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Omslagsbild:
STR-projektet kontrollerar
Sjölin & Lantz Trafi kskola.

Ordföranden har ordet

Hej och god fortsättning på det nya året. Vintern har nu även kommit till Skåne. Den är 
dock mildare i år än den varit de senaste åren. Nu samlar vi våra krafter inför år 2012. 
När ni läser detta har ni i avdelningarna 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 uppmärksammats för ett långt medlemskap i MHF 25-, 50-årsnålar 
samt några har fått Diplom för 60-års medlemskap. Ni skall alla ha ett stort grattis.

Vi har nu ett helt år framför oss med en massa MHF-aktiviteter. Ett uppdrag som redan 
är på gång är kontrollen om det fi nns alkolås i alla S.T.R.s bilskolebilar som används 
vid utbildning för körkort klass B. I Skåne är det 112 bilskolor med denna utbildning. 
2011 års stora projekt var besöken i skolorna där 37 skolor anmälde sitt intresse dessa 
in nehöll 49 st. klass 5 och 53 st. klass 6, med totalt 2.160 elever. Detta arbete är nu 
slut fört och redovisat till Trafi kverket.

I mitten av mars samlas vi till aktivitetskonferens där vi kommer att gå igenom pro-
jektkatalogen och lägga ut utförandet av dessa till avdelningarna. OBS! Detta ger bidrag 
till utförande avdelning vilket ju alla uppdrag gör, som Regionen ger er i uppdrag att 
ge nomföra. Det fi nns även uppdrag som ni kan komma med själva som ”Uppvaknandet”, 
stå vid systembolaget och dela ut broschyren ”STOPPA LANGNINGEN” vid vissa 
hög tider. Skåne lyfter, kommer åter i år i fyra kommuner. Vi kommer även att vara på 
lite olika mässor där vi kan behöva hjälp med bemanning.

I skrivande stund vet vi inte hur det kommer att bli med uppdrag från NTF.
OBS!!! Glöm inte att värva. Medlem som värvar får en Sverigelott och den värvande 

av delningen får 200:– för MHF-medlem och 100:– för support ansluten. 
Önskar alla en fortsatt skön vår!

Jan-Åke

BARA 1 AV 400 RATTFULLA TAS AV POLISEN!

MHF Region Skåne
Kallar härmed till ordinarie regionårsmöte

lördag den 31 mars 2012 kl. 14.00 i Gråmanstorps bygdegård, Klippan

Arrangör Klippans lokalavdelning, som inbjuder till samkväm med mat och 
underhållning efter årsmötet med början kl. 18.00.

Kallelse till Årsmöte med

Supporterklubben MHF Skåne
lördagen den 31 mars 2012 i Gråmanstorps bygdegård, Klippan

Årsmötet avhålles i samband med samkvämet efter regionårsmötet.
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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.
23/3 Kretsfrågesport, servering.
20/4 Hässleholms MHF-avdelning 
 har Vårfest på Skogsgård. An-
 mälan till Karin och Lennart, tel. 
 181 40 senast den 15 april.
24/4 Vårstädning i och runt MHF-
17.00 stugan, vi får våffl or till kaffet.
3/5 Studiebesök Skansen Vittsjö. 
18.30 Ledare Claes Ruderstam. Sam-
 ling vid minnesstenen.
20/6 Midsommarfest, anmälan se- 
18.00 nast den 17/6 till Vera, 0451-
 213 16, 070-521 26 16.

HÄSSLEHOLM
Lokal: MHF–gården Skogsgård.
Alla möten 19.00 
om ej annat anges.
20/4 Vårfest på Skogsgård, Bertil 
 Nilsson berättar om ALTEA-
 mannen. Anmälan till Karin 
 0451-181 40, senast den 15/4.
4/6 Vårstädning på Skogsgård.
18.00

KLIPPANORTEN
Lokal: Storängsgården. Mötesstart 
klockan 19.00 om ej annat anges.
30/3 Distriktsårsmöte med MHF 
 Ungdom Skåne på Storängsgår-
 den enligt kallelse från distriktet.
31/3 Regionårsmöte på Gråmans- 
14.00 torps Bygdegård, enl. kallelse 
 från region.
18.00 Årsmötesavslutning med mat 
 och underhållning. Anmälan till 
 Aksel 042-594 74 eller Arne 
 0435-241 52
3/4 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema: Inför påsken.
8/5 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema: Storstädning inne 
 och ute.
5/6 Månadsmöte på Storängsgår-

 den. Tema: Skånska rötter och 
 korvgrillning.
10/6 Naturdag i Vittsjö, båttur med 
 Ubbe och grillning. Samåkning 
 från Storängsgården kl. 09.00.
ÖVRIGT
Stavgång/promenad 2,5 km, varje sön-
dag kl. 10.00, i samarbete med Hjärt-
Lung föreningen i Klippanområdet. Sam-
ling på Storängsgården. Medtag fi ka för 
ef terföljande trivsam samvaro.
Miniracingkörning på Åby Raceway, 
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 och pågår till och med oktober.
Upplysningar och aktualiteter om 
Miniracing verk sam he ten hittar Du på 
www.klippan-rc.se
Övriga aktiviteter hittar Du på 
www.mhf.se/skane/klippan

KRISTIANSTADSORTEN
Alla möten 19.00 om ej annat 
anges.
Lokal: Föreningarnas Hus,
Norre tulls vä gen 9, om ej annat anges.
18/4 Månadsträff. Information– Un-
derhållning – Servering.
17/5 Folknykterhetens Dag fi ras på 
13.00 Kjugekull. 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

18/3 I väntan på våren. Lena Alebo 
14.00 visar bilder och berättar om 

 Gam la Simrishamn, kaffeserve-
 ring, lotterier.
6/4 Påskfest med knytkalas och 
13.00 äggpickning. Bingospel med 
 fi na vinster.
30/4 Vårbål med korvgrillning. 
 Medtag korv. Bålet tänds kl. 
 20.00. Därefter kaffe och under-
 hållning.
13/5 Damernas Vårdag på Hilles-
 gården vid Klippan. Föranmä-
 lan. Se program på annan plats 
 i denna tidning.
17/5 Gökotta vid MHF-Gården, 
09.00 medtag kaffekorg.
6/6 Sveriges Nationaldag fi ras i 
 Brunnsparken. Se annons i dags-
 pressen. Därefter kaffe på MHF-
 Gården.

