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Tel. 031–44 75 25

Tryckeri
Svärd & Söner Tryckeri AB

FALKÖPING
För ej beställt material

ansvaras ej.

Eftertryck med angivande av 
källan tillåtet.

Tidningen är tryckt på
miljövänligt papper.

Redaktionen förbehåller sig
rätten att redigera insänt

material.

Omslagsbild:
Våren är på väg…

Ordföranden har ordet

God fortsättning på det nya året, jag hoppas att jultomten hittade hem till er alla trotts 
den myckna snön. Nu samlar vi våra krafter inför år 2011. När ni läser detta har ni i 
av delningarna haft era årsmöten med nya och kloka beslut kring era aktiviteter för att 
vi skall få ett innehållsrikt MHF – år. Under årsmötena har även en del medlemmar 
upp märksammats för ett långt medlemskap i MHF 25-, 50-, 60- och 65 år, ni skall alla 
ha ett stort grattis.

Nu har vi fyra styck utställningar av ”Uppvaknandet” så vill ni ha dem till något arr-
an gemang eller utställning kontakta Erling Thelander, han sköter bokning och vet var 
dom fi nns närmast .

Lagom till det nya året kom vår nya hemsida också igång, meddela oss eller förbundet 
vad ni tycker både positiva och negativa synpunkter är bra. Allt skall diskuteras. 

Så har vi Regionens årsmöte kvar, jag ser framemot ett givande årsmöte med många 
MHF-vänner. Även ni som inte är ombud är välkomna som åhörare på mötet, sedan på 
kväl len har Osbyortens MHF inbjudit till fest (se annons i tidningen).

MHF har under 2011 en värvningskampanj. De priser som gäller under värvnings-
kampanjen är: MHF och MHF Support 195:–, MHF Camping Club och MHF Camping 
Club Support 75:–

Fullständig information om medlemsvärvningen i tidningen.
Jan-Åke

BARA 1 AV 400 RATTFULLA TAS AV POLISEN!

Osbyortens MHF-avdelning
Inbjuder till samkväm i samband med regionens årsmöte

lördagen den 2 april 2011 i Församlingshemmet, Osby.

Kl. 13.00 serveras kaffe o fralla
Kl. 14.00 avhåller regionen sitt årsmöte

Kl. 18.00 middag
Laxsmörgås med romsås

Varmrätt: Fläskfi lé med champinjonstuvning och potatis
Kaffe med liten kaka

Därefter blir det underhållning av duon Marlene Persson och
Nicole Wångne som framför ett vis- och musikalprogram

Kvällen avslutas med kaffe och tårta.

Kostnad 200 kr/person

Under kvällen avhåller supporterklubben MHF Skåne sitt årsmöte
med lottdragning.

Anmälan göres senast den 28/3 med meddelande om ev. matallergi till 
Gunnar Gustavsson 0479-121 26 eller Erik Juhlin 0479-210 79

Välkomna hälsar styrelsen
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 Alla arrangemang anmälda till Ratta Ren 
i rätt tid fi nns härnedan. Gläd and ra av-
del ningar med Ditt be  sök!
 
Erkänn
bilens
sociala
betydelse!

BJÄRNUM– VITTSJÖ
Lokal: MHF–stugan Gun d ras torp, 
tel. 070-521 26 16. Alla möten 19.00 om 
ej annat anges. Även icke medlemmar är 
välkomna till våra möte.
31/3 Poltava afton, Gösta Imberg vi-
 sar bilder och berättar om 300-
 årsjubileet om slaget vid Pol-
 tava.
19/4 Vårstädning i och runt MHF-
17.00 Stugan, vi får våffl or till kaffet.
22/6 Midsommarfest, anmälan se- 
18.00 nast den 17/6 till Vera 0451- 
 213 16, 070-521 26 16.
10/8 Grillfest medtag egen korv, vi 
18.00 bjuder på kaffe och kaka efteråt.

HÄSSLEHOLM
Lokal: MHF–gården Skogsgård.
Alla möten 19.00 
om ej annat anges.
31/3 Föreläsning om Poltava, med 
 bildspel. Karolinska väldets bör-
 jan och slut. Gundrastorp i Vitt-
 sjö.
2/4 Underhållning och mat i Osby 
18.00 efter regionårsmötet. Anm. till 
 Osby MHF.  
15/4 Kretsfrågesport i Osby.
29/4 Vårfest på skogsgård. Anmälan 
 till Karin och Lennart senast den 
 22 april. Se annons.
26/5 Utfl ykt med Janne. Se annons.
28/5 Gökotta, Hjärtasjötorpet, Osby. 
09.00 Tipsrunda och korvgrillning (ta 
 med egen grillkorv).

KLIPPANORTEN
Lokal: Storängsgården. Mötesstart 
klockan 19.00 om ej annat anges.
25/3 Distriktsårsmöte med MHF 
 Ungdom, enl. kallelse
2/4 Regionårsmöte, MHF Region 
14.00 Skåne i Osby.
5/4 Månadsmöte på Storängsgår-
 den Tema :”Inför påsken”.
3/5 Månadsmöte på Storängsgår- 
18.00 den, Tema:” Vårdstädning, inne 
 och ute”.
7/6 Månadsmöte på Storängsgår-
 den, Tema: ”Korvgrillning”.
12/6 Naturvandring, båttur och 
10.00 grillning i Vittsjö. Samling på 
 Storängsgården kl. 09.00 för 
 gemensam avfärd.

ÖVRIGT
Varje söndag kl. 10.00 stavgång/pro-
menad 2,5 km i samarbete med Hjärt- 
och lungsjukas förening i Klip pan  om rå-
det. Samling på Storängsgården. Med tag 
fi ka för efterföljande samling.
Miniracingkörning på Åby Raceway 
och Mini-Z-banan, Ängelholmsgatan 7, 
på går varje onsdag kl 18.00–21.00 och 
sön dagar kl. 14.00–18.00. Bilar fi nns att 
hyra.
Miniracingkörning på utomhusbanan 
startar på våren så snart vädrets makter 
tillåter det.
Upplysningar om Miniracing verk sam-
he ten kan Du få på www.klippan-rc.se
Utbildning för körkort på EU-mo  ped 
bedrives kontinuerligt på Stor  ängs går den. 
För upplysning om ut bildningsdagar tag 
kontakt med Aksel 0708-929 837.

KRISTIANSTADSORTEN
Alla möten 19.00 om ej annat 
anges.
Lokal: Föreningarnas Hus,
Norre tulls vä gen 9, om ej annat 
anges.
20/4 ”Hur Kristianstad utvecklas 
 vidare”, Göran Knutsson fort-
 sätter att berätta och visa bilder. 
 Info och kaffeservering.
2/6 Folknykterhetens Dag fi ras på 
13.00 Tjugekull. Samarrangemang 
 med Willandsgodtemplarna, 
 tipstävling, underhållning och 
 anförande, servering vid Kul-
 lastugan.

LUND
Alla möten 19.00. 
Lokal: Bantorget 5, om ej annat anges.

MALMÖ
Intresserad av något kultur-
arr an ge mang? Kontakta re gio-
nens studieledare Mi Olofsson. 

OSBYORTEN
2/4 Samkväm efter regionårsmötet. 
 Se separat inbjudan. Kl. 18.00.
15/4 Kretsfrågesport i Församlings-
 hemmet, kl. 19.00.
28/5 Gökotta vid Hjärtasjötorpet, 
 Lönsboda. Tipsrunda och korv-
 grillning. Kl. 09.00. Tag med 
 eget. 

21/3 I väntan på våren! Paulette 
18.00 från Hälsokostaffären, ger oss 

 tips och råd. Kaffeservering och 
 lotteri. OBS tiden.
22/4 Påskfest med knydegille. Ägg- 
13.00 pickning. Bingospel med fi na 
 vinster.
30/4 Vårbål med korvgrillning. 
 Medtag korv. Bålet tänds kl. 
 20.00, därefter kaffe med under-
 hållning.
18/5 Dryckesprovning, öl och vin 
 med lite tilltugg. Sam Hellhager 
 från Föreningen Fruktdrycker 
 gästar oss. Pris 150:–. Anmälan 
 senast den 10 maj till Ann-Mar-
 gret eller Maj-Lis.
2/6 Gökotta vid MHF-Gården. Tag 
09.00 med fi kakorg. Inställt vid regn.
6/6 Sveriges Nationaldag fi ras i 
 Brunnsparken. Se annons i dags-
 pressen. Efteråt kaffe på MHF-
 Gården.

STAFFANSTORP
Lokal: MHF-stugan, Maskinvägen 1.
Alltid kl. 19.00 om ej annat anges.
17/3 Bingo.
22/3 Damklubben.
7/4 Bingo.
14/4 Avd.möte. Frälsningsarmén.
26/4 Damklubben.
5/5 Bingo. Kaffe bjudes.
14/5 Avdelningen MHF 50 år. Vår-
 fest i Arlövs teater, Cornettis 
 orkester.
22/5 Regionens Damklubbsråddag. 
 Forsakar.
24/5 Damklubben. Liten utfärd.
6/6 Sveriges Nationaldag. Avslut- 
15.30 ning med sill och potatis efter 
 nationaldagsfi randet.

30/4 Valborgsfi rande i Torpet.
17.00
4/6 Gökotta.
08.00
24/6 Midsommarträff på Torpet.
14.00

TRELLEBORG
Lokal: Föreningsrådets lokal, Grå brö-
ders gatan 12 om ej annat anges.

YSTAD-SKURUP

Vad händer? Arrangemangskalender

orten

 Lokal: MHF-gården Tobisborg 
kl. 19.00 om ej annat anges, tel. 0709-
67 69 79.

 Lokal: MHF-torpet, 
Onslunda Skog om ej annat anges.

Har Du problem med att 
transportera Dig till Din avdel-
nings verksamheter kontakta 
Din lokalavdelningsordföran-
de för hjälp med transport.
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OBS! – Medlemsförmån – OBS!
Mot uppvisande av Ditt medlemskort har Du 
som MHF-medlem upp till 35 % rabatt på 
inköp hos Otto Olssons Bil AB i Tomelilla.

Rabatten gäller originalreservdelar,
avgassystem, utbytesdetaljer, batterier,

tillbehör, däck och bilstereo.
Rabatten kan ej kombineras

med specialerbjudanden.

OBS! – Medlemsförmån – OBS!
Mot uppvisande av Ditt medlemskort har Du 
som MHF-medlem 10 % rabatt i restau-
rangen på Ekerödsrasten E22 norr Hörby.

Kjell Andersson
till minne

En profi l har gått ur tiden såväl MHF som region Skå-
ne har drabbats av en stor sorg, en kraftfull stämma 
har för alltid tystnat.

Kjell gick med i MHF 1959 och det är inga överord 
att påstå att Kjell under alla år var en aktiv och en ga-
ge rad medlem.

Med detta engagemang följde en mångfald av för-
troendeuppdrag nämnas kan ordförande i Klippans 
lo kalavdelning en post han lämnade för några år se-
dan, distriktsordförande i dåvarande Kristianstads läns 
distrikt.

Även på förbundsplanet hade Kjell uppdrag under 
fl e ra kongressperioder var Kjell ledamot i förbundets 
val beredning inför kongresserna och var även ledamot 
i bolagsstyrelsen för dåvarande MHF-förlaget.

När region Skåne sedan bildades 1996 var Kjell åter-
igen en av initiativtagarna till att regionen kom igång 
och Kjell tog plats i dess första styrelse och var från 
1999 vice ordförande, en post han innehade till 2004, 
han var med i styrelsen två år till och utsågs i samband 
med sin avgång 2006 till styrelsens hedersledamot.

Kjell var en kraftfull person som kunde få saker och 
ting utförda, det gällde aldrig att om vi kan, utan hur 
och när skall det utföras.

Under mina år som styrelseordförande hade jag ett 
stort stöd av Kjell, som med sin stora och långa er-
farenhet av MHF-arbetet, hade bra lösningar på det 
mesta.

Vi hade långa och djupgående samtal om verksam-
heten till rörelsens fromma.

Inte bara MHF inom nykterhetsrörelsen hade del i 
Kjells hjärta 1970 inträdde sålunda Kjell i Tempelrid-
dareorden i RT Molay i Ängelholm ett ordenssällskap 
som han omfattade med stort intresse, även i IOGT-
NTO var Kjell medlem.

Ett livslångt arbete i nykterhetsrörelsens tjänst har 
nu nått sitt slut, för oss som kände Kjell är en kär och 
tro fast vän för alltid borta.

I denna stund går tankarna till dem som stod Kjell 
när mast, hustrun Maj och övriga i familjen mottag än 
en gång vårt varma deltagande i er stora sorg.

Vi lyser stor frid över Kjells ljusa minne.
Sollentuna i januari 2011. För MHF region Skåne.

Tommy Nilsson.

