. En smart del i RDS-systemet
är att den hela tiden håller rätt på vilken sändare som är
starkast för den valda kanalen. Vidare kan RDS avbryta en
kanal och gå in med trafikvarningar och information.
Bland radioapparaterna hittas fakta som autoreverse för
kassettdelen, liksom förval av normal- eller metallband.
Några få av apparaterna kan även använda och spela nyheten cd-skivan, samt har fjärrkontroll … Priserna för dessa
ligger på omkring 4 000 kronor och den dyraste i temat
kostar 5 000 kronor, vilket motsvarar nästan 8 000 kronor
idag.

Fackeltåg för bilismen
Urtima riksdag. Uttrycket står för en extrainkallad session eller möte som inte står med i den
fastlagda riksdagsordningen. Just det, skedde hos
Bilriksdagen, en sammanslutning av motororganisationer som totalt uppgick till över 1,6 miljoner bilister och MHF var en del av. Egentligen
skulle Bilriksdagen ha sitt planerade sammanträde ett år senare, 1991, men på grund av de
skattepålagor som lades på bilisterna, kallade man
till ett extrainkallat möte 1990.
Frågorna var bland annat hur familjer skulle
klara sig, nu när det flaggades för bensinpriser
på sju till åtta kronor per liter. Särskilt som statsoch finansministern lovat att inte höja bensinpriset till över sex kronor fram till nästa val.
De fem motororganisationerna som utgjorde
Bilriksdagen, gjorde en gemensam manifestation
och tågade med facklor till riksdagen för att möta partiledare. När MHF:s dåvarande vd Benny
Ruus, uppvaktade statsminister Ingvar Carlsson,
lovade han att bensinen inte ska kosta mer än just
sex kronor per liter efter den första mars 1990.
När mars månad inträdde, var redan regeringen avsatt – men av helt andra anledningar.

Sida för kidsen

Sportig landsplåga

Teckningshörnan var en sida för barn. Dit
kunde de skicka teckningar på sina absoluta
favoritfordon.Vad sägs om en ombyggd Volvo
med V8 från 14-årige Patrik, eller den fantasifulla Beta-Turbonova Intercptore BTNI från
13-årige Lars-David? Tecknaren skriver också
att när han blir vuxen, hoppas han på att bli
marinofficer eller matros på ett lastfartyg.
(Hör gärna av dig till redaktionen, Lars-David, och berätta hur det gick med planerna.)
Favoriten bland teckningarna blir ändå elvaårige Andreas Volvo Sugga som blivit lite
lagom ombyggd för att få plats med större
däck.

Den blev lite av en landsplåga – Toyotas käcka sportbil Celica. Under början av 1990-talet gick det knappt en
dag utan att man såg en – oftast röd
– Celica på gatorna. Motorföraren
provkörde den femte generationen
och visst var det krut i GTi-modellen med sina 156 hästkrafter och en
topphastighet på 220 km/h. Modellen fanns även som fyrhjulsdriven
och hette då GT Four. Den var vassare med sin turbomatade motor
som gav 204 hästkrafter, vilket gav toppfarten 230 km/h. Möjligen kan
man tycka att de tidigare Celica-generationerna, särskilt de kantigare,
var snyggare i formerna. Men ägarna gillade den här nya generation
fem. Och runt hörnet väntade en annan Toyota som skulle bli populär
– den nya generationen Supra.

Rätt svar
bil- & trafikfrågor

Vinnare
Krysset
nr 3

1A. Skyltningen säger att du får parkera i två timmar

2C. På en parkeringsplats för rörelsehindrade får bara
personer som har ett särskilt tillstånd parkera. Tillståndet utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör
motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som
regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.
Den tillståndet är utfärdat för ska köra eller åka i fordonet.
På en parkering för rörelsehindrade är det inte til�låtet för andra att parkera eller stanna för på- eller
avlastning, men du får stanna till där för på- eller
avstigning.
Bestämmelsen om att det är tillåtet att parkera i
fem minuter där det är parkeringsförbud försvann
1974.

Maggie Thuresson
Kumla
Olle Clarin,
Kungsbacka
N G Jansson,
Karlstad
Ingrid & Samuel
Nilströmer,
Borås

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 11 juni.

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och

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

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera

Köpes
Namn

Önskas hyra Telefon
Bytes
Adress
Fastighet
Postadress
Tomt
Medlemsnummer (obligatoriskt)
Personligt

Personnr:

*Helnykter är en medlem som har en helnykter livsstil. En trafiknykter medlem
avstår självklart alkohol när man kör bil, MC etc och är i övrigt drogfri.

c Som en förmån erbjuder vi våra medlemmar en gratis Torget-

Trafiknykter*

medlemsförmån: annonsera

Helnykter*

Radioapparater. 1
Orion och 1 Graets. Båda
fungerar. Pris: 1 500 kr
för båda.
Tel 08–540 232 29.

MHF Camping Club – Tilläggsmedlemskap 75 kr första året (normalt 175 kr)

Tel 076–818 91 36.

Tel 0340–407 17.

Medlem MHF-Ungdom – 100 kr (upp till 25 år) – 200 kr (över 25 år)

MC, Kawasaki Z250 A2,
-80. Pris: 6 000 kr.

Volvo 66 Kombi, 1,3 dl.
-77.

Medlem MHF – 195 kr första året (normalt 250 kr)

Förtält till husvagn.
Isabella Commodore Classic. A-mått 950.
Pris: 5 000 kr.
Tel 070–605 19 59.

E-post:

Torget: radannonser

Tel. mobil:

fordon, inklusive cykel, sparkstötting, kälke och med
andra åkdon som faller in under definitionen av fordon
i Lag om vägtrafikdefinitioner: ”En anordning på hjul,
band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.”
Parkeringsbiljetten ska fästas synligt på fordonet, till
exempel med en gummisnodd.

Östhammar

Postnr & ort:

3C. Parkeringsavgift ska, där så krävs, erläggas av alla

Rune Nilsson,

Uthyres

Skriv helnykter eller trafiknykter samt personnr och
mailadress i meddelandet.

Lycka till!

Adress:

vardera är vinsten.

Swisha 195 kronor till 123 222 32 87

nare! Två bingolotter

Namn:

fem nya kryssetvin-

Säljes

ÄNNU INTE
MEDLEM?

på de markerade platserna mot avgift mellan klockan
9 och 21 på vardagar och mellan klockan 9 och 15 på
dagar före sön- och helgdag. Övriga tider är det ingen
tidsbegränsning eller avgift. Och parkeringsförbud gäller utanför på gatan utanför de markerade platserna.

c Grattis säger vi till
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MOTORFÖRAREN

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Kundnr 120 171 200, 120 11 Stockholm

TORGET

Eller skicka talongen i ett kuvert märkt ”FRISVAR” till:

nummer 4 2018

POSTTIDNING B
MHF, Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