STAFFANSTORP
Lokal: MHF-stugan, Maskinvägen 1.
Alltid kl. 19.00 om ej annat anges.
15/3 Bingo.
27/3 Damklubben.
12/4 Avdelningsmöte. Frälsningsar-
 mén.
19/4 Bingo.
24/4 Damklubben.
4/5 Sillsexa. Donald Latila under
 håller.
10/5 Bingo. Kaffe bjudes.
13/5 Regionens Vårdag på Hilles
 gården, Klippan.
22/5 Damklubben. Liten utfärd.
6/6 Sveriges Nationaldag. 
15.30 Avslutning med kaffe i stugan 
 efter nationaldagsfi randet.

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

VELLINGE

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 avdelnings verksam-
heter kontakta Din lokalavdelningsordförande 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.

OBS! – Medlemsförmån – OBS!

Mot uppvisande av Ditt medlemskort har Du 
som MHF-medlem 10 % rabatt i restaurang 

och på hotellen hos Rasta.
www.rasta.se

Välkommen till Sektion Syds 
Påskträff på Ringelund Vä

Ta fram husvagnen/husbilen och kom och var med 
i gemenskapen på en campingträff.

Träffen börjar efter kl. 14.00 på skärtorsdagen 
och slutar på annandagens förmiddag, däremellan 
besöker vi Kristianstad vattenrikes Naturrum,

ser bilder från en husbilsresa till Abisko, äter egen 
påskmat och dansar till Eje Bugges orkester.

Sektionens årsmöte avhålles och det blir
information om Riksträffsplaneringen

samt musikunderhållning m. m.
Anmälan senast den 30 mars till

Erling 0451-213 16, Lennart 0451-181 40
Välkomna till Camping Cluben Sektion Syd

Erling Thelander, ordförande

Gåsa
Ta chansen nu och fi ra Himmelsfärdshelgen med Gåsa!

Gåsasektionen inbjuder till 
HIMMELFÄRDSHELGS-TRÄFF

16–20 maj i naturskön och fridfull miljö i
Kågerödslund i Kågeröd, mellan Helsingborg och Svalöv. 

Ankomst onsdag efter 15.00.

Ur programmet: Underhållning, tipspromenad och dans.

Mera om programmet i nästa nummer av Kultrycket.

Vägbeskrivning:
Kågeröd ligger där väg 106 från Svalöv går samman

med väg 109 från Bjuv. I Kågeröd skyltar vi.

Anmälan senast 9 maj, gärna tidigare, till
M 4620 Yvonne och Gunnar Johansson 046-25 34 26 

eller M 4058 Annelie och Nils Asp 040-92 97 78
Träfftelefon 0708-25 34 27

Gåsa
GÅSA-sektionen inbjuder även i år till

Mekar/Teknikträff
Den 4–6 maj i MHF-stugan i Staffanstorp.

Ankomst fredag efter kl. 12.00

Ur programmet: Teknisk information, möjlighet till 
hjälp att lösa eventuella problem med vagn eller bil.

Även underhållning, kunskapstest m. m.
samt naturligtvis att träffas och trivas.

Även ett besök på Bonnamarknaden kan ge
omsättning i kassan (hälsar kassören).

Anmälan senast 29 april, gärna tidigare, till
Yvonne och Gunnar Johansson 046-25 34 26 eller 

Gunnel och Jan-Åke Hansson 046-25 67 96

Låt ditt hjärta välja

 

Liten camping med underbar sandstrand. 
Bokningsbara tomter. Öppet 20/4 -2/10

Vårt motto: Rent & snyggt 
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Rätt lösning Skåne-kryss nr 4/2011 Kyla och vinterväglag ställer krav…
framförallt krav på oss trafi kanter i allmänhet och oss 
bilförare i synnerhet!

Rätt utrustning, rätt hastighet, ökad uppmärksamhet och 
inte minst ökad förståelse för att vinterväglag INTE är det 
sam ma som torr fi n astfaltväg…

Salt, grus, fukt, underkylt regn, dimma är bara några av 
alla de faktorer som påverkar vägbanans beskaffenhet och 
där med också däckens vidhäftning och grepp och när det 
väl släpper så kan saker och ting gå fort och snabbt bli 
ohanterbara, – inte bara för mej själv utan också andra 
– OCH VICE VERSA – ja kan ju bli drabbad trots mitt 
eget kunnande, försiktighet m. m.

– Vi måste alltså alltid köra på toppen av vår förmåga 
och hela tiden vara förutseende – det är väl kanske det 
som kallas anpassning och respekt!

Nåväl – Gott Nytt År på Er alla krysslösare och tack 
för alla vänliga jul- och nyårshälsningar. Ni tycks vara 
väldigt alerta och svårlurade när det gäller att lösa krysset 
vil ket i sig är en utmaning men också gör att man som 
kon struktör försöker göra krysset ytterligare ett litet snäpp 
svårare utan att för den skull göra det FÖR svårt. Tack i 
alla fall för att Ni ger Er i kast med krysset och framför 
allt skickar in Era lösningar.

Här kommer nu vinnarna i krysslösandet av nr 4/11.
Olsson Kerstin Knutstorpsgatan 87 216 22 Limhamn
Trafl in K Kråkbärsvägen 7 239 34 Skanör
Lennartsson Kurt Boels väg 14 245 63 Hjärup
Bengtsson S-I Röke 4255 282 93 Röke
Frantz Bertil Turabyggevägen 37 286 33 Örkelljunga

Hoppas nu att vinstlotterna också blir vinstlotter – grattis!
Kör lugnt, och var rädda om Er och andra i trafi ken – vinter’n 

är kvar!

Träffl ista för campingcluben 2012

5–9/4 Påskträff Ringelund, Väster Kristianstad Syd 0451-213 16
4–6/5 Teknikerträff, MHF-Stugan Staffanstorp Gåsa 046-25 34 26
   046-25 67 96
16–20/5 Kristihimmelsfärdsträff, Kågeröd Gåsa 046-25 34 26
   046-92 97 78
10–14/7 RIKSTRÄFF 2012, Växjö Syd 0451-213 16
24–26/8 Naturträff, Ekerödsrasten, 5 km norr Hörby Gåsa 0410-143 02
5–7/10 Höstträff med årsmöte, Pärups Bygdegård Gåsa 046-25 67 96
   046-25 34 26 
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MHF ”Skåne-krysset” nr 1/2012

Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lösningarna skall vara oss tillhanda senast 1 maj 2012 – skickas till: (OBS! 
Ny adress) MHF, Ödegårdsgatan 12, 587 24 Linköping. Märk kuvertet ”Skåne-krysset nr 1/2012”. Lycka till!