MHF Region Skåne

Damklubbsrådet inbjuder till

Vårträff
Söndagen den 22 maj kl. 10.00

vid Forsakar, Degeberga
Samling kl. 10 till f.m. kaffe

Tipspromenad
Information från avdelningar och region

Lottförsäljning
Lunch kl. 12.00

Prisutdelning i tipspromenaden,
lotteridragning

Pris 200:– för hela arrangemanget
Gör det till en dagsutfl ykt i Din förening

Utställningen ”Uppvaknandet fi nns på plats”
Välkommen med Din anmälan

senast den 9 maj till
Ann-Margret 0414-222 42 eller

Brita 040-44 52 43
OBS! PLATS!

MHF Ungdom, Region Skåne
Kallar till årsmöte

Fredagen den 25 mars kl. 19.00
Föreningarnas Hus

Norretullsvägen 9, Kristianstad
Välkomna!
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Rätt lösning Skåne-kryss nr 4/2010

Just som vi trodde vintern va’ 
slut så kom den tillbaka igen!

Den här vintern och den förra har verkligen satt bilförarna på 
prov! Varje dag rapporteras avåkningar och dikeskörningar med 
alla typer av fordon – det är såväl yrkestrafi k som privatbilis-
ter i en salig röra kör man för fort spelar det inte så stor roll 
vad man är – halkan gör ingen skillnad. Det gäller att anpassa 
hastighet och utrustning efter väder och väglag. Men allvarligt 
talat – fi nns det något mer be  hagligt att åka på än en riktig 
”vinterväg” med pac kad snö som sprakar under däcken – har 
man sedan tur och möts med vintersol och lagom kyla blir 
trafi kupplevelsen perfekt.

Vi kan glädjas åt att trafi kåret 2010 blev ett skonsamt år – ald-
rig har så få omkommit i trafi ken och vi är nu klart under 300 
döda – säkrare bilar, mittvajerräcken och många andra insatser 
har medverkat – kanske mångas attityder i olika hänseenden 
ock så har börjat påverkas…

Fortfarande är det ändå allt för många som inte bryr sig så 
län ge de själva får köra som de vill – alltför många kör med 
al khohol och andra droger i kroppen och alldeles för många 
kör fortfarande alldeles för fort!

Nytt år och nya kryssnötter att knäcka – i stort sett nästan 
samt liga inkomna lösningar var denna gång helt korrekta – här 
kom mer nya vinnare. Grattis!

Här är vinnarna från kryss nr 4/10.
Benke Gunnel Tydinge 1261 280 60 Broby
Jeppsson Siw Blomstrands väg 4 A 273 95 Onslunda
Jönsson Ola Box 36 272 21 Simrishamn
Nordström Birgit Öraholmsv. 17 281 53 Finja

Löfqvist Barbro och Lars Sprängarev. 7 A 281 51 Hässleholm
Hoppas nu att vinstlotterna också blir vinstlotter – grattis!
Kör lugnt, och var rädda om Er och andra i trafi ken – vinter’n 

håller i ännu!

GÅSA-sektionen
Inbjuder åter till mekar/teknikträff den 6 – 8 maj.

Vi är som vanligt vid MHF-stugan i Staffanstorp. 
Ankomst fredag efter kl. 16:00

Ur programmet: Teknisk information,
möjlighet till hjälp att lösa eventuella problem med 

vagn eller bil. Någon underhållning samt kunskapstest 
och denna helg är det Bonnamarknad i Staffanstorp.

Anmälan senast 30 april, gärna tidigare, till
Yvonne och Gunnar Johansson 046-25 34 26

eller Gunnel och Jan-Åke Hansson 046-25 67 96.
Träfftelefon 0709-92 62 29 eller 0708-25 34 27.

Alla varmt välkomna!

GÅSA:s träffar under 2011
6–8/5 Mekarträff 
MHF-stugan Staffanstorp. Träffvärdar M 248 Han-
son och M 4620 Johansson

1–6/6 Kristihimmelsfärdsträff 
Kågerödslund. Träffvärdar M 4620 Johansson och 
M4058 Asp.

19–21/8 Naturträff 
Ekerödsrasten. Träffvärdar M 4996 Kvarnström och 
M 4931 Lihdén

30/9–2/10 Höstträff med årsmöte 
Plats ej klar. Träffvärdar ej klart.

Vårfest på Skogsgård, 
Hässleholm,

med lättare måltid. Fredagen den 29 april kl. 19.00

Underhållning av Björn Olsson
med sång och musik.

Anmälan senast 22 april till
Karin och Lennart, tel. 0451-181 40.
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MHF ”Skåne-krysset” nr 1/2011

Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lösningarna skall vara oss tillhanda senast 1 maj 2011 – skickas till: (OBS! 
Ny adress) MHF, Ödegårdsgatan 12, 587 24 Linköping. Märk kuvertet ”Skåne-krysset nr 1/2011”. Lycka till!

Namn:  Telefon:

Adress:  Län:

Postnummer: Postadress:
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Vi fi nns i Svedala - Nära till alla!
Industrigatan 16

040-29 29 12
www.skanecamp.se

Jägershillgatan 6, MALMÖ (vid B&W Jägersro)
Box 9165, 200 39 MALMÖ

MOTORCYKLAR • MOPEDER
TILLBEHÖR • SERVICE
REPARATIONER • MC-UTHYRNING
MC försäljning, uthyrning 040-21 04 35
Reservdelar, tillbehör 040-21 53 00
Verkstad 040-21 24 88. Fax 040-21 76 88

Öppettider: Vard. 9–18 (lunch 13–14). Lörd. 10–14
E-post: mail@mchuset.se • Hemsida: www.mchuset.se

Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund
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Sektion Syds traditionella 
All helgonaträff uteblev på 
grund av snörisk, men tidi-
garelades till en höstträff på 
Bjärnums Hembygdsmu-
seum. Träffen samlade ett 
25-tal husvagns- och hus-
bilsekipage från förutom 
Skå ne K och M-län även 
Små lands G och F län samt 
Ble kinge K och Västergöt-
lands P och R län. Denna 
helg varnades det för snö 
vil ket de norrifrån anmälda 
fi ck erfara, därför uteblev 
någ ra MHF-klubbister.

Fredagen inleddes med 
sed vanlig information och 
väl komstfi ka varefter vakt-
mästare Jonny Dolkow in-

formerade om museumets 
till komst och visade en fi lm 
om detsamma.

Lördagen start för tips-
promenad i den vackra 
höst skrudade bokskogs-
parken. Eftermiddagen 
gavs en guidad visning av 
hela museet av dess ordf. 
Arne Wighagen och Jonny 
Dolkow.

Museumet har en gedigen 
upp sättning av trägubbar i 
oli ka bruksgöromål snidat 
av göinges egen Döder-
hultare Alte Nilsson som 
förverkligat bl. a. gumman 
som kammar gubben ren 
från löss, smeden som drar 
ut en tand m. m. I foajén 

kun de man även beskåda 
och provsitta de 36 stolar-
na i lika många träslag runt 
bor den, alla träslagen tagits 
från Bjärnum. I parken runt 
mu seibyggnaden uppförd i 
mit ten av 1900-talet lig-
ger fl era byggnader såsom 
ryggåsstugan från 1700-ta-
let, backstuga, skvaltkvarn, 
malt torka, snickarbod, skol-
hus och lantbruksmuseum.

Efter guidningen bjöds 
det på grillad korv med 
till tugg och dricka ute på 
plan. Därefter blev det fi lm-
visning uppe i tillbygg na-
dens stora sal från Natio-
naldagsfi rande och oli ka 
hantverksfabriker i Bjär-
num sammanställt av hem-
bygdsföreningens f. d. ordf. 
Bir ger Olsson.

Senare under kvällen 
blev det underhållning av 
Mat ber gakvartetten från 

Farstorp, fyra kvinnor ute 
i obygden, som älskade 
att sjunga och så även lära 
sig att spela gitarr, träffas 
och ha kul tillsammans. I 
pau sen bjöds samtliga del-
tagare på kaffe och fralla, 
var efter det gemytliga 
um gänget fortsatte med 
hi storier och allsång. Skå-
nefl ickorna Emilie Lihdén 
och Frida Åkerman som var 
med far- och morföräldrar-
na på träffen, bidrog med 
att sjunga några barnvisor 
ackompanjerade av Mat-
bergakvartetten. Namnen 
på dessa välsjungande fl ic-
kor var Margaretha, Carola, 
Annelie och Therése. 

För denna trevliga och 
an norlunda träff svarade 
Mar garet och Bertil Ros-
kvist samt Vera och Erling 
The lander samtliga från 
Bjärnum.

Höstträff på Bjärnums Hembygdsmuseum

Margaret och Vera serverar korv till väntande klubbister.

Frida Åkerman och Emilie Lihdén sjunger ”Idas sommarvisa” 
ackompanjerad av Matbergakvartetten, Carola och Annelie 

ser på.

 Vi stöder MHF och MHF-Ungdom
för en drogfri trafi kmiljö.

Tel. +46 413-55 32 70

Grottbyn och Skånes Djurparks Camping i Höör.

Mitt i Skåne!



8

Bjärnum-Vittsjö
avhöll sitt årsmöte den 
26 januari i MHF-stugan, 
Gundrastorp.

Ordf. Erling Thelander 
häl sade 15 medlemmar och 
re gionens representant Gö-
ran Roos välkomna. 

Hälsning framfördes från 
med lemmar som brukar 
vara med men ej kunde 
när vara idag.

Årsmötesförhandlingarna 
gick snabbt under Görans 
led ning och det blev omval 
på så gott som alla poster.

Fyra st medlemmar; Tore 
Axels son, Bengt Bengts-
son, Ingvar Lindberg och 
Bengt Svensson erhöll ut-
märkelse för 50 års med-
lemskap.

Hardy Jönsson och Evert 
Kron vall som också varit 
med lemmar i 50 år men 
hade förhinder att närvara 
men kommer att erhålla 
sina utmärkelser vid ett 
an nat tillfälle.

Göran Roos framförde en 
häls ning från region och 
förbund.

Efter årsmötet inbjöds till 
kaf fe och semlor.

Text och bild:
Vera Thelander

Bromölla
Årsmötet öppnades av ordf. 
Hen rik Goldman som häl-
sade välkommen, i synner-
het till Regionordförande. 
Jan-Åke Hansson med fru. 
Jan-Åke hade hälsningar 
från Regionen. Henrik hade 
häls ningar från vår sjuke 
sek reterare Lennart Olsson 
samt Ingvar Larsson.

Kallelser till årsmötet var 
ut sända i god tid, detta god-
kändes, vilket även dagord-
ningen gjordes.

Därefter valdes presi-
dium: Jan-Åke Hansson, 
ordförande, Henrik Gold-
man, sekreterare tillika 
press referent.

Till att justera årsmö-
tesprotokollet valdes Åke 
Holm ström och Margaretha 
Goldman.

Verksamhetsberättelsen 
upp lästes och godkändes, 
vil ket även gällde den eko-
nomiska rapporten också 
god känd. Beslutades om 
an svarsfrihet för styrelsen

Val för 2011: ordf. Henrik 
Gold man omval dessutom 
om val på övriga ledamöter 
när varande: Åke Holm-
ström, Margaretha Gold-
man.

Till revisor omvaldes Ing-
var Jönsson.

Efter valen kom frågan 
om avdelningens upphö-
rande upp. Då tog region-
ord förande upp att vi 
över förs till Kristianstads-
avdelningen under namnet 
Kristianstadortens och Bro-
möl las MHF-avdelning,om 
det ev. startas upp i Bro-
mölla igen.

Detta antogs av årsmötet. 
Be slöts att skicka in refe-
ratet till Ratta Ren. Jan-
Åke Hans son informerade 
om ak tiviteter i Regionen, 
bl. a. att Regionårsmötet 
hålls i Osby församlings-
hem den 2 april, ev. motio-
ner skall vara inlämnade 
den 4/3 senast. Beslöts att 
ordf. och Margaretha skall 
för söka närvara. Jan-Åke 
in formerade även om andra 
ak tiviteter, t. ex. värvarakti-
vitet. Att man kunde föreslå 
nå gon till Förbundsårsmö-
tet, då kan Regionårsmötet 
väl ja enligt vallista.

Årsmötet avslutades och 
där efter blev det kaffe, 
kaka och en tårtbit. Ordf. 
överlämnade en blombu-
kett till Jan-Åke Hansson 
för väl ge nomfört årsmöte 
och skickade hälsningar till 
Regionen.

Text: Henrik Goldman

Hässleholm
Fredagen den 11 februari 
hade Hässleholmsavdel-
ningen årsmöte.

Det var ett välbesökt års-
möte, trotts att vintern gjor-
de sig påmind denna dag.

Årsmötet avhölls i klubb-
stugan Skogsgård och led-
des av regionens ordföran-
de Jan-Åke Hansson.