Namn:  Telefon:

Adress:  Län:

Postnummer: Postadress:
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Västkustvägen 17 

Välkommen till Framtidens Bilverkstad!

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

040-29 29 12
www.skanecamp.se

www.vianor.se

Malmö
Eriksfältsgatan 23 
040-92 30 00

DET BEKVÄMA SÄTTET ATT TA 
HAND OM DIN BIL

BILSERVICE

AC-SERVICE
Kampanj: Boka din årliga AC-Service innan 
2012-04-30 för endast 1399:- (ord.pris 1650:-)
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Det känns bra att vi än en 
gång kan ha en Vårträff på 
Hil lesgården.

Hillesgården invigdes 
2001. Verksamheten är 
bred. Ändamålet med verk-
samheten: Att på olika sätt 
hjäl pa, glädja och stötta 
ut satta människor i vårt 
sam hälle. Varje år utvidgas 
verksamheten och nya pro-
jekt tar form.

Den natursköna parken 
med vattenfallen och fon-
tänerna skall locka oss till 
en tipspromenad där vi kan 
nju ta av att titta in i Fågel-

palatset med fl era hundra 
fåg lar, ett Mini Zoo med 
fi s kar, ödlor och småapor.

Eva Rydbergsutställ-
ningen 50 år på scenen, 
en unik utställning om Eva 
Ryd berg och hennes fantas-
tiska karriär på scenen un-
der 50 år, har fått sin plats 
bred vid Våffelkaféet, där vi 
ock så skall avnjuta efter-
middagskaffet. Här fi nns 
ock så en Loppishörna, som 
stän digt fylls på med saker.

Damklubbsrådet/
Ann-Margret

Förbundet och Sveriges 
Tra fi kskolors Riksförbund 
(STR)har tecknat ett avtal,  
som innebär att MHF skall 
kon trollera alla övningsbi-
lar, där eleven övningskör  
för B-körkort, på alla tra-
fi kskolor, som är anslutna 
till STR, om alkolås är in-
stallerat.

STR har beslutat att al-
kolås skall vara installerat 
se nast den 31/12 2011 i alla  
öv ningsbilar hos trafi ksko-
lor anslutna till STR.

Kontrollen utförs av funk-
tionärer i varje region under 
för sta kvartalet. Projek-
tet om fattar totalt c:a 650 
tra fi k skolor och c:a 2 700 
fordon.

I Skåne skall 110 trafi k-
skolor anslutna till STR 
kontrolleras.

Funktionären kontaktar 
tra fi kskolan och kommer 

öve rens om lämplig dag 
och tid när man kan besöka 
skolan.

Vid besöket kontrolleras 
att alkolåset är på plats och 
en enkel rapport fylls i och 
sänds in till projektledaren.

Trafi kskolorna är i för-
väg, genom STR:s försorg 
informerade om att vi ska 
komma.

Vi startade i slutet av ja-
nua ri och ett antal funktio-
närer är ute och kontrolle-
rar, det är ett stort projekt 
och skall vara klart till 31 
mars.

Funktionärerna har hit-
tills blivit positivt och vän-
ligt bemötta ute på trafi k-
skolorna.

Vi vill passa på och tacka 
alla som ställt upp för pro-
jektet.

Text: Ann-Margret

Väl mött på Hillesgården

MHF Region Skåne
Damklubbsrådet

inbjuder till

Vårträff
Söndagen den 13 maj 2012, kl. 10.00

på Hillesgården, Klippan
Samling kl. 10 till f.m. kaffe/te
Tipspromenad i den fi na parken

Lottförsäljning
Lunch kl. 12.00

Därefter gör vi ett besök i utställningen av Eva 
Rydbergs 50 år på scenen som fi nns bredvid 

Våffelkaféet där vi avnjuter eftermiddagsfi ka med 
våffl a.

Här fi nns också en Loppishörna
Pris 200:– för hela arrangemanget

Gör det till en dagsutfl ykt i Din förening
Välkommen med Din anmälan senast den 3 maj 

till Ann-Margret 0414-222 42 eller
Brita 040-44 52 43

STR-projektet i Skåne

Helene och Helena från en trafi kskola i STR-projektet.

Lindstrands Lack
Godkänd av försäkringsbolagen.

Vi lackar skadan och bilen.
Testvägen 4 ARLÖV • fax 040-43 76 05
Tel: 040-43 70 05 • 0707-500 543
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Arrangör
Mediepartners

Premiär på nya 
mässan i Hyllie!

Gilla oss på 
Facebook och 
du kan vinna 

biljetter!

22–25 mars 2012 
Nya MalmöMässan i Hyllie
www.motormassan.se

Motormässan i Malmö 
den 22–25/3 2012

Region Skåne ställer ut på denna med, Uppvaknandet, 
Fyl leglasögon, Alkolås samt med våra tidningar och 
värvarmaterial. Vårt monternummer är: A06:09

Jan-Åke

Vi stöder MHF & MHF Ungdom
med denna annons
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Välkommen till Camping 
Clubens Riksträff

i Växjö vecka 28
tisdag 10 juli till lördag 14 juli

Där blir bland annat turistinformation om Europas 
grönaste stad av Växjös Borgmästare Nils Posse.

Riksträffens invigning sker på onsdagen kl. 10.00 i 
Domkyrkan där bland annat Höganässonen

Mattias Larsson spelar klarinett, på kvällen spelar 
Robert Karlsson klassisk gitarr.

På fredagen blir det årsmöte och på kvällen dans.

Medverkar under veckan gör också Mari Gustavsson, 
Kristina Backe och Träfforkestern.

Vid avslutningen på lördagen underhåller
Snacke Pär o Hönsalotta.

Välkomna till en husvagns/husbilsträff i fem dagar 
med en campingavgift på bara 650 kr

och mycket umgänge och nya turistmål.

Anmälan senast den 25 juni till 0451-213 16.

Arrangör MHF:s Camping Club Sektion Syd
Erling Thelander, ordförande

var samlingsnamnet på 
sport lovsaktiviteten vi blev 
in bjudna att delta i.

Det var ny lokal och nya 
ak tiviteter mot de tidigare 
årens sportlovskvällar.

Kulturhuset Valfi sken in-
rym mer Bibliotek och Ung-
domsgården Bénka Dí. 

Ungdomarna från Bénka 
Dí driver café med turkiskt 
kaf fe, sött stark te och hem-
lagade kakor.

Det var ett heldagsarrange-
mang där vi hade bokat upp 
oss för sen eftermiddag.