Hela styrelsen omvaldes 
med Göran Roos som ord-
fö rande, Lennart Johans-
son som kassör, Karin Jo-
hansson som sekreterare, 
v. ordförande Sven Ingvar 
Bengts son, v. sekreterare 
Ann Christin Nilsson.

Verksamheten hade varit 
stor under 2010 och man 
kun de med stor självkänsla 
läg ga 2010 till handling-
arna.

Två stycken jubilarer 
kom till årsmötet och fi ck 
var sin jubilarnål för 50 års 
troget medlemskap i MHF. 
Det ta var Åke Johnsson 
samt Gösta Olsson.

En jubilar som varit med-
lem i 60 år hälsade att han 
inte kunde komma denna 
dag, men kommer att få ett 
di plom hemskickat till sig.

Jan-Åke Hansson infor-
merade om regionen och 
för bundets verksamhet och 
tac kade för allt gott arbete 
som nedlagts i Hässle-
holmsavdelningen.

Efter årsmötet serverades 
goda smörgåsar och kakor 
som festkommittén hade 
anordnat.

Text: Göran Roos

Klippan
Tore Nilsson fi ck Diplom 
för sina 60 år som MHF:are.

Vid Klippans MHF-av-
delnings årsmöte var det 
meningen att det skulle de-
las ut Diplom för 60-årigt 
medlemskap till två med-
lemmar och inte mindre än 
11 nålar för 50-årigt med-

lemskap då man inbjudit 
även berättigade medlem-
mar från Än gelholm/Höga-
näs. På grund av ålders- och 
andra skäl uteblev de fl esta 
men gläd jande nog deltog 
Tore Nils son, numera boen-
de i Lomma men som större 
de len av sitt liv haft Klip-
pan som sin bostadsort. 
Han erhöll ur Regionord-
förande Jan-Åke Hanssons 
hand sitt 60-årsdiplom och 
ett tack för mångårigt och 
gagnerikt arbete för MHF 
och nykterhetsrörelsen. De 
med lemmar som erhöll nål 
för 50-årigt medlemskap 
var; Einar Nilsson, Förslöv, 
Nils Jansson, Mölle, Inga 
Tör jesson, Ängelholm och 
Et hel Thomasson, Klippan, 
där den sistnämnda tillhör 
eld själarna i avdelningen. 
Öv riga berättigade kom-
mer att få sina utmärkelser 
per post.

Årsmötesförhandlingarna 
led des av Regionordföran-
de Jan-Åke Hansson och 
alla beslut fattades i störs-
ta samförstånd. Årsmötet 
in leddes med parentation 
där ordförande Aksel Kops 
Erik sen speciellt nämnde 
Kjell Andersson, vår förre 
ord förande under många år, 
och påminde om de stora 
in satser han gjort för Klip-
pans MHF och nykterhets-
rörelsen. Det blev omval 
på samt liga poster vilket 
innebär att Aksel Kops 
Eriksen le der avdelningen 
i ytterligare två år och att 
Arne Thomasson och Börje 
Ols son fortsätter som sek-
re terare resp. kassör.

Då Kommunstyrelsen i 
Klip pans kommun beslu-
tat att avveckla Trafi ksä-
kerhetsrådet beslöt årsmö-
tet enhälligt att tillskriva 
kom munstyrelsen om att 
om pröva beslutet och på 
nytt inrätta ett Trafi ksäker-
hetsråd.

Årsmötet avslutades med 

ä l h l l k då i bj dit

Lokalavdelningså
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sed vanligt kaffe med hem-
bakade bullar och tårta men 
ock så med tankeutbyte 
och gemytligt resonemang 
kring kaffeborden.

jeO

Kristianstad
MHF i Kristianstad vill ha 
mjölk tält på Kristianstads-
dagarna.

MHF i Kristianstad har 
haft årsmöte med vuxen- 
och ungdomsavdelningen.

Ett trettiotal medlemmar 
del tog i årsmötet.

Förhandlingarna leddes 
av Skåneregionens sekr. 
Vera Thelander, Bjärnum.

Bl. a. beslutades att er-
bjuda Kristianstadsdagarna 
ett mjölktält där våra ung-
domar kommer att servera 
mjölk drinkar, samt lämna 
info om sin verksamhet.

Vidare beslutades att del-
taga i kampanjen ” Ta paus” 
en aktivitet som genomförs 
sis ta helgen i juli mån. på 
c:a 100 rastplatser i landet.

Där blir det info om bil-
körning och alkohol, samt 
att folk ska ta pauser vid 
lång körningar etc.

I styrelsen för 2011 val-
des Lars G. Niwongh, ordf., 
Olof Svensson, v. ordf. 
Rune Olsson, kassör, Frank 
An dersson, sekr. samt le-
damöter Ingvar Carlsson, 
Mar gareta Andersson och 
Bru no Andersson. 

Suppleanter Nils Hans-
son, Lennart Andersson 
och Emma Svensson.

Rune Olsson, Degeberga 
fi ck diplom och blommor 
för 60-årigt medlemskap i 
MHF.

Pastor Sven Hahne un-
derhöll med trevligt kåseri, 
samt många fi na sånger till 
luta.

Dagen avslutades med 
kaf fe och prinsesstårta.

Text: Lars G.
Bilder: Frank

Malmö
Lokalavdelningen i Malmö 
höll sitt årsmöte den 8 fe-
bruari i IOGT-NTO-lokalen 
på Kungsgatan. Intressera-
de medlemmar och övriga 
sam lades denna vinterkväll 
och det blev ett bra och triv-
samt årsmöte. Conny Ax-
telius hälsade deltagarna 
välkomna.

Regionordförande Jan-
Åke Hansson som var in-
bjuden till mötet, valdes att 
leda förhandlingarna samt 
in formera om regionens 
oli ka aktiviteter.

Förhandlingarna flöt 
snabbt, verksamhetsberät-
tel se, budget och verksam-
hets plan godkändes av 
års mötet, och på förslag av 
re visorerna beviljades sty-
relsen ansvarsfrihet för det 
gång na året.

Ove Eriksson valdes till 
kas sör och kontaktperson. 
Björn Erlandsson valde att 
avgå.

Fyra medlemmar fi ck för-
tjänstmärke 50-årigt med-
lemskap samt diplom.

Conny Axtelius skötte ut-
del ning och överlämnandet.

En medlem hade varit 
med lem i 60 år men kunde 
inte närvara.

Tack ni som ställer upp 
för avdelningen, mötet av-
slutades med serverings-
samkväm.

Text: Ove Eriksson
Bild: Jan-Åke Hansson

Osby
Värdavdelning för region-
års mötet.

Osby MHF-avdelning bil-
da des 1933 alltså för 78 år 
se dan. Den omfattade då 
Osby med socknarna runt 
om. Det var inte så många 
som hade bil då, men det 
sked de en successiv ut-
veckling som gjorde att fö-
re ningen blev lite för stor 
och den delades. Lönsboda 

och Glimåkra bildade en ny 
av delning och i Broby bil-
dades Helgeådalen också 
den en ny avdelning. Se-
dan har det vänt igen och 
Löns boda-Glimåkra har 
gått ihop med Osbyavdel-
ningen och kallas nu Os-
byortens MHF-avdelning. 
Sen har vi medlemmar som 
är bosatta på lite olika håll, 
men som vill vara kvar i vår 
avdelning.

Vi köpte för många år se-
dan en nedlagd skola som 
vi sedan sålde, då vi inte 
hade ekonomiska möjlighe-
ter att klara av ett för stort 
un derhåll. Vi har kvar en 
ung domslokal som bygg-
des med frivillig arbets-
kraft och den har styrelsen 
nu snyggat till med nytt tak 
och utvändig målning. Så 
har vi också köpt en eldri-
ven generator så vi har ljus 
och lite värme. Vi gläds åt 
det vi har och vi ser ljust 
på framtiden även om det är 
svårt att värva nya medlem-
mar. Samtidigt är det nog 
bra att få kämpa lite och det 
gör att sammanhållningen 
och trivseln ökar inte minst 
inom styrelsen.
Text: Gunnar Gustavsson

Simrishamn
Ordförande Aage Kilsand 
kun de hälsa ett drygt 30-
tal med lemmar och gäs-
ter välkomna till årsmötet 
2011. Sär skilt välkomnades 
re gionens ordf. Jan-Åke 
Hans son med fru Gunnel. 

Till att leda mötesförhand-
lin garna valdes Jan-Åke 
Hans son. John Johansson 
för de protokollet.

Styrelsen omvaldes i sin 
hel het, med Aage Kilsand 
som ordförande, oavbrutet 
sen tjugofem år.

Avdelningen har haft ett 
ak tivt år, varit delaktiga i 
mån ga trafi ksäkerhetsak-
tiviteter och drogförebyg-

gande informationer på 
mäs sor och andra samman-
dragningar där mycket folk 
sam lats. Avdelningens eko-
nomi är god och styrelsen 
be viljades ansvarsfrihet för 
det gångna året.

Aage Kilsand och John 
Jo hansson valdes som 
ombud till Regionens års-
möte i Osby, styrelsen fi ck i 
upp drag att utse ombud till 
Ung domsdistriktets års-
möte i Kristianstad, NBV:s 
års möte i Lund, och till 
NTF:s årsmöte.

Jan-Åke redogjorde för 
vå rens aktiviteter inom 
regionen, årsmötet i Osby 
den 2 april, ordförande-
konferensen i Ö. Grevie 
den 9 april, samt en hel del 
till om kommande projekt.   
Vi hade fyra medlemmar 
som skulle få sina utmär-
kelser för 50-års medlem-
skap, men bara en hade 
dykt upp, Vinke Håkans-
son som mottog diplom 
och 50-årsnål. Jan Celander 
skul le få diplom för 60-års 
med lemskap, men kunde 
inte närvara, vi kommer att 
över lämna det till honom 
vid ett annat tillfälle.

Efter årmötets avslutande 
tac kades Jan-Åke för att 
han hållit i årsmötet och 
Aage Kilsand fi ck motta 
en vårgrupp för 25 år som 
av delningens ordförande.

Vid det efterföljande 
sam kvämet lät sig alla väl 
smaka av hembakat. En 
eloge till Inger för de goda 
fastlagsbullarna. Ett lot teri 
sål des. Sång och musik-
gruppen ”Skånska visor” 
un derhöll efter kaffepau-
sen i en dryg timme med 
verk liga skånska visor, som 
blev ett uppskattat inslag

Det var en gemytlig efter-
middag som vi alla tackar 
för.

Text:
Ann-Margret Svensson

d li t k ff d h M l ö

sårsmötesreferat
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Intresserade årsmötesdeltagare.Åke Johnsson och Gösta Olsson har mottaget förtjänst-
tecken för 50-års medlemsskap.

Staffanstorp
Staffanstorp MHF:s års-
möte avhölls i stugan. Tack 
vare bidrag från medlem-
mar har vi nu en renove-
rad stu ga och en hyfsad 
ekonomi i föreningen. Vi 
var 18 st. som hörsammat 
kal lelse till årsmötet. Valen 
var enkla att genomföra då 
det var omval som gällde. 
Det delades också ut en 
50-årsnål, till Göte Nils-
son från Trelleborg som 
er höll denna något förse-
nade utmärkelse, men så 
tar det ju inte så många år 
till 60-årsdiplomet. Innan 
mö tet avslutades skrapa-
des en Sverigelott som fö-

re ningen hade erhållit för 
värv ning under året, och 
en insamlingsbössa töm-
des som är avsedd för bi-
drag till stugans underhåll 
och drift. Jan-Åke Hansson 
tac kades för ledandet av 
mö tet. Därefter avslutade 
den omvalde ordföranden 
års mötet. Sedan dukades 
det fram kaffe, smörgås-
tårta och mandelkubb. Det 
spreds även en del viktig 
in formation från regionen 
och förbund.

Text: Jan-Åke
Foto: Gunnel

Ystad-Skurup
Ystad lokalavdelning höll 
sitt årsmöte måndag den 21 
feb ruari i Nautilus klubb-
hus vid småbåtshamnen 
i Ystad. Harald Brundell 
häl sade de närvarande 
väl komna och framförde 
en hälsning från ordfö-
rande Sonia Persson som 
på grund av en skada var 
för hindrad att närvara vid 
da gens möte. 

Harald Brundell valdes 
till ordförande för dagens 
möte och Herberth Hell-
berg valdes till sekreterare. 
Ef ter att verksamhetsberät-
telse, ekonomirapport och 
re visionsberättelse var ge-

nomgångna och godkända 
gavs det ansvarsfrihet för 
den avgående styrelsen. 

Därefter var det val av 
sty relsen som har bestått 
av tre personer. 

Sonia Persson omvaldes 
som ordförande på ett år 
och även övriga funktio-
närer omvaldes.

Efter mötesförhandlingar-
na överlämnade Harald 
Brun dell diplom för 60 års 
med lemskap till Folke Gö-
ransson, förtjänstmärke för 
50 års medlemskap till Jon 
Mag nusson och Emil Nils-
son. Kvällen avslutades 
med kaffeservering.

Text och bild:
Harald Brundell

Här kommer ett bildsvep från årsmötessammankomsterna.

Rune Olsson får diplom för 60-års medlemskap av Lars G. Niwongh. Malmö.
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Tore Axelsson, Bengt Bengtsson, Ingvar Lindberg, Bengt Svensson fl ankerade av Erling Thelander och Göran Roos.

Jon Magnusson 50-års märke, Folke Göransson, 60-års diplom, 
Emil Nilsson, 50-års märke.

Staffanstorp.

Tore Nilsson mottog diplom för 60-årigt medlemsskap. Veteranerna Inga, Ethel, Einar och Tore fl ankeras av av-
delningsordf. Aksel Kops Eriksen och regionordf. Jan-Åke 

Hansson.
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MHF har startat en värvningskampanj och då följer vi i 
MHF Camping Club efter så är kampanjen fullbordad. 

Här är den premietrappa som vi har kommit fram till:
•  2 nya medlemmar 
 1 styck Sverigelott till den som värvat.
•  5 nya medlemmar 
 2 styck Sverigelotter till den som värvat.
•  10 nya medlemmar 
 5 styck Sverigelotter till den som värvat.
• Ytterligare 1 styck lott för var 5:e värvad.

Medlemsavgiften för ny medlem i MHF Camping Club 
är 75:- första året. OBS! Detta gäller även supportanslut-
na.

Värvningskampanj MHF Camping Club
Ni som värvat medlemmar till MHF Camping Club ska 
skicka värvningstalongen till: 
Göran Pettersson Grönåsvägen 2, 310 60 Ullared eller 
E-post: pettersson.mhfcc@telia.com. 

Kom ihåg att skriva namn och medlemsnummer på den 
person som har värvat den nya medlemmen. Sverigelot-
terna skickas inte ut förrän medlemmarna har betalt 
medlemsavgiften.

Mer information: Jan-Åke Hansson tel: 0709-92 62 29 
janake.hansson@mhf.se

2011 ska vi göra en storsatsning för att få in rejält 
många fler medlemmar till MHF. Både den person som 
värvar och den region som den nya medlemmen tillhör 
får fina priser för sin insats.
 
Enskilda medlemmars värvande
I tävlingen medlemmar emellan premierar förbundet 
de tio som värvat flest betalande medlemmar. Det gäller 
enbart helt nya medlemmar, inte återvärvade som tidigare 
varit med. Värva till MHF, MHF Support eller MHF-
Ungdom – de är likvärdiga i tävlingen. 
 
Om du hamnar bland de tio som värvat flest så ser pris-
planen ut så här:
-  Värva 25 medlemmar eller fler och vinn ett fint Hemligt      
 Pris till ett värde av 5 000 kr
-  Värva 15 medlemmar och få ett presentkort hos valfri  
 affär på 2 500 kr
-  Värva 10 medlemmar och få ett presentkort hos valfri  
 affär på 700 kr
-  Värva 5 medlemmar och få ett presentkort på 300 kr
 
Liksom tidigare får var och en som värvar minst en ny 
medlem en Sverigelott! Så det lönar sig alltid att värva fler.
 
Oavsett vilken medlemsförbindelse som används för att 
anmäla en ny medlem så är det viktigt att det framgår vem 
som värvat. Skriv därför ”Värvad av Namn, medlemsnr/
personnr”. Du kan även registrera din nyvärvade medlem 
på hemsidan, www.mhf.se/bli_medlem.m
 

Medlemsvärvning MHF
Regionernas värvande
I tävlingen regioner emellan premierar förbundet dem 
som lyckas värva minst 50 nya medlemmar under 2011. 
Det gäller enbart helt nya betalande medlemmar, inte 
återvärvade som tidigare varit med. Värva till MHF, MHF 
Support eller MHF-Ungdom – de är likvärdiga i tävling-
en. (Inga SalusAnsvars-värvade räknas in utan enbart egen 
värvning). Oavsett vem som värvar så tillfaller medlem-
men den region där han/hon hör hemma.
 
Så här ser priserna ut:
-  Vid 50 nya medlemmar erhåller regionen 5 000 kr från  
 förbundet.
-  Vid 100 nya medlemmar erhåller regionen 15 000 kr  
 från förbundet.
 
Introduktionspris för medlemskap
Vi erbjuder sänkt avgift första året enligt följande:
MHF och MHF Support  195 kr (ordinarie avgift 360 kr)
MHF Camping Club och MHF Camping Club sup-
port 75 kr (ordinarie avgift 150 kr).
 
Mer information: Pelle Nilsson, marknadschef, 
tel. 08-555 765 84, pelle.nilsson@mhf.se. 
Anders Marklund, regionordförande Norr, 
tel 0920-24 86 24 kväll, anders.marklund@mhf.se

Värva!

Värva nya medlemmar nu!
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2011 ska vi göra en stor-
satsning för att få in rejält 
mån ga fl er medlemmar till 
MHF. Både den person som 
vär var och den region som 
den nya medlemmen tillhör 
får fi na priser för sin insats.

Enskilda medlemmars 
värvande

I tävlingen medlemmar 
emel lan premierar förbun-
det de tio som värvat fl est 
be talande medlemmar. Det 
gäller enbart helt nya med-
lemmar, inte återvärvade 
som tidigare varit med. 
Vär va till MHF, MHF-Sup-
port eller MHF-Ungdom, 
de är likvärdiga i tävlin-
gen. I kultrycket nr 1-2011 
kom mer MHF Camping 
Club att redogöra för sin 
täv lingsstege med priser för 
dem i klubben som värvar 
nya medlemmar.

Om du hamnar bland de 
tio som värvat fl est så ser 
pris planen ut så här:

• Värva 25 medlemmar 
el ler fl er och vinn ett fi nt 
hem ligt pris till ett värde av 
5 000 kr

• Värva 15 medlemmar 
och få ett presentkort hos 
val fri affär på 2 500 kr

• Värva 10 medlemmar 
och få ett presentkort hos 
val fri affär på 700 kr

• Värva 5 medlemmar och 
få ett presentkort på 300 kr

Liksom tidigare får var 
och en som värvar minst 
en ny medlem en Sverige-
lott! Det lönar sig alltid att 
vär va fl er.

Oavsett vilken medlems-
förbindelse som används 
för att anmäla en ny med-
lem är det viktigt att det 
fram går vem som värvat. 
Skriv därför ”Värvad av 
Namn, medlemsnr/per-
sonnr”. Du kan även regist-
rera din nyvärvade medlem 
på hemsidan, www.mhf.se/
bli_medlem.m   

Regionernas värvande
I tävlingen regioner emel-

lan premierar förbundet 
dem som lyckas vär va minst 
50 nya medlemmar under 
2011. Det gäl ler enbart helt 
nya betalande medlemmar, 
inte åter värvade som tidi-
gare va rit med. Värva till 
MHF, MHF-Support eller 
MHF-Ungdom, de är lik-
värdiga i tävlingen. (Inga 
SalusAnsvars-värvade 
räknas in utan enbart egen 
värvning). Oavsett vem 
som värvar så till faller 
medlemmen den re gion där 
han/hon hör hem ma.

Så här ser priserna ut:
• Vid 50 nya medlemmar 

er håller regionen 5 000 kr 
från förbundet.

• Vid 100 nya medlemmar 
er håller regionen 15 000 kr 
från förbundet.

Introduktionspris för 
medlemskap

Vi erbjuder sänkt avgift 
första året enligt följande:
❒ MHF och MHF Sup-

port 195 kr (ordinarie avgift 
360 kr)
❒ MHF Camping Club 

och MHF Camping Club 
Support 75 kr (ordinarie 
avgift 150 kr)

Mer information: Pelle 
Nils son, marknadschef, tel. 
08-555 765 84, 
pelle.nilsson@mhf.se. 

Anders Marklund, region-
ordförande Norr, tel. 0920-
24 86 24 kväll, 
anders.marklund@mhf.se

MHF har startat en 
värvningskam-
panj och då följer 

vi i MHF Camping Club 
ef ter så är kampanjen full-
bordad. Här är den premie-
trappa som vi har kommit 
fram till.

• 2 nya medlemmar 1 
styck Sverigelott till den 
som värvat.

• 5 nya medlemmar 2 
styck Sverigelotter till den 
som värvat.

• 10 nya medlemmar 5 
styck Sverigelotter till den 
som värvat.

• Ytterligare 1 styck lott 
för var 5-te värvad.

Så här ser prisbilden ut  
för MHF Camping Cluben 
75:– OBS! det gäller även 
Supportanslutna.

Ni som värvat medlem-
mar till MHF Camping 
Club ska skicka värv-
ningstalongen till Göran 
Pet tersson, Grönåsvägen 
2, 310 60 Ullared eller E-
post: pettersson.mhfcc@
telia.com

Kom ihåg att skriva namn 
och medlemsnummer på 
den person som har värvat 
den nya medlemmen. Sve-
rigelotterna skickas inte ut 
för rän medlemmarna har 
be talt medlemsavgiften.

Mer information: 
Jan-Åke Hansson tel: 

0709-92 62 29 
janake.hansson@mhf.se

Medlemsvärvning 
2011

Värvningskampanj 
MHF Camping Club
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Den bildades 1977 av Kri-
stian stad läns distrikt av 
MHF. Idag fi nns 130 an-
delar till ett pris av 120 kr/
an del och år. Varje andel 
be rättigar till 12 månads-
dragningar och två slut-
dragningar där högsta vin-
sten är 400 kronor. 

En del av överskottet be-
talas ut i form av kulturbi-
drag till lokalavdelningar 
och campingclubbar inom 
re gionen. Ansökan om det-
ta sändes till ordf. i klubben 
se nast den 1 november och 
skall ha inkommit före arr-
an gemanget. När Ni skall 
ha något underhållnings-
program eller föredrag, 
bild visning m. m. kom in 
med en ansökan. Program-
met skall annonseras i Rat-
ta Ren.

För 2010 erhöll Simris-
hamn, Kristianstad och 
Bjärnum-Vittsjöavdelnin-
garna samt campingclu-
barna Gåsa och Syd bidrag.

En summa betalas efter 
an sökan ut till den avdel-
ning som arrangerar re-
gionsårsmötet med tillhö-
rande samkväm.

Styrelsen består för när-
varande av Vera Thelander, 
Lennart Johansson och 
Bru no Andersson.

Årsmötet hålles vid sam-
kvämet efter regionårsmö-
tet.

Kontakt: ordf. Vera The-
lander, 0451-213 16, e-
post:  
veraoerlingthelander@telia.com

Supporterklubben MHF Skåne 
har en stödjande funktion till 

regionens avdelningar

Dragningslista
i supporterklubbens lotteri 2010
Du har väl koll på ditt lottnummer?
Vinster omgång 64.

Datum Dragn. 100 kr 50 kr
100312 1. 40. 51, 60, 87, 108.

100312 2. 03. 38,58, 107, 125.

100312 3. 40. 26, 30, 88, 113.

100317 4. 117. 23,73, 88, 93.

100317 5. 21. 06, 27, 58, 120.

100317 6. 06. 12, 35, 43, 61.

Slutdragning 100327
400 kr lott nr 14.

200 kr lott nr 50,89, 107.

100 kr lott nr 02,61, 93, 98.

50 kr lott nr 10, 17, 18, 33, 39, 47, 66, 67, 70, 84.

Vinster omgång 65.

Datum Dragn. 100 kr 50 kr
100828 1. 107. 12, 18, 38, 63.

100828 2. 46. 72, 110, 112, 126.

100828 3. 105. 24, 47, 96, 104.

101008 4. 83. 95, 104, 105, 114.

101008 5. 48. 12, 51, 57, 118.

101008 6. 06. 36, 48, 57, 85.

Slutdragning 101204 
400 kr lott nr 41.

200 kr lott nr 71, 92, 113.

100 kr lott nr 39, 60, 70, 87.

50 kr lott nr 09, 12, 18, 51, 52, 69, 81, 89, 91, 124.

Nätverk Trafi k och Droger 
har under 2010 med hjälp 
av MHF-medlemmar från 
hela Skåne utfört ett stort 
ar bete för nykterhet- och 
tra fiksäkerhet. Uppvak-
nandet har visats för över 
4.000 per soner på gym-
nasieskolor, mässor, gator 
och torg, och det verkar till 
att vara upp skattat av besö-
karna. Al kolås och promil-
leglasögon har varit med 
vid de fl es ta visningarna 
av uppvaknandet.

Vi har även haft många 

upp drag från NTF med 
has tighetsmätningar, bäl-
tesräkning, information 
m. m.

Vet du någonstans där vi 
får visa uppvaknandet eller 
nå gon plats, bibliotek eller 
an nat säkert ställe där det 
kan stå i en eller två veckor 
så hör av dig till underteck-
nad.