Vi dukade som vanligt 
upp utställningen ”Uppvak-
nandet” där fl era besökare 
på skämt trodde, att det var 
prov smakning på gång.

De fl esta är dock seriösa 
när vi berättar om budska-
pet och meningen med ut-
ställningen.

Man får många samtal 
med personer, som i sin 
när het har alkoholproblem, 
de känner vanmakt för hur 
man ska komma tillrätta 
med det.

Andra aktiviteter under 
da gen var musikframträdan-
de, sagostund, teater, te-
dans, godisregn m. m.

En trevlig stund, men fl er 
be sökare hade varit önsk-
värt, även för arrangörerna.

Text: Ann-Margret
Bild: Aage

Vintermys på Valfi sken…

Utställningen på Vintermys.
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har en stödjande funktion 
till regionens avdelningar.

Den bildades 1977 av 
Kri stianstad läns distrikt 
av MHF. Idag fi nns 130 
an delar till ett pris av 120 
kr/andel och år. Varje an-
del be rättigar till 12-må-
nadsdragningar 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 2011 erhöll Simris-
hamn, Hässleholm och 
Staf fanstorps MHF-avdel-
ningar samt campingclub 
Gåsa bidrag.

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

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

Årsmötet hålles vid sam-
kvämet efter regionårsmö-
tet.

Kontakt: ordf. Vera The-
lander 0451-213 16

veraoerlingthelander@telia.com

Vinster omgång 66
Dat. Dragn. 100 kr. 50 kr lott nr
110331 1. 97 34, 39, 74, 116

110331 2. 89 65, 94, 105, 126

110331 3. 07 03, 40, 93, 101

110402 4. 124 49, 87, 98, 105

110402 5. 98 37, 52, 89, 100

110402 6. 117 57, 77, 89, 127

Slutdragning 110402
400 kr lott nr 91.

200 kr lott nr 28, 42, 128

100 kr lott nr 02, 35, 64, 127

50 kr lott nr 27, 32, 33, 38, 65, 71, 76, 81, 93, 124

Vinster omgång 67
Dat. Dragn. 100 kr. 50 kr lott nr
111112 1. 120 10, 11, 37, 73

111112 2. 76 64, 67, 68, 112

111112 3. 41 20, 51, 105, 124

111112 4. 54 12, 93, 103, 110

111112 5. 84 07, 27, 81, 119

111112 6. 103 34, 49, 80, 122

Slutdragning 111203
400 kr lott nr 23

200 kr lott nr 08, 41, 85

100 kr lott nr 28, 30, 78, 95

50 kr lott nr 07, 10, 31, 44, 45, 66, 74, 109, 111, 124

Supporterklubben MHF Skåne
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Adventskaffe på Skogsgård

Fredagen mellan första och andra advent hade Hässle-
holms avd. adventskaffe på Skogsgård.

Det var många som kom för att höra Gunni Månsson 
som underhöll traditionsenligt med gitarrspel och sång 
av många fi na julvisor samt diktläsning vilket blev en 
stäm ningsfull kväll.

Efter underhållningen blev det kaffe med hembakade 
goda kakor, och en god stämning kring borden.

Kvällen avslutades med dragning på lotteriet vilket gyn-
nade många lottköpare.

Text och bild LeJO.

Dans kring granen…
på MHF Gården i Simrishamn, blev det tack vare den 
aler ta sångkören ”Laudate” som även detta år kom till 
vår lokal för att servera oss ett knippe julsånger. Ett 40-
tal besökare kunde glädjas åt musiken, sången och den 
gla da lilla lucian som tillhörde sånggruppen för dagen.

Vi passade också på att hylla vår ordförande, som hade 
fyllt jämt, veckan före.

Sångkören framförde en särskild hyllningssång till ho-
nom.

Samkvämet fortsatte med kaffeservering och julkakor, 
lot terier och mycket småprat. Vi vill ge alla duktiga 
bakers kor en eloge för de alltid lika goda lussekattorna 
och andra bakverk som besökarna bjuds på.

Tack också för alla lotterivinster som skänks till förenin-
gen och till alla lottköpare som tar nitlotterna, det ger ett 
gott tillskott i kassan.

Text: Ann-Margret

Samling kring lussekatterna.

Byggskadeteknik AB
Vi utför allt förekommande
inom byggnadsbranschen.

Box 8073, 250 08 Helsingborg
Tel: 042-24 45 55 • Mob: 070-320 65 22

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
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Bjärnum-Vittsjö
Vid årsmötet beslöts efter 
en lugn och saklig diskus-
sion att sälja MHF-stugan 
som avdelningen ägt sedan 
1965.

Orsaken till försäljningen 
är bland annat att det fodras 
stör re ekonomisk buffert 
än vad avdelningen har om 
man skall vara fastighets-
ägare ifall det uppstår en 
stör re kostnad.

Även för fasadunderhåll 
och målningsarbeten är det 
pro blem då knappast någon 
har tid eller kan klättra på 
ste gar på de höjder det är 
frå ga om. Besöksfrekven-
sen på avdelningens sam-
mankomster har varit god 
även 2011 med mer än 22 
per soner i snitt per sam-
mankomst inräknat vår-
städningen som bara sam-
lade fyra personer.

Förhoppningen är nu att 
vi skall kunna lägga mer tid 
på avdelningens både inre 
och utåtriktade verksam-
het, för där har det ingen 
betydelse att bland de ak-
tiva bara två st. inte har fyllt 
70 år.

Årsmötesförhandlingar-
na leddes på ett förtjänst-
fullt sätt av Göran Roos 
från Regionstyrelsen som 
bara behövde klubba för 
omval.

En motion om utmärkelse 
även för 60 års medlemskap 
med en 60 års nål godkän-
des för vidarebefordran till 
För bundsårsmötet.

De två som skulle ha ut-
märkelse för 25 års med-
lemskap kom inte, Ulla 
Pers son för hon är handi-

kappad och sitter i rullstol, 
Ulla var med på en privat 
fest i MHF-stugan i som-
ras men hon fi ck bäras in 
för att rullstolen ej klarade 
rull stolsrampen som ej är 
god känd enligt nuvarande 
nor mer vilket betyder att 
vi kan bli bötfällda om vi 
hyr ut stugan. Den andra 
var Eva Johannesson som 
hade förhinder.

Som vanligt vid årsmöte 
bjöd avdelningen på sem-
lor.