Vi har numera fyra upp-
lagor av uppvaknandet i 
Skåne.

Erling Thelander
0451-21316

Nätverk Trafi k och Droger 
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Så här i början av året vill 
jag ge ett par programtips. 

Det första handlar om 
den resa till Berlin, som 
jag lovat ordna, om intresse 
fi nns. Jag har sedan länge 
god kontakt med godtemp-
larna i Berlin, och de kom-
mer att ta väl hand om oss, 
om vi bestämmer oss för att 
resa dit.

Som förberedelse kan ni 
antingen läsa och disku te-
ra någon skönlitterär bok 
med handlingen förlagd 
till Berlin eller se på fi lm. 
Exem pel på fi lmer är Vi 
barn från Bahn hof Zoo el-
ler Himmel över Berlin, 
som liksom fl era andra fi l-
mer med motiv från Berlin, 
fi nns på DVD.

Mitt andra och tredje pro-
gramtips är ett par andra 
fi l mer. De kan vara ett bra 
un derlag för en alkoholpo-
litisk diskussion. 

Den första är Agneta 
Troells, Maria Larssons evi-
ga ögonblick. Den handlar 
om en ung arbetarkvinna, 
som i början av 1900-talet 
vin ner en kamera på lotteri. 
Fil men berättar om ett liv i 
fat tigdom och utveckling, 
där kameran spelar en hu-
vudroll.

Den andra fi lmen är Svi-
nalängorna i regi av Pernilla 
Au gust efter Susanna Ala-
koskis roman med hand-
lingen förlagd till Ystad.

Båda fi lmerna är mycket 
väl gjorda. Maria Larssons 
evi ga ögonblick fi nns på 
DVD, och om inte Svi-
nalängorna redan kommit 
på DVD, så lär det inte drö-
ja länge, innan den gör det.

Lycka till med några kul-
turella men också allvarliga 
och nyttiga program.

Text: Mi

KSAN/Kvinnoorganisatio-
ner nas Samarbetsråd i Alko-
hol- och Narkotikafrågor/i 
samarbete med NBV bjöd 
in till en utbildningsdag i 
Mal mö den 9 december. Te-
mat var att leda tjejgrupper. 
Vis av erfarenhet anmälde 
vi oss till denna utbildning 
trots att vi har deltagit i 
dam klubbsverksamhet 
och andra tjejgrupper un-
der många år, så fanns det 
myc ket att lära om moderna 
ak tiviteter bland tjejer. Ar-
betsmaterialet för dagen 
hade namnet, Bella, Grus 
och glitter 2 – för tjejgrup-
per. Som utbildare medver-
kade dramapedagog Erika 
Marklund.

Louise Hammar höll i trå-
darna och från NBV med-
verkade Binaji Marouf.

Meningen med utbildnin-
gen var att starta nya tjej-

grupper, hur vi lyckas med 
det återstår att se.

I dagens mångkulturella 
sam hälle gäller det att möta 
alla med vänskap, visa 
själv förtroende – självstän-
dig het, som ledare. Se till 
att inte trakasserier och 
kränk ningar drabbar de 
som känner sig svaga och 
att inte peka ut den som är 
”an norlunda” i gruppen. 
Att tobak, alkohol och par-
tydroger diskuteras, så att 
alla förstår vad det innebär 
och varför man bör undvika 
detta.

Detta och mycket mer om 
hur vi leder ungdomar rätt i 
sam hället efter våra värde-
ringar, gjorde utbildnings-
dagen till en trivsam sam-
mankomst och kan varmt 
re kommenderas.
Från MHF Ingegerd och 

Ann-Margret

Inbjudan till
naturupplevelser i Vittsjö

Klippans MHF och MHF Ungdom inbjuder till en 2-tim-
mars båttur med grillning och kaffe ombord på båten Ubbe 
på Vittsjön söndagen den 12 juni kl. 10.00. Samling kl. 
09.00 för gemensam avfärd från Storängsgården i Klip-
pan eller på Vittsjö camping kl. 10.00. Pris för båttur, 
grill ning och kaffe blir 175:– kr och båten rymmer max 
30 personer så ”först till kvarn får först mala” är det som 
gäl ler. Anmälan snarast eller senast den 25/9 till Aksel, 
0708-92 98 37.

Programtips från studieledaren

MHF:s Campingclubb 
Sektion Syd

Påskträff i Grimslöv 21–25 april
Anmälan till Mary-Annè och Gösta,

tel. 0476-714 38
Midsommarträff i Knislinge 23–26 juni

Anmälan till Sigbritt och Gunnar,
tel. 044-606 14 eller

ordf. Erling Thelander, tel. 0451-21 31 16

Utbildningsdag i Malmö

Däckförvaring

Goodyear och Yokohama
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Hässleholms
kommun

Vi stöder MHF & MHF-Ungdom
med denna annons

Lindstrands Lack
Godkänd av försäkringsbolagen.

Vi lackar skadan och bilen.
Testvägen 4 ARLÖV • fax 040-43 76 05

Tel: 040-43 70 05 • 070-543 76 43

Välkommen till Ystad!
Fräscha året runt stugor på vår fina
camping - ett stenkast från havet.

Ystad. Tel 0411-192 70. www.sandskogenscamping.se

 Ring oss först – det lönar sig!

 • Avgassystem
• Billacker
• Bilplåt
• Bromsdelar

 • Däck o Batteri
• Motordelar
• Oljor
• Stötdämpare

 MALMÖVÄGEN 23, 273 35 TOMELILLA. Tel. 0417-132 30
MACKLEANSGATAN 3, 274 34 SKURUP. Tel. 0411-458 45



17

 Med 100 kr i månaden (1 st 300-kronorslott varje dragning)

 Med 200 kr i månaden (1 st 600-kronorslott varje dragning) 

 Med 300 kr i månaden (1 st 900-kronorslott varje dragning) 

 Jag är intresserad av att betala via Autogiro 

Namn:

Adress:

Postnr:     Postort:

Telefon dag:    Kväll:

E-post:

Jag är myndig. Min lotteribeställning är bindande i 3 månader.

Ort/datum:

Namnteckning:

Vinn din drömbil och stöd MHF!

Så här fungerar lotteriet
En lott i En Chans på Tusen kostar 300 eller 900 kr. Dragningarna sker en 

gång i kvartalet. Till varje dragning säljs 1 000 lotter. Det betyder att med 

en lott har du exakt en chans på tusen att vinna din drömbil. Vinsten är 500 

gånger ditt satsade belopp.

Du kan prenumerera på lotter. Då betalar du en mindre summa månadsvis 

istället för hela beloppet vid ett tillfälle. Köper du till exempel en 900-kro-

norslott betalar du bara 300 kr per månad. En gång per kvartal skickas en 

lott hem till dig så att du är med i dragningen.

 100 kr per månad Lott för 300 kr Vinst 150 000 kr
 200 kr per månad Lott för 600 kr Vinst 300 000 kr 
 300 kr per månad Lott för 900 kr Vinst 450 000 kr

Du kommer inte att hitta en bättre chans i något annat lotteri. När du vin-

ner väljer du vinstbil helt fritt inom ramen för vinstvärdet. Du kan också 

välja att ta kontanterna. Vinsten är skattefri.

Välkommen att anmäla dig
Dragning förrättas av kontrollanter från Lotteriinspektionen. Efter dragning 

presenteras vinnande lottnummer på MHF:s hemsida. Du får även ett brev 

hem med vilket lottnummer som utfallit med vinst och vinnaren under-

rättas personligen.

I En Chans på Tusen är alla vinnare  
- allt överskott går till arbetet 
  mot rattfylleriet i Sverige!

Ja! Jag vill prenumerera på lotter i En Chans på Tusen och delta i fyra dragningar per år.

Lägg den ifyllda talongen i ett kuvert och posta portofritt till:

MHF Lotteritjänst 
FRISVAR Kundnr 20466144 
120 11 Stockholm

Värvad av lokalavd: 

MHF:s lotteri ger dig en chans på tusen att få din drömvinst! Vinsten kan du ta ut i form av en 
bil eller i kontanter – du väljer själv. Allt överskott går till MHF:s arbete för trafiksäkerhet. 

Beställer du lott så stödjer du 
även din lokalavdelning.

För varje prenumerant får din 
lokalavdelning 60 kronor.

Skriv in avdelningens namn här 
nedan.
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 Lomma kommuns
trafi knämnd

stöder MHF & MHF ungdom
med denna annons

Löderups Strandbads
Camping ★ ★

276 45 Löderup
Tel: 0411-52 63 11
Fax: 0411-52 66 13
Öppet 13/4 - 30/9

200 campingtomter, 3 stugor, 10 husvagnar för uthyrning
Campingen med direktkontakt till havet!

www.camping.se/plats/m12

EKVALL’S BIL & HUSVAGN
RÅDJURSVÄGEN 2

246 52 LÖDDEKÖPINGE     

0731-560049   0707-810112
www.hyr-husvagn.se

Jan-Olof Barles
Trafi kskola HB
Vallgatan 4, 267 38 Bjuv Tel. 042-810 50
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Tomten hälsade besökarna 
väl komna och det blev en 
triv sam eftermiddag på 
MHF-Gården i Simrishamn 
när sångarna från Laudate-

kören, med två små lucior 
dök upp, spelade och sjöng 
ett stort urval julsånger. Ett 
tre ttiotal åhörare glades åt 
sång och musik från dessa 

väl ljudande röster. Vi fort-
satte samkvämet med kaffe-
servering och julkakor, lot-
terier och mycket småprat. 
Medlemmarna ställer alltid 

upp med kakbak och lotteri-
vinster, som vi här med vill 
tacka för, vilket ger ett gott 
tillskott till kassan.

Text och bild:
Ann-Margret

Adventskaffe med luciasång

Laudatekören förstärkt med små lucior.

Vid Bjärnum-Vittsjö 
MHF:s studiebesök på 
Lind bergs Möbler i Bjär-
num blev det trångt mellan 
sof for och bord då vi var 24 
in tresserade besökare.

Ägaren Ingvar Lindberg 
gui dade oss och visade runt 
i lokalen som är större än 
den ser ut utifrån.

Affären som i år fi rar 110 
års jubileum har varit i släk-
ten (familjen) hela tiden.

Ingvar visade oss fina 
möb ler, mattor och gardi-
ner, men även en SAAB 
som varit Eric Karlsson På 
Ta kets tävlingsbil, själv har 
Ing var som rallyförare varit 
spons rad av SAAB. Otaliga 
var de bilder på rallybilar 
och militära fl ygplan som 
häng de på väggarna. Vid 
fi  kan där Ingvar bjöd på 
smör gåsar berättade han 
lite om 2:a världskriget 
som han är expert på.

Ingvar skäms verkligen 
inte för att han är nykterist 
och MHF-are. När han har 

va rit i MHF-stugan och vi-
sat bilder och talat om 2:a 
världskriget och rallykör-
ning i Sverige och Europa 
får vi inte tacka honom med 
blommor för han är ju med-
lem i MHF och vill stödja 
avdelningen.   

Text : Erling 

Avslutningen på sportlovet 
var en helkväll i Korsavads-
hallen, där vi från MHF 
till sammans med modell-
fl ygklubben, MC-klubben, 
Ung domens hus Benka Di, 
som stod för underhållnin-
gen i form av karaoke och 
scoutkåren, fi ck stifta be-
kantskap med ungdomar 
och föräldrar, som också 
be sökte andra aktiviteter i 

sim hallen, bowlinghallen 
och bollhallen.

Som vanligt rönte vår ut-
ställning, ”Uppvaknandet” 
stort intresse, frågorna 
kring det vi har att visa upp 
är som vanligt många och 
livliga diskussioner upp står.

Det är ett intressant upp-
drag vi har och återkommer 
gär na.

Text och bild:
Ann-Margret

Fullt hus i möbelaffären Sportlovets fi nal i Korsavads-
hallen, Simrishamn

 Simrishamns Individ-
och familjeomsorg

 stöder MHF & MHF Ungdom

med denna annons

www.simrishamn.se
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Trafi kverket har presen-
te rat de preliminära 
siff rorna för antalet om-
komna och svårt ska-
dade i vägtrafi ken 2010. 
Slutsiffrorna blev c:a 270 
omkomna och c:a 3.000 
svårt skadade. Motsva-
rande antal 2009 var 358 
resp. c:a 3.500.

Antalet omkomna har 
min skat kraftigt den senas-
te tiden och är nu defi nitivt 
lägst i EU och troligtvis 
ock så i resten av världen, 
be dömer Nils Petter Gre-
gersen, trafi ksäkerhetschef 
på NTF. 

Genom att Sverige, på 
sam ma sätt som många an-
dra länder, inte längre räk-
nar in självmord i antalet 
om komna i trafi kolyckor 
blir vår tätposition extra 
stark.

Utvecklingen av trafi k-
säkerheten i Sverige har 
va rit positiv sedan slutet 
på 60-talet med en tydlig 
trend av minskande antal 
ska dade och dödade. Om 
ut vecklingen skulle fort-
sätta i samma takt skulle 
vi uppnå Nollvisionen om-
kring år 2025. 

Vår stora framgång är 
ett resultat av ett intensivt 
och kvalitetsmässigt hög-
stående arbete från många 
par ter där Nollvisionen 
va rit ledstjärnan under det 
se naste decenniet. Nu kan 
vi konstaterar fortsätter 
Nils Petter Gregersen, att 
det är samhällsekonomiskt 
lön samt att satsa på trafi k-
säkerhet och att det verkli-
gen sparar liv och minskar 
an talet skadade. Från NTF 
har vi stora förhoppningar 
om att ingen slår sig till ro 
med de här positiva resulta-
ten utan fortsätter kampen 
med oförminskad takt.

Trafi kverkets 
pressmeddelande:

Antalet döda i vägtrafi ken 
det lägsta på nästan 100 år 

– Sverige klarar EU:s hal-
veringsmål.

Enligt preliminära upp-
gifter inkomna till Trafi k-
ver ket bedöms 270 perso-
ner ha omkommit i olyckor 
i vägtrafi ken under 2010. 
Sve rige blir med all san-
nolikhet det land i världen 
som har det lägsta antalet 
om komna i förhållande till 
be folkningens storlek.

Antalet dödade i den 
sven ska vägtrafi ken är nu 
nere på en historiskt låg 
nivå. Under 2010 omkom 
pre liminärt 270 perso-
ner el ler 2,9 personer per 
100.000 innevånare i väg-
trafi kolyckor. Trafi kanalys 
kom mer under våren att 
pre sentera de definitiva 
uppgifterna.

Nytt från och med i år är 
att självmord inte räknas in 
i den offi ciella statistiken, 
utan redovisas separat. 
Sve rige följer därmed den 
in ternationella defi nitionen 
för vägtrafi kolyckor. Anta-
let självmord uppskattas 
till 20 för 2010. Om denna 
för ändring inte räknas in, 
min skade antalet omkomna 
i vägtrafi ken med 20 pro-
cent jämfört med 2009. 
Hi storiskt sett är detta en 
myc ket kraftig minskning.

I stort sett alla olyckstyper 
har minskat, liksom döds-
fallen inom de fl esta tra-
fi kantgrupper. Undantaget 
är cyklister. Även an talet 
svårt skadade har min skat 
kraftigt – 15 procent – jäm-
fört med 2009. I och med de 
senaste årens minsk ning av 
antalet omkomna i vägtra-
fi kolyckor så kom mer Sve-
rige att klara EU-målet om 
en reduktion av antalet om-
komna från 2001 till 2010 
på 50 procent.

– Sveriges arbete inom 
väg trafi ksäkerhet har varit 
oer hört framgångsrikt och 
är idag ett föredöme för an-
dra länder. Även om en viss 
del av framgången 2010 

är ett resultat av två bistra 
vint rar i trafi ken, så kan 
vi visa att det är ett långt 
och systematiskt arbete av 
mån ga aktörer som leder 
fram åt, säger generaldi-
rektör Gunnar Malm vid 
Trafi kverket.

En starkt bidragande fak-
tor till förbättringen av tra-
fi ksäkerheten på de svenska 
vä garna är att trafi kanterna 
har blivit bättre på att följa 
hastighetsbegränsningar-
na. Även utbyggnaden av 
det mötesfria vägnätet, 
kom munernas arbete med 
att förbättra trafi kmiljön i 
tät orterna och utvecklingen 
av säkrare fordon har gett 
po sitiva resultat.

I december omkom preli-
minärt 17 personer i väg-
trafi ken. En av de lägsta 
sif frorna någonsin för de-
cember. Motsvarande må-
nad 1970, det vill säga för 
40 år sedan, omkom 148 
personer.

Det är säkert att åka tåg. 
Un der 2010 omkom en pas-
sagerare. Dessvärre om-
kom fl er genom påkörning 
än någon gång tidigare un-
der 2000-talet. Olyckorna 

in träffade dels i plankors-
ningar, dels på grund av 
att personer befunnit sig 
ute på spåren. 2010 omkom 
pre liminärt 109 personer.

Utvecklingen av järnvägs-
sä kerheten har inte varit 
po sitiv på många år, och 
an talet omkomna har till 
och med ökat 2010 till 
den högsta nivån under 
2000-talet. 

– Vi behöver arbeta med 
sam ma systematik inom 
järn vägssystemet som man 
gjort på vägsidan. Dels 
be höver vi fortsätta arbe-
tet med att få färre plan-
korsningsolyckor, dels ska 
vi starta ett suicidprogram 
som är gemensamt för bana 
och väg. Det fi nns effekti-
va metoder att förebygga 
själv mord, och dessa måste 
vi börja tillämpa i större 
ska la. Jag är också oroad 
över arbetsmiljön för dem 
som jobbar på både bana 
och väg. Jag vill dock 
poäng tera att det är mycket 
sä kert att åka tåg, säkrare 
än de fl esta andra sätt att 
resa, säger Gunnar Malm. 
(2011-01-03)

Sverige bäst i världen på trafi ksäkerhet
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På senare år har proble-
met med barn som växer 
upp med föräldrar som har 
miss bruksproblem blivit 
mera allmänt känt. Vart 
fem te barn i Sverige tillhör 
den gruppen, men de fl esta 
av dem har ”glömts bort” 
av samhället och får inte 
det stöd som de skulle be-
höva. Det största ansvaret 
vi lar på kommunerna, men 
de ideella organisationerna, 
t. ex. MHF, kan göra viktiga 
in satser för dessa barn.

MHF och Stockholms 
Läns Nykterhetsförbund 
ar betar med projektet De 
Glöm da Barnen i Stock-
holms län. På samma sätt 
skul le MHF kunna enga-
gera sig i frågan runt om i 
lan det. Vi behövs!

Genom den s. k. Upp-
märksamhetsveckan under 
vec ka 7 med temat ”vart 
fem te barn” har ett antal 
myn digheter och organisa-
tioner velat uppmärksam-
ma De glömda barnen.

När detta nummer av 
Rat ta Ren kommer ut har 
vi redan passerat vecka 7. 
Men det räcker inte med 
att uppmärksamma dessa 
barn under en vecka, utan 
det behövs insatser under 
hela året.

Vart femte barn
400 000 barn, vart femte 

barn i Sverige lever hos 
fö räldrar med riskabel al-
kohol- eller narkotikakon-
sumtion. Det är vart femte 
barn i Sverige. En del av de 
här barnen känner sig en-
samma, oroar sig mycket 
och en del far illa. Ju fl er 
som vet om deras situation, 
des to större chans att någon 
ser de här barnen i tid och 
att de barn som vill ha stöd 
och hjälp får det.

Många av de barn som 
vu xit upp eller växer upp 
hos en förälder med miss-
bruksproblem utvecklar 
mön ster som är påverkade 
av missbrukssituationen. 
Det kan innebära att de har 
svårt att be om hjälp, att 
full följa saker från början 
till slut, svårt med nära re-
lationer, att säga nej och att 
lita på andra. De är bra på 
att ljuga och har som följd 
av allt det här en osäker 
själv bild. Det har också 
vi sat sig att omgivnin gens 
stöd är jätteviktigt för att 
bar nets utveckling ska kun-
na ta en positiv vändning. 

Därför har vi som arbetar 
med barn, vuxna och miss-
bruk inom familjer samlat 
våra resurser – under en hel 
vec ka har vi uppmärksam-
mat problemet i media, i 

fö reläsningar och på Face-
book. På så sätt hoppas vi 
kun na sprida kunskap om 
hur man upptäcker tecken 
på missbruk och vad man 
kan göra om man känner 
sig orolig över sig själv el-
ler för någon annan. Fram-
för allt tror och hoppas vi 
att de som lever i familjer 
med missbruksproblem 
med vår kampanj förstår 
att det fi nns hjälp att få.

”Vart femte barn” är en 
riks kampanj för att upp-
märksamma barn och unga 
som påverkas negativt av 
att vuxna i deras närhet 
miss brukar alkohol, nar-
kotika eller läkemedel. Vi 
som står bakom kampanjen 
är organisationer, verksam-
heter, individer och vi hop-
pas bli många fl er. I veckan 
med Alla Hjärtans Dag 
uppmärksammas barn och 
unga också i andra län der. I 
till exempel USA och Stor-
bri tannien har man i fl era 
år genomfört Children of 
Al coholics Week. I Sve-
rige kallar vi kampanjen 
Vart Femte Barn och det är 
första, men förhoppnings-
vis inte sista gången, vi ge-
nomfört den i Sverige 2011.

”Vart Femte Barn” ge-
nomförs med stöd av Cen-
tralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning 

(CAN), Nykterhetsrörel-
sens Bildningsverksamhet 
(NBV), Ersta Diakoni, Stif-
telsen Trygga Barnen och 
Sta tens Folkhälsoinstitut. 

Medverkar gör bl. Motor-
förarnas Helnykterhetsför-
bund (MHF), Stockholms 
Läns Nykterhetsförbund 
(LNF), IOGT-NTO, UNF, 
Blå bandet, Mentor, FAS-
föreningen, Sensus, Sprit-
partiet med fl era.

På följande webbsida på 
In ternet kan man läsa mera 
om kampanjen:
www.vartfemtebarn.se

Vill du ha ytterligare in-
formation så läs på CAN:s 
In formationsblad för pro-
fessionella på webbsidan:
http://www.can.se/docu-
ments/Drugsmart/public/
can_faktafolder_print.pdf

Kontakta gärna Lars Olov 
Sjöström 
lars.olov.sjöström@mhf.se 
tel. 0706-97 00 22 eller 
Gun-Lis Roos 
gun-lis@hem.utfors.se 
tel. 0709-48 81 42, 08-
35 38 26 så hjälper vi gärna 
till med att komma igång 
med projektet ”De glömda 
bar nen” som fi nns i MHF:s 
verk samhetskatalog.

Projektet ”De Glömda 
Barnen i Stockholms 

län” Lars Olov Sjöström 
och Gun-Lis Roos

MHF och De glömda barnen

Inbjudan
Föräldrar och personer som dagligen kommer i kontakt med barn inbjuds till en seminarieserie 

om utsatta barn. Andra seminariet: De glömda barnen
Medverkar gör Denise Madsen från Maskrosbarnen, Ragnwi Marcelind från Socialdepartementet 

och personal från socialkontoret i Sollentuna kommun.
Tid och plats: Måndagen den 12 april, 18-20, Arena Satelliten

Välkomna!
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Vi stödjer MHF och MHF-ungdom 

för en drogfri trafi kmiljö

  www.lund.se/gatukontoret

Tekniska 
förvaltningen

Staffanstorps MHF
inbjuder till

50-årsjubileum
lördagen den 14 maj 2011
kl. 19.00 på Arlövs teater

Meny
Rökt kalkonbröst
Potatisgratäng

Sallad
Hembakat bröd med smör

Kaffe och kaka
Dans till Carnettis orkester

Lotteri
Kaffe och hembakat

Pris: 200 kr
Välkommen att fi ra våra 50 år

Tag gärna med vänner!
Anmälan senast den 29 april 2011 till 
Inge Svensson, tel. 040-44 52 69 eller 

Brita Nordbeck, tel. 040-44 52 43

Helsingborg  042-25 80 00
Lund  046-38 60 30
Malmö  040-38 20 00

Vi monterar 
Dräger Alkolås 

för allas säkerhet!
Vi kan kalibrera alkolåset i alla typer av fordon. 