Text och bild: Erling 

Klippan
När Aksel Kops Eriksen, 
ord förande i Klippanom-
rådets lokalavdelning av 
MHF och MHF Ungdom, 
på torsdagskvällen den 16 
feb ruari hälsade de närva-
rande välkomna till årsmö-
tet på Storängsgården kun-
de han glädja sig åt att ett 
10-tal medlemmar var när-
varande trots det förvänta-
de dåliga vädret med både 
snö, ishalka och underkylt 
regn. Ronney Johansson, 
som var MHF Region Skå-
nes representant vid årsmö-
tet hade tagit det säkra före 
det osäkra och tagit tå get 
till Klippan. Även om det 
var otrevligt väder utom-
hus var det desto varmare 
och ombonat inomhus i 
den nyrenoverade lokalen 
där utställningen ”Uppvak-
nandet” stod uppställd till 
beskådande.

Årsmötet förfl öt i enighe-
tens tecken under Ronney 
Jo hanssons ordförandeskap 
se dan Aksel Kops Eriksen 
hål lit en kort parentation 

över avlidna styrelsekam-
raten Maj Andersson och 
för klarat årsmötet för öpp-
nat. Vid valen till styrelse 
och andra funktioner blev 
det i stort sett omval på 
samt liga poster där bland 
an nat Aksel Kops Eriksen, 
Arne Thomasson och Börje 
Ols son omvaldes till ord-
förande, sekreterare resp. 
kas sör. Ronney Johansson 
fram förde regionens tack 
för avdelningens arbete och 
re dogjorde för årets kom-
mande aktiviteter.

Till årsmötet hade inbju-
dits fem medlemmar som 
var berättigade till utmär-
kelser. Förutom Karl-Erik 
Lund kvist, som var berät-
tigad till 60-årsdiplom, var 
det Sune Nilsson, Bengt 
Pers son och Sven Gunnar 
Svens son som varit med-
lemmar i 50 år och Julia 
Pers son som varit medlem i 
25 år. Tyvärr kunde inte nå-
gon av dem närvara varför 
de kommer att erhålla sina 
ut märkelser vid ett senare 
till fälle. Vid det följande 
kaf fesamkvämet med hem-
bakade bullar och tårtor be-
rättades det många gamla 
gla da minnen och som av-
slutning på kvällen visades 
det ett par bildspel bland 
an nat ett mycket vackert 
från Österrike.

jeO

Kristianstad
Kristianstadsortens MHF 
och MHF Ungdoms års-
möte i Föreningarnas Hus.

Den 11 februari hade 
MHF i Kristianstad sitt års-
möte. Ordförande Lars G. 
Ni wongh kunde hälsa fyr-
tiotalet deltagare välkom-
na. Från Regionledningen 
i Skåne medverkade Jan-
Åke Hansson, Staffanstorp, 
som också ledde förhand-
lingarna.

Ur verksamhetsberättel-
sen kan nämnas medverkan 
vid Folknykterhetens Dag 
i Kjugekull, där MHF sva-
rade för tipstävling.

Vidare har besök gjorts 
på Toyota Center där per-
sonalen visade på nya bil-
modeller, samt gjordes en 
rund vandring i utställning, 
verk stad och kontor.

Under vår och höst har 
hål lits månadsmöten med 
in formation om MHF:s 
verksamhet.

Avdelningen deltog också 
i riksarrangemanget ”Ta 
paus”.

Vårt folk var placerat vid 
Eke rödsrasten där alla som 
stan nade till fi ck informa-
tion om nykterhet i trafi ken, 
samt att ta en paus fl era 
gånger vid dagslånga kör-
ningar.

Lars G. Niwongh avtacka-
des efter 20 år i styrelsen, 9 

lid t l k K i ti t d

Lokalavdelningså
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år som sekreterare och sist 
11 år, som ordförande.

Rune Olsson avtackades 
efter kassörsuppdraget i 6 
år.

Båda erhöll ett vackert 
glas äpple, samt blommor.

50-årsmärke utdelades till 
Sven Johansson i Broby, 
samt 25-årigt märke till 
Bengt Mattisson, Kristian-
stad.

Båda erhöll blommor, 
samt hyllades för sina mån-
ga år i MHF.

Vid styrelseval valdes föl-
jande: Ordf. Frank Anders-
son, v. ordf. Olof Svensson, 
sekr. Sigbritt Bengtsson, 
kas sör Sven Johansson, v. 
sekr. Margareta Andersson, 
le damöter Ingvar Carlsson, 
Bru no Andersson, Nils 
Hans son, Lennart Anders-
son och Emma Svensson.

Efter förhandlingarna un-
derhöll Ingrid Nilsson med 
vac ker musik på harpa, vil-
ket blev mycket uppskattat. 

Kaffe och tårta fi ck av-
sluta mötet.

Text: Lars G. Niwongh
Bilder: Frank Andersson

Simrishamn
Ordförande Aage Kilsand 
kun de hälsa ett 30 tal med-
lemmar och gäster väl-
komna till årsmötet 2012. 
Sär skilt välkomnades från 
re gionen, sekreteraren Vera 

Thelander och hennes man 
Erling.

Till att leda mötesförhand-
lin garna valdes Vera The-
lander. John Johansson 
för de protokollet.

Styrelsen omvaldes i sin 
hel het, med Aage Kilsand 
som ordförande.

Avdelningen har haft ett 
ak tivt år, varit delaktiga i 
många trafi ksäkerhetsak ti-
viteter och drogförebyggan-
de informationer på mässor 
och andra sammandragnin-
gar där mycket folk sam-
lats. Avdelningens ekonomi 
är god och styrelsen bevil-
jades ansvarsfrihet för det 
gång na året.

Aage Kilsand och Ann-
Mar gret Svensson valdes 
som ombud till Regionens 
års möte i Klippan, med 
John Johansson och Gun-
nar Schmidt som ersättare. 

En svår fråga, om vi skul-
le behålla MHF-Gården 
kvar framöver, ledde till 
liv liga diskussioner efter-
som den är en fi n samlings-
punkt för våra medlemmar 
och sympatisörer. Vi har en 
dryg kostnad för underhåll 
och värme och det är detta 
som leder oss till frågan. 
Ef tersom gården ägs av 
kom munen, skall vi ta en 
diskussion med dom om 
vår fortsatta verksamhet i 
lokalen.

Ett nytt beslut i denna 

fråga, hänskjuts till nästa 
årsmöte.

Vera redogjorde för vå-
rens aktiviteter inom regio-
nen, årsmötet i Klippan den 
31 mars, Aktivitetskonfe-
rensen på Ekerödsrasten 
den 17 mars, Motormässan 
i Malmö den 22–25 mars, 
samt en del till om kom-
mande projekt.