Bussar  ● Lastbilar
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 Viktiga adresser och telefonnummer inom MHF Region Skåne
Regionen
MHF Region Skåne Post: Se ordföranden  tel. 040–611 78 86 (svarare)
Postgiro 38 98 58–2 Besök: Löjtnantsg. 4, 211 49 Malmö  
  över gården, trappa 3

Regionstyrelsen 
Ordförande Jan-Åke Hansson Drottningvägen 15 254 33 Staffanstorp tel. 046-25 67 96, mob. 0709-92 62 29
Sekreterare Vera Thelander Hemmeströ 4621 280 20 Bjärnum tel. 0451-213 16, mob. 070-378 61 10
Kassör Göran Roos Hjälmhultsgatan 15 254 41 Helsingborg tel. 042-457 00 20, mob. 010-121 71 06 
V. ordförande Ronney Johansson Aron Nils väg 1 i 283 32 Osby tel 0479-124 81,044-494 34 arb.
V. sekreterare Hans Hansson Lillevångsväg. 155–27 235 99 Vellinge tel. 040-48 70 89, mob. 070-516 20 56
Ledamot Ove Eriksson Anisvägen 6 238 38 Oxie tel 040-54 97 46
Ledamot Emma Svensson Kviingevägen 27 C 289 50 Hanaskog tel 0722-03 76 68
Ledamot Aksel Kops Eriksen Ekebrogatan 11 265 37 Åstorp tel. 042-594 74
Ledamot Marianne Jönsson Rusthållsgatan 1 252 31 Helsingborg mob. 070-622 59 17
Revisor Sylvia Larsson Aska 4183 281 90 Hässleholm tel. 0451-320 16
Revisor Bjarne Lexander Svartbrödragatan 2 264 35 Klippan tel. 0435-134 04

Avdelningarnas ordförande (om ej annat anges)
210 Bjärnum–Vittsjö: Erling Thelander Hemmeströ 4621 280 20 Bjärnum tel. 0451-213 16
448 Bromölla: Henrik Goldman Östersjöv. 336 295 91 Bromölla tel. 0456-260 91
  98 Helsingborg:  Vilande 
109 Hässleholm: Göran Roos Hjälmhultsgatan 15 254 41 Helsingborg tel. 042-457 00 20, mob. 070-373 39 82
187 Klippan: Aksel Kops Eriksen Ekebrogatan 11 265 37 Åstorp tel. 042-594 74, mob. 0708-92 98 37
  86 Kristianstadorten: Lars Niwongh Kårestadväg. 224–90 290 10 Tollarp tel./fax 044-32 01 81
    mob. 0708-31 09 11
536 Kävlinge, 533 Södra Luggude: 
 Marianne Jönsson Rusthållsgatan 1 252 31 Helsingborg tel. 042-12 12 07, mob. 070-622 59 17
 Sonja Persson Böketoftavägen 157 260 50 Billesholm tel. 042-733 39
  97 Landskronabygden: 
 Kontaktman Sigurd Winér Sandvångsparken 4 261 41 Landskrona tel. 0418-185 05, mob. 073-617 73 39
186 Lund: Kontaktman Bodil Olsson Sofi aparken 6 B 222 41 Lund tel. 046-15 79 84
  19 Malmö: Kontaktman Ove Eriksson Anisvägen 6 238 38 Oxie te. 040-54 97 46
118 Mellersta Skåne: Rainer Nyberg Timan 242 95 Hörby tel. 0415-702 48
195 Osbyorten: Gunnar Gustavsson Olastorp 2104 283 91 Osby tel. 0479-121 26
429 Simrishamn: Aage Kilsand Kristianstadsv. 3 272 34 Simrishamn tel. 0414-143 00, mob. 0709-96 70 82
179 Ystad–Skurup:
 Sonia Persson Jägargatan 19 271 36 Ystad tel. 0411-159 81
537 Staffanstorp: Inge Svensson Tottarpsvägen 5 245 93 Staffanstorp tel. 040-44 52 69
355 Tomelilla: Gunnar Olsson Egnahemsgatan 5 273 36 Tomelilla tel. 0417-101 85, mob. 070-307 58 73
141 Trelleborg: Hans Hansson Lillevångsväg. 155–27 235 99 Vellinge tel. 040-48 70 89, mob. 070-516 20 56
538 Vellinge: Ingvar Lundgren Vellinge v. byaväg 16 235 91 Vellinge tel. 040-42 09 78
491 Ängelholm–Höganäs:
 Kontaktman Kjell Bengtsson Hunseröd 4700 266 94 Munka Ljungby tel. 0431-44 00 71
207 Örkelljunga–Skånes Fagerhult: 
 Kontaktman Magnus Abrahamsson Lönnsjöholm 535 286 92 Örkelljunga tel. 0435-811 41

Campingklubbarnas ordförande
Gåsa: John Allan Kvarnström Frihetsgatan 27 231 62 Trelleborg tel. 0410-143 02
Syd: Erling Thelander Hemmeströ 4621 280 20 Bjärnum tel. 0451-213 16

MHF-U distrikt skåne
Ordförande: Henrik Bengtsson Kullavägen 10 262 53 Ängelholm mob. 0706-41 87 20

Regiondamklubbsledare
Ann Margret Svensson Branteviksväg. 95 272 38 Brantevik tel. 0414-222 42, mob. 0709-67 69 79

Studieledare
Mi Olofsson Hallandsvägen 10 245 38 Staffanstorp tel. 046-25 48 72

Hemsidesansvarig
Aage Kilsand Kristianstadsvägen 3 272 34 Simrishamn tel. 0414-143 00 
e-post: aage@kilsand.se
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Staffanstorps MHF har nu 
av slutat sina aktiviteter för 
i år .

Dessa har varit välbesök-
ta och intressanta. Vi vill 
TAC KA samtliga under-
hållare och våra medlem-
mar! Det har varit släkt-
forskning, fi lm och Finsk 
dans uppvisning, som Elsa 
och Matti bjöd på en kväll. 
Även ett TACK till PEAB, 
som skottade vid vår par-
kering, så vi kunde ställa 

våra bilar där, när vi hade 
Jul samkväm. Denna kväll 
kom våra gäster trots snö-
ovädret, en trivsam gemen-
skap med musik av Donald 
La tila till både allsång och 
dans. Förtäring med hem-
bakade kakor till kaffet och 
se dan blev det glögg, frukt 
och godis, som det alltid 
ser veras här i vår stuga. 
Lot teri är ett måste för vår 
ekonomi.

Innan kvällen var slut tac kade vår ordförande oss 
och önskade EN GOD JUL 
och ETT GOTT NYTT ÅR 
och välkomnade oss till ett 
nytt verksamt 2011.

Välkommen att fira 
50-årsjubileum med oss 
till våren!

Text: Brita Nordbeck
Bilder: Olle Jönsson

Året som gått i Staffanstorp

GENÈVE WHO uppmanar 
fl er länder att ta fram hand-
lingsplaner och åtgärder 
för att förebygga alkohol-
skador. Alkohol dödar om-
kring 2,5 miljoner männi-
skor i världen, vilket är mer 
än aids, tuberkulos och våld 
gör, enligt en ny rapport. 

I maj ifjol antog en första 
glo bal alkoholstrategi mot 

skad lig alkoholkonsumtion 
och rekommenderade med-
lemsländerna att ta fram 
po licys för att begränsa 
till gång, höja priser, införa 
skat ter och särskilt skydda 
unga mot alkohol. 

En ny rapport visar att 
myc ket återstår att göra. 
Al kohol är den tredje van-
ligaste orsaken till för tidig 
död och kan kopplas till 
ett 60-tal olika sjukdomar. 
Nära fyra procent av alla 
döds fall i världen år 2005 
kun de knytas till alkohol 
(bland män 6,2 procent och 
1,1 procent bland kvinnor). 
I åldersgruppen 15–29 år 
dör 320 000 unga årligen 
i alkoholrelaterade skador, 
det är hela 9 procent i den 
gruppen.

Även om Europa fortfa-
rande har högst alkohol-
konsumtion är den gan-

ska stabil liksom i övriga 
väst världen. Däremot ökar 
den oroväckande i länder 
i Sydostasien och Afrika, 
som ofta har svårare alko-
holregleringar att stå emot 
al koholindustrin och min-
dre tillgänglig hälsoservice. 
I Ryssland och tidigare sov-
jetrepubliker kan cirka var 
fem te dödsfall kopplas till 
alkohol.

WHO oroas över dessa 
tren der, vilket framgick när 
ett expertmöte om alkohol 
in leddes i fredags i Genève 
och rapporten presentera-
des.

Flera länder har insett de 
all varliga hälsoproblem 
som alkohol kan leda till 
och har inlett steg för att fö-
rebygga hälso- och socia la 
bördor och hjälpa de i be-
hov av vård. Men många 
län der har fortfarande brist-

fälliga alkoholpolicys och 
preventionsprogram. 

– Uppenbart måste mer 
gö ras för att minska döds-
fall och lidande kopplade 
till skadlig alkoholanvänd-
ning, sade doktor Ala Al-
wan, WHO:s biträdande 
ge neraldirektör för icke 
smitt samma sjukdomar och 
psy kisk hälsa. 

Samtidigt understryks i 
rap porten att trots en oroan-
de utveckling, så är de fl esta 
män niskor – nära hälften av 
alla män och två tredjedelar 
av kvinnor – i världen inte 
alkoholkonsumenter. 

Alkohol är tillsammans 
med rökning, fetma och 
fy sisk inaktivitet fyra risk-
faktorer som WHO alltmer 
bör jat uppmärksamma. I 
sep tember 2011 anordnar 
FN:s generalförsamling 
ett högnivåmöte om dessa 

WHO gör mer mot alkoholskador

Forts på sid 27
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www.ystad.se

Vi stöder MHF & MHF Ungdom
med denna annons
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 ”När gav Du MHF en medlem senast”?
Vi förmodar att det är för Dig som för oss att det är väldigt länge sedan. I sammanhannget kan vi ändå konstatera att MHF idag 
har en ännu större funktion att fylla än vad som var förhållandet då MHF bildades för mer än 80 år sedan.

Vi alla har i vår närmaste krets, maka/make, sambo, fästmö/fästman eller kanske barn, någon annan släkting eller vän som 
gär na ville bli medlem och därmed hade vi löst vår födelsedagsgåva till MHF. 

Eftersom vi tror på vår rörelse och på att vi behöver ett sunt samhälle med en god uppväxtmiljö för våra barn och barnbarn så 
läg ger vi alla manken till och värvar var sin medlem.

Vi från regionstyrelsen tror på Din förmåga och solidaritet med våra gemensamma idéer om en sund livsföring och ett trivsamt 
samhälle, därför vet vi att just Du ställer upp på vår uppmaning. Du som värvar får en Sverigelott så snart den nya medlemmen 
betalt.

För regionstyrelsen

Jan-Åke Hansson
Ordförande

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avskilj och skicka in talongen till MHF Region Skåne, Drottningvägen 15, 245 33 Staffanstorp

Namn Adress

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postnummer/Postadress Personnummer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som medlem i MHF förbinder jag mej att så länge medlemskapet varar inte förtära starkare drycker än 2,25

volymprocent alkohol eller någon annan typ av drog. Kampanjpris 195 kr för ett helt år. 

Jag som värvat heter :

Namn Adress

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postnummer/Postadress Medlemsnummer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kampanjpris 195 kronor

för ett helt år Kampanjpris 195 kronor

för ett helt år

✂

✂
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för att förebygga relatera-
de sjukdomar – hjärt- kärl-
sjukdomar, cancer, kro-
niska lungsjukdomar och 
dia betes. Ett förberedande 
möte hålls i slutet av april i 
Mos kva som arrangeras av 
WHO och Ryssland. 

• Fotnot: Alkoholkonsum-
tionen var år 2005 globalt 
cir ka 6,13 liter ren alkohol 
per person över 15 år, nära 
29 procent var hembränt 
el ler illegal distribuerad. 
I Europa var snittkonsum-
tionen 12,2 liter/person – i 
Sve rige 10,3 liter/p och i 
Ryss land 15,7 liter/p. Käl-
la: WHO-rapporten ”Glo-
bal status report on Alcohol 
and Health”.

Av Drugnews/SL

Skolor utan 
policy för 

missbrukarnas 
barn

STOCKHOLM Endast 
var tredje skola har idag 
en handlingsplan för hur 
de kan identifiera barn 
som växer upp med miss-
brukande föräldrar. Skolor 

utan policy är sämre på att 
hjäl pa dessa elever, visar 
en studie med fl era hundra 
sko lor i landet. 

Studien har gjorts av Stad 
(Stock holm förebygger al-
kohol- och drogproblem) 
på uppdrag av Centralför-
bundet för alkohol och nar-
kotikaupplysning. 

Cirka tre till fem barn 
i var je skolklass lever i fa-
miljer med missbrukspro-
blem. Det påverkar skolre-
sultat och deras psykiska 
och fysiska hälsa, och de 
har förhöjd risk att själva 
ham na i missbruk och an-
dra problem. 

Av de 294 skolor som be-
svarade enkäten, så uppgav 
bara 33 procent att det fanns 
en skriftlig handlingsplan 
på skolan och 37 pro cent 
hade personal som del tagit 
i vidareutbildning om barn 
i missbruksmiljö. Tre av 
fyra skolor rapporte ra de att 
de identifi erat en eller fl er 
elever med sådana problem.

Studien visar att en hand-
lingsplan påverkar graden 
av vidareutbildning, som i 
sin tur påverkar möjlighe-
ten att upptäcka elever till 
för äldrar med alkohol-, nar-
kotika- eller läkemedelsbe-
roen de. Att 67 procent av 
de tillfrågade skolorna sak-
nar policy är forskarna kri-
tis ka till. 

– Det är inte bra. Skolor 
har en unik roll att kunna 
fö rebygga och identifi era 
så dana problem, i princip 
alla barn går i skola. Det 
kan inte bara handla om 
kun skapsförmedling, utan 
även ta ett socialt ansvar, 
sär skilt i en tid när gemen-
samma arenor blir färre, 
sä ger Håkan Leifman, sek-
tionschef på Stad, till Drug-
news.

Varför så få skolor har 
hand lingsplaner och utbil-
dar personal om barn i 
miss bruks familjer vet 
forskarna inte, men Håkan 

Leifman tror inte att re-
surser är huvudproblemet. 
I studien fram går även att 
elever i miss bruksmiljö 
identifi eras i högre grad på 
grundskolor och kommuna-
la skolor. Att fär re friskolor 
har särskild po licy tror han 
delvis beror på att skolorna 
ofta är mindre.

De fl esta kommuner har 
idag stödgrupper för barn 
till missbrukare, men man 
når bara ett fåtal av dem 
(cir ka 2 procent), ofta be-
roende på att de anses svåra 
att identifi era. 

– Skolor som tar tag i frå-
gan, skriver en handlings-
plan och utbildar lärare hit-
tar lättare dessa elever och 
kan slussa dem vidare till 
hjälp, exempelvis till kom-
munernas stödgrupper, sä-

ger Leifman. 
• Skolorna måste ta stör-

re ansvar för barn i miss-
bruksmiljöer. Det anser 
IOGT-NTO som tillsam-
mans med andra organisa-
tio ner driver kampanjen 
”Vart femte barn” för att 
fo kusera de uppåt 400 000 
barn och unga som lever 
med föräldrar med ett risk-
bruk.

– Vi som är föräldrar 
mås te kräva det här av 
våra barns skolor. Lärarna 
är ofta de vuxna som kom-
mer närmast de här bar-
nen. För att de ska få hjälp 
krävs det att någon vuxen 
ser dem, säger Anna Carl-
stedt, förbundsordförande 
för IOGT-NTO. 

• Skolverket tar över an-
svaret för ANDT-undervis-
ning av elever. Skolperso-

nal ska fortutbildas i ett 
tre årsprojekt och nytt lärar-
material har nyligen tagits 
fram av Folkhälsoinstitutet. 

• Fotnot: Studien, gjord 
av Tobias Elgán och Håkan 
Leif man på Stad, har publi-
cerats i tidskriften Health 
Po licy.

Av Drugnews/SL

Varför straffas 
inte supande 

föräldrar?
STOCKHOLM Föräldrar 
som super och utsätter sina 
barn för faror riskerar inte 
straff, däremot den som un-
derlåter att betala tv-licens. 
Det är dags att diskutera 
skev heterna i straffsyste-
met. Låt oss se det mer från 
bar nets perspektiv, föreslår 
straff rättsexperten Made-
leine Leijonhufvud. 

Hon fi nner att det fi nns 
vita fl äckar i rättssystemet, 
som ”godtar beteenden som 
sät ter barns liv, säkerhet 
och trygghet i akut fara och 
ac cepterar handlingar och 
un derlåtenhet som är långt 
mer allvarliga än fl ertalet 
sven ska brottstyper”, skri-
ver hon på DN Debatt. 

En full vårdnadshavare 
är en fruktansvärd upple-
velse för ett barn – tillvaron 
gun gar, trygghet försvinner 
och barnet känner sig helt 
hjälplös. Vilket fl era för fat-
ta re har berättat om i böc-
ker om sin uppväxt med 
en al koholiserad förälder.  
”Vu xenvärlden läser, grå-
ter – men sedan?”, undrar 
Lei jonhufvud.

Det är inte heller ett brott 
att inte hjälpa någon i nöd, 
exem pelvis ett barn som 
ram lat ner i vattnet och hål-
ler på att drunkna. 

”Det fi nns en hel del att 
göra, också för lagstiftaren, 
in nan vi vuxna i Sverige 
kan säga att vi tagit vårt 
an svar”, skriver Madeleine 

Forts från sid 24

Vart femte barn lever med för-
äldrar som missbrukar. Forts på sid 28
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DEBATTSIDA
Svar och åsikter om infört material på

debattsidan sänds till redaktionen.
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KSAN
intervjuas i 

SvD om fl ickor 
och läkemedel

KSAN önksar alla en god 
fortsättning på det nya året!

Hos oss är arbetet i full 
gång och under julledig-
heten har KSAN deltagit i 
debatten om hur receptfria 
värktabletter som Alvedon 
har blivit det vanligaste 

själv mordspillret bland 
unga svenska tjejer. Kans-
lichef Leena Haraké inter-
vjuades den 28 december i 
Svenska Dagbladet i ar ti-
keln Det vi ser nu är bara 
början. SvD har haft en ar-
tikelserie om ”Pillrets pris”, 
del 1 i artikelserien var 
Värktabletter vanligast 
när unga tar överdoser. 
Leena Haraké intervjuades 
även av SR:s Sisuradio den 
30 december, där hon lyfte 
att KSAN redan för fem år 
se dan uppmärksammade 
unga kvinnors användning 

av värktabletter. KSAN har 
sedan dess konsekvent ef-
ter frågat åtgärder och att 
den na fråga tas på allvar.

KSAN driver sedan 2006 
till sammans med RFHL 
och FSUM ett projekt om 
unga fl ickor och läkemedel. 
Projektet avser att ge nom 
tidiga insatser ge ökad kun-
skap med fokus på fl ickor/
unga kvinnor, lä kemedel, 
alkohol och dro ger. Ge-
nom tillgänlig kun skap 
och deltagande organisa-
tioners erfarenheter har 
vi noterat att unga fl ickor 
ten derar att ”laborera med 
li vet”, det vill säga använda 
oli ka drogkombinationer 
som en slags självmedici-
ne ring. Projektet syftar 

där för till att påverka at-
tityder och värderingar, 
minska totalkonsumtionen 
av läkemedel, alkohol och 
dro ger samt att uppmunta 
er bjudanden om alternativa 
sätt att handskas med svå-
righeter i fl ickor/unga kvin-
nors liv.

Inom projektet togs ett 
nytt material fram under 
vå ren 2010, En liten bok 
om stora känslor – piller 
kan inte bota allt, som går 
att läsa och beställa gratis 
på www.enlitenbok.nu

För mer information om 
pro jektet kontakta KSAN:s 
kan slichef Leena Haraké, 
tel. 08-10 10 51.

 

Lei jonhufvud som är pro-
fessor i straffrätt och sitter 
i styrelsen för World Child-
hood Foundation. 

• Minst 385 000 barn i 
landet växer upp med för-
äl drar som missbrukar al-
kohol eller andra droger, 
en ligt en beräkning av 
Folk hälsoinstitutet.

Av Drugnews/S

Mest våldslarm 
på 05-krogar

GÖTEBORG Stoppa al-
koholservering efter kloc-
kan 03! Det tänker polisen 
i Göteborg kräva av kom-
munens tillståndenhet efter 
en granskning som visar att 
miss handelsbrott och fyl-
leri särskilt sker på krogar 
som har nattöppet till 05. 

En genomgång av fjol-
årets larm om misshandel 
i centrala Göteborg kring 
Ave nyn, inom Vallgraven 
och i Nordstan visar att 
cir ka 600 av dem kunde 
kny tas till restauranger. 
Drygt 250 av larmen om 
miss handel gällde tio kro-
gar som alla har tillstånd att 
ser vera alkohol till klockan 
05 på morgonen. 

Nu ska polisen redovisa 
fal len krog för krog för att 
ge tyngd åt kravet att stoppa 
al koholservering sent på 
nat ten, erfar Göteborgs-
Posten.

– Merparten av fyllerier-
na och misshandeln sker 
mel lan klockan 02 och 04, 
sä ger till GP, kom missarie 
Thomas Petters son som 
gått igenom händelsestatis-

tik och knutit den till miss-
handelsbrott på krogarna. 

Idag har 23 restauranger 
och klubbar i Göteborg al-
koholtillstånd till klockan 
05, tio av dem toppade 
miss handelsligan ifjol, en-
ligt polisen. I rapport som 
ska skickas till kommunens 
till ståndsenhet beskrivs 
även samband mellan al-
kohol och våldsutveckling 
och att personer som dric-
ker sprit kan bli mer aggres-
siva än de som dricker öl. 
Försäljning av sprit har ökat 
mycket senare år på krogar.

Även polismästare Lars 
Kle vensparr har i ett brev 
i december till kommun-
styrelsen förordat att 
ser veringstillstånd efter 
kloc kan 03 inte bör med-
ges i framtiden. Samtidigt 

fram kommer att polisen ti-
di gare i yttrande ofta gett 
klar tecken till att sena ser-
veringstillstånd. 

• I underlaget till ny 
al kohollag som trädde i 
kraft vid årsskiftet ville 
re geringen inte ange sista 
klock slag för när tillstånd 
bör medges. Sedan kom-
munerna övertog tillstånds-
givning 1995 har antalet 
al koholserveringar i landet 
fl er dubblats till nära 11 000 
idag, de kan öka ytterligare 
då reglerna för kökskrav nu 
förenklats.

Av Drugnews/SL
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SÖLVESBORGS FÖRSAMLING

BEHÖVER DU
NÅGON 

ATT TALA MED?

Ta kontakt med
någon av våra präster.
Vi har tystnadsplikt.

Sölvesborgs Församling – Telefon 0456-554 40
www.svenskakyrkan.se/solvesborg

Hässleholm Newmanbil 0451-38 40 00 • Malmö Förenade Motor 040-607 27 00 • Lund Nilsson och Lind AB 046-385 380
Simrishamn Roger Anderssons Bilfi rma AB 0414-411 456 • Trelleborg BilLarsson i Trelleborg 0410-153 80
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Returadress
MHF Region Skåne
Drottningvägen 15
245 33 STAFFANSTORP

MHF Region Skåne, Drottningvägen 15, 245 33 STAFFANSTORP

Svärd & Söner Tryckeri AB, Falköping, 2011, EJ returadress

www.ballingslovbuss.se
0451-310 52

Välj ett säkert Bussbolag!
www.bromollabuss.se

0456-230 05
www.busspersson.com

0414-44 08 80
0454-611 16

www.kivikstaxi.se
0414-700 98

www.resteamet.se
0435-100 01

0454-77 02 68 www.exodus.se
046-14 05 90

www.hagestadtouring.se
0411-52 41 75

www.bjorksatertravel.se
 070 - 948 81 98

www.bkbuss.se
040-863 60

www.interbus.se
040-18 83 75

www.rokebuss.se
0451-402 24

www.bussapagarna.se
046-25 30 20

www.thellsbussar.se
046-570 03

www.isakssonkarlsson.se
044-433 00

Välkommen till trafi kskolorna i Skåne som stöder
MHF och MHF-Ungdom för en drogfri trafi kmiljö

Helsingborg
Anderssons Trafi kskola

Thure Röingsgatan 2
042-21 66 75

www.anderssonstrafi kskola.se

Lund
Lundgrens Trafi kskola AB

St. Södergatan 58B
046-12 35 60

www.lundgrenstrafi kskola.se

Brösarp
Bertils Trafi kskola
Albovägen 16
0414-737 03
www.trafi kskola.se

Lund
Lenas Trafi kutbildning
Grönegatan 24
046-211 55 52
www.lenastrafi k.se

Landskrona
Norrestads Trafi kskola
Föreningsgatan 25
0418-220 20
www.norrestadstrafi kskola.nu

Båstad
Akademins Trafi kcenter
Ängelholmsvägen 263
0431-411 313
www.atcenter.se

Höganäs
Höganäs Trafi kskola AB
Götagatan 7
042-33 21 00
www.hoganastrafi kskola.com

Eslöv
NH Swensons Trafi kskola AB

Gröna Torg 4
0413-109 18

www.swensons.nu

Helsingborg
Kör i vind i Helsingborg

Hävertgatan 29
0733-30 37 10

www.korivind.se

Lund
Svenssons Trafi kskola
Bredgatan 25
046-211 84 85
www.svenssonstrafi kskola.se

Ystad
Din Trafi kskola i Ystad AB

Malmövägen 5A
0411 - 744 60
www.dinbilskola.se

Ystad
Sjölin & Lantz AB

Militärvägen 2
0411 - 660 70
www.sjolinlantz se

Landsbro
Sävsjö & Virserums Trafi kskola

Sävsjövägen 7
0383-600 92

www.virserumstrafi kskola.se

Malmö
Öresunds Trafi kskola AB
Sallerupsvägen 18 E
040-31 31 00
www.oresundstrafi kskola.se

Kristianstad
Södra Trafi kskolan AB

Västra Storgatan 53
044-12 93 96

www.sodratrafi kskolan.com

Helsingborg
Gladans Trafi kskola AB
Jönköpingsgatan 28
042-24 09 70
www.gladanstrafi kskola.se

Ängelholm
Berndtssons Trafi kskola

Bruksgatan 8
0431-808 50

www.berndtssons.nu

Lund
Röjels Trafi kskola Eftr.

Karhögstorg 10
046-13 33 32
www.trafi kskola.se