Vi hade en medlem som 
skul le få diplom och 50-års-
nål, men han dök inte upp, 
däremot var Gunnar Sch-
midt närvarande och fi ck 
sina utmärkelser för 25 års 
medlemskap.

Efter årmötets avslutande, 
tac kades Vera för att hon 
hål lit i årsmötet och Aage 
Kil sand fi ck motta blom-
mor för sina insatser som 
ord förande under 26 år.

Vid det efterföljande 
sam kvämet lät sig alla 
väl smaka av hembakat. 
En eloge till Inger för de 
goda fastlagsbullarna och 
In gegerd för hennes all-
tid uppskattade nötkakor. 
Två lotterier såldes. Sven 
Hå kansson underhöll med 
drag spelsmusik och önske-
låtar efter kaffepausen, som 
blev ett uppskattat inslag.

Det var en trivsam efter-
middag som vi vill tacka 
alla för.

Text och bilder:
Ann-Margret Svensson

Ystad-Skurup
Måndag den 20 februari 
hade Ystad-Skurup sitt års-
möte, platsen var som van-
ligt Ystads Dykarsällskap 
Nautilus klubbhus vid små-
båts hamnen i Ystad.

Ordförande Sonia Pers-
son hälsade de närvarande 
väl komna och genomförde 
års mötet. Efter att verksam-
hetsberättelse, ekonomirap-
port och revisionsberättelse 
var genomgångna och god-
kända gavs det ansvarsfri-
het för den avgående sty-
relsen.

Det blev omval av styrel-
se och övriga funktionärer.

Som avslutning informe-
ra de Sonia om de olika ak-
tiviteter som är planerade 
inom regionen och om 
re gionens årsmöte den 31 
mars i Klippan.

Ingen av de som var be-
rättiga att erhålla förtjänst-
märke för långt medlem-
skap var närvarande.

Kvällen avslutades med 
kaffeservering.

Text och bild:
Harald Brundell

å k t h i t Th l d h h

sårsmötesreferat

Bildsvep från
årsmötes-

sammankomsterna
hittar ni på
sid. 14–15

www.kristianstad.se/c4teknik
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Regionens kassör 
Göran Roos gästar 
Bjärnums årsmöte.

Årsmötespresidiet: Aksel, Ronney och Arne.

Fikastunden fi ck avsluta årsmötet. Underhållning av Ingrid Nilsson på 
harpa ett lite udda instrument.

Gunnar mottar diplom och 25-årsnål 
under överinseende av Vera

Sven underhåller årsmötesdeltagarna till kaffet.
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25-årsmärke delas ut till Bengt Mattisson, Kristianstad. Lars G. Niwongh och Rune Olsson av-
tackas för mångåriga styrelseinsatser.

Nyvalde ordförande Frank Andersson 
tar emot klubban av Niwongh.

Vera överlämnar klubban till Aage.

Fastlagsbullar hör årsmötena till?

Sonia Persson avslutar mötet.
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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 upplevel-
se för ett barn – tillvaron 
gun gar, trygghet försvin-
ner och barnet känner sig 
helt hjälplös. Vilket fl era 

för fattare har berättat om i 
böc ker om sin uppväxt med 
en alkoholiserad förälder. 

”Vuxenvärlden läser, grå-
ter – men sedan?”, undrar 
Leijonhufvud.

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 
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/SL

RIO Inför fotbolls-VM i 
Bra silien kräver interna-
tionella fotbollsförbundet 
att värdlandets ölförbud på 
idrotts arenor tas bort. ”Al-
koholhaltiga drycker är en 
del av VM”, enligt Fifa. 

Fifas generalsekreterare 
Je rome Valcke besöker just 
nu blivande värdlandet för 
näs ta fotbolls-VM 2014. 
Han inspekterar arenor och 
promotar tillsammans med 
fotbollskändisar som Ro-
nal do och Romario. 

Men Brasiliens alkohol-
för bud gillar han inte. Det 
infördes 2003 för att minska 
våld och bråk vid matcher.

– Alkoholhaltiga drycker 
är en del av VM så vi kom-

mer se till att det fi nns. 
Ur säkta mig om jag låter 
arro gant, men det är en 
frå ga som vi inte tänker 
för handla om, sade Fifas 
Je rome Valcke till reportrar 
i Rio de Janeiro i veckan, 
en ligt BBC. 

En av VM:s huvudsponso-
rer är bryggerijätten An-
heuser-Busch med ölet 
Bud weiser. Även vid förra 
VM i Tyskland blev det 
kon fl ikt kring öl då lokala 
in tressen protesterade hos 
Fifa för att en amerikansk 
öl skulle få monopol på en 
till ställning i det tyska öl-
landet, rapporterar DN.

Av Drugnews/SL

Varför straffas inte 
supande föräldrar?

Fifa kräver öl på
fotbolls-VM

Ett familjeägt fastighetsbolag i tredje generationen

www.brpersson.com • Tel: 044-21 59 10

 • Försäkringsskador
• Plåt- och svetsarbete
• Däckservice

 Bilspecialisten i Ystad
Ingemar Karlsson • Bronsgatan 9 • 271 39 Ystad

Tel. 0414-231 17, 0411-55 56 11

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



17

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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STOCKHOLM Mark-
nadsföring för alkohol fort-
sätter öka i Sverige. Ifjol 
gjor des reklamköp för vin, 
sprit och vin för 800 mil-
joner kronor, + 25 procent. 
Men branschen tror att den 
om stridda reklamen planar 
ut och blir mer lokal. 

Intresset är stort för alko-
holreklam. I tisdags sam-
lades ett 40-tal importörer 
och tillverkare av öl, vin 
och sprit till utbildning om 
hur reklamen ska skötas. 

– De fl esta större företag 
skö ter sig bra. De som gör 
sto ra övertramp är istället 
ofta vinklubbar och andra 
som säljer via nätet, säger 
al koholgranskningsman 
Mat tias Grundström, även 
ut bildare om ansvarsfull re-
klam, till Drugnews. 

Han bevakar hur alkohol-
branschen följer lagar och 
sina egna rekommendatio-
ner om måttfullhet i mark-
nadsföring av alkoholhal-
tiga drycker i landet. Sedan 

han tillträdde förra året har 
han fällt sammanlagt fem 
– sex företag, och har fl er 
ären den på gång. 

Det är oftast bilder i alko-
hol reklamen som blir fel, i 
prin cip får de endast avbil-
da produkten – inte män-
niskor, enligt Grundström. 

Sedan alkoholreklam 
åter tilläts i tryckta medier 
2005, så har den skjutit i 
höj den. 2011 satsades över 
800 miljoner kronor i Sve-
rige, en fjärdel mer än året 
före, enligt nya siffror från 
Sifo som Ekot tagit del av. 

Men då inräknas även re-
klam som sänds till tittare 
från tv-kanaler som TV3 
och Kanal 5 från utlandet, 
främst Storbritannien, för 
att kringgå svenska förbu-
det mot tv-reklam. Istället 
min skade svenska brygge-
rier sina andra reklamköp 
ifjol. Bryggeriföreningen 
tror att reklamökningen 
kan ske bara blir 10–20 
miljoner kronor per år 
fram över.

Sveriges Marknadsför-
bund gissar att cirka hälften 
av satsningen på alkoholre-
klam görs på tv-reklam via 
ut landet, och resterande i 
tryckta medier och på in-
ternet.

– Förmodligen så planar 

nog reklamsatsningarna ut 
i år. Det blir nog mer en om-
fördelning i framtiden till 
lokalpress och internet. Vi 
ser fl er nya mindre regiona-
la bryggerier och tillverkare 
av whisky, likörer och vin 
som satsar lokalt, säger VD 
Jan Fager till Drugnews.

Han understryker att reg-
lerna är tydliga om att al-
ko holreklam måste vara 
mått full och inte uppmana 
till konsumtion. 

– Även om företagen 
gi vetvis vill sälja mer, så 
mås te man ha klart för sig 
att alkohol inte är vilken 
van lig vara som helst. Vi 
upp manar till att ha mått-
fullhet och en etisk dimen-
sion för ögonen, säger han. 

Alkoholreklam har ifråga-
satts mycket senare år. En-
ligt enkäter vill många inte 
ha den och EU-studier vi-
sar att den påverkar särskilt 
unga till tidigare debuter 
och att dricka mer. 

N y k t e r h e t s r ö r e l s e n 
IOGT-NTO har anmält 
fl e ra producenter och tv-
bo lag som riktar alkohol-
reklam till svenska tittare 
via London och därmed 
bry ter tv-förbudet. Och 
Gran skningsnämnden för 
ra dio och tv har beslutat 
att gå vidare med ärendet 
till brittiska myndigheter. 

– Jag tycker det är bra att 
frå gan prövas. Men jag tror 
inte att anmälarna får nå-
gon framgång där i slutän-
den, säger Jan Fager på 
Marknadsförbundet.

• Det är dags att sätta 
stopp för alkoholreklamen, 
kom menterar IOGT-NTO 
de nya siffrorna om hur re-
klam köpen ökat kraftigt. 

– Syftet med marknadsfö-
ring är att öka försäljningen 
och förändra attityder. Vi 
har förbjudit tobaksreklam 
för att skydda folkhälsan. 
Av samma anledning måste 
al koholreklamen stoppas, 
både i traditionella medier 
och nya kanaler, säger verk-
samhetschef Sara Heine.

Av Drugnews/
Sven Liljesson

Alkoholreklam ökar starkt i Sverige

Vi hyr ut....
...runda och rektangulära bord, stolar,
dukar, servetter i fl era färger, glas &
porslin, tält i olika storlekar & färger,

golv, kristallkronor och personal m.m.

DRSDRS Hyres & PartyHyres & Party
ServiceService

035-10 49 80 • 040-12 93 20 • 042-16 02 45
044-22 95 70 • 0430-163 36 • 0457-271 75
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Något att fi ra? 

Köp MHF-fondens gåvogram!
Festligt gåvogram - pris 50 kr. Beställ på www.mhf.se/fonden.aspx

Behållningen tillfaller oavkortat ”Stiftelsen MHFs Fond för trafiksäkerhet” med uppgift

att främja forskning om alkohol och trafiksäkerhet.

www.mhf.se  08-555 765 55

Bild
: G

âteau

08-12-11   13.00.02

Till minne av

har av

överlämnats en gåva till
“Stiftelsen MHF:s Fond för trafiksäkerhet” 

med uppgift att främja forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet.Plusgiro 46 44 18-3

Fo
to

: Sö
ren

 Persso
n

minnesbrev_1.indd   1

Stiftelsen MHF:s fond
för trafi ksäkerhet

Drogpåverkan hos olycksförare
Förekomst av andra droger än alkohol i samband med motorfor-
donsolyckor.
Kristin Ahlm, Ulf Björnstig och Anders Eriksson, Umeå universitets-
sjukhus, 2007

Skattning av rattfylleriets omfattning
-metod frågor och datakvalitet
Åsa Forsman och Susanne Gustafsson, VTI 2007

Alkometer med infrarött ljus
SAFT - en föstudie för utveckling av alkolås med IR-teknik.
Kurt Sjödin, Signalteknik i Stockholm AB och Nanopuls AB i Upp-
sala på uppdrag av MHF och Sveriges Försäkringsförbund, 2005

Skadade cyklister är ofta påverkade av alkohol
Kartläggningar av cyklister som skallskadats i trafi ken under perio-
den 1990-2003. 
Per-Olof Bylund och Ulf Björnstig, Umeå universitetssjukhus 2004

”Till minne” 
- minnesgåvor vid begravning
Minnesgåvor till MHF:s fond för trafi ksäkerhet sätts in på

Plusgiro 46 44 18-3. Beställ minnesbrev på www.mhf.se/fonden.aspx

– Din gåva räddar människoliv!
Stiftelsen MHF:s fond för trafi ksäkerhet stödjer vetenskaplig forskning

om alkohol, droger och trafi ksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar. 
Ge en gåva: Plusgiro 46 44 18-3

Exempel på forskning som stöds av Stiftelsen MHF:s fond för trafi ksäkerhet:

www.mhf.se/fonden.aspx

Plusgiro 46 44 18-3

Insamlingsansvarig: Bengt Swahn, tel. 0372-147 31
Fondens handläggare: Lars Olov Sjöström, tel. 08-555 765 73

Plusgiro 46 44 18-3

Insamlingsansvarig: Lars-Eric Jacobsson, tel. 019-25 14 70
Fondens handläggare: Lars Olov Sjöström, tel. 08-555 765 73
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STOCKHOLM Alkohol-
konsumtionen är historiskt 
låg bland skolelever, enligt 
CAN:s nya rapport om un-
gas drogvanor. Även tobak 
min skar, medan narkotika-
användning ökat senaste 
åren bland pojkar. 

Alkoholkonsumtion har 
min skat fl era år i rad bland 
skol elever i Sverige och an-
delen som inte alls dricker 
ökat, enligt enkäten från 
Cen tralförbundet för alko-
hol- och narkotikaupplys-
ning.

I årets drogvaneundersök-
ning bland elever i grund-
skolans niondeklass (cirka 
15–16 år) och gymnasiets 
årskurs 2 (cirka 17–18 år), 
så sjönk andelen för de som 
dric ker alkohol från fjol-
årets redan historiskt låga 
nivå.

2011 uppgav 54 procent 
av pojkarna och 58 procent 
av fl ickorna i nian att de 
druc kit alkohol. Och sedan 
mät ningarna startade 2004 
har andelen gymnasieelever 
som dricker minskat till i år 
83 procent bland pojkarna 
och 84 procent av fl ickorna. 

Det framgår även av en-
kä ten att andelen gymnasie-
fl ic kor som intensivkonsu-
merar alkohol numera är 
hög re än bland pojkarna. 
Ett trendbrott. 

– Att fl ickornas intensiv-
konsumtion är något högre 
än pojkarnas i årets under-
sökning är ytterligare ett 
tec ken på den utjämnings-
process i alkoholvanor mel-
lan pojkar och fl ickor som 
på gått under en längre tid 

och som blivit allt tydliga-
re under de senaste 10–15 
åren, säger nye chefen för 
CAN, Håkan Leifman. 

Samtidigt framgår att nar-
ko tika ökat bland gymna-
siepojkar senare år. I års-
kurs 2 svarade 20 procent 
i år att de prövat – framför 
allt cannabis – och 14 pro-
cent av fl ickorna. Det är en 
ökning med cirka fem pro-
cent enheter på fem–sex år 
bland pojkar, medan ande-
len för fl ickor legat ganska 
still. Bland niondeklassar na 
hade nio procent av pojkar-
na och sex procent av fl ick-
orna någon gång prövat.

– Ökad tillgänglighet, nya 
tren der och ändrade attity-
der bland unga om cannabis 
är nog några förklaringar. 
Fö rebyggande insatser 
mot al kohol verkar fung-
era. Men man måste fråga 
sig om åtgärder mot can-
nabis mis sats att sättas in, 
sade Leifman nyligen till 
Drugnews.

Vad gäller tobak framgår 
att rökning minskar bland 
skol eleverna. I årets en-
kät uppgav 23 procent av 
poj karna och 27 procent 
av fl ickorna i årskurs nio 
i grundskolan att de röker 
el ler snusar, ett par procent 
läg re än ifjol. På gymnasiet 
så röker fl er fl ickor än poj-
kar, men inräknat snus så 
är 41 procent av eleverna 
tobaksanvändare.

CAN:s skolrapport base-
ras på anonyma gruppen-
käter i klassrum med i år 
drygt 4 600 grundskoleele-
ver och nära 3 600 gymna-
sielever. Den unika studien 
är världens äldsta samman-
hängande och visar trender 
om ungas drogvanor från 
bör jan av 1970-talet.

Av Drugnews/SL

STOCKHOLM Vart femte 
barn tycker att föräldrarna 
dric ker för mycket, visar en 
en kät bland 600 mellansta-
dieelever som SVT:s Lilla 
Ak tuellt gjort. Kampanjen 
Vit jul försöker via bland 
an nat Facebook få vuxna 
att avstå från alkohol un-
der julen. 

Av 600 tillfrågade barn på 
mel lanstadiet (cirka 10–12 
år), så uppgav 21 procent 
att de tycker att deras för-
äldrar dricker för mycket 
al kohol. Lilla Aktuellts re-
porter åkte till Gärdeskolan 
i Stockholm och talade med 
barn om vuxnas drickande. 

”Lite läskigt” och ”om de 
dric ker för mycket så är ju 
hela julen förstörd och man 
har ju bara jul en gång om 
året”, tyckte några barn i 
tv-inslaget. Flera tycker 
det är okey att vuxna kan-
ske tar ett glas, men inte om 
det blir en hel fl aska. ”Al-
kohol är ett konstigt ämne 
som tar över kroppen”, sä-
ger en pojke. 

Vid högtider som jul kon-
sumeras mer alkohol, något 
som gör många barn oro-
liga och rädda. 

IOGT-NTO-rörelsen dri-
ver för fjärde året i rad 
kam panjen Vit jul där man 
upp manar vuxna att helt 

avstå alla drycker starkare 
än lättöl under de tre jul-
dagarna. 

– Julen ska ju vara bar-
nens högtid, men samtidigt 
är det årets näst största su-
parhelg. Det går inte ihop. 
Där för satsar vi på informa-
tion till föräldrar och stöd 
till barnen under julen, 
säger Christer Wik, vice 
ord förande i IOGT-NTO:s 
Ju niorförbund Junis. 

Uppåt 250 lokala aktivi-
teter runt landet planeras 
för jullovslediga barn, men 
även alternativ drogfri jul 
på några platser för hela fa-
miljen. För att erbjuda sam-
varo när skolor, fritids och 
an dra vanliga verksamheter 
för barnen gör uppehåll och 
kom pisar kanske reser bort. 

– Det f inns minst 
385 000 barn till föräldrar 
som dricker för mycket 
och många får inte den an-
dningspaus från oron hem-
ma som annars skola och 
var dagsaktiviteter kan ge, 
sä ger Carina Friberg Fabre-
gat, projektledare för Vit 
jul, till Drugnews. 

Kampanjen att inte dricka 
al kohol i julhelgen vänder 
sig till alla vuxna med barn 
om kring sig. Barn reagerar 
ofta negativt när anhöriga 
ef ter några glas blir pratiga, 
fnis siga, stökiga och luktar 
al kohol. Barnen känner inte 
igen och blir osäkra över de 
vux nas beteende. 

Genom lokala namnlis-
tor, rock slagsmärken (pins) 
och lad da ner Vit juls app-

Alkohol fortsätter 
minska bland unga

Många barn räds 
vuxnas drickande

Inte alla barn får en glad jul.
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likation på Facebook kan 
personer göra ett person-
ligt ställ ningstagande. I 
onsdags förmiddag hade 
69 154 personer ”gillat” Vit 
juls facebook-grupp. 

– Jättebra, alla har kanske 
inte uppfattat att det hand-
lar om alkohol, utan mer 
väd ret. Men då blir det en 
in teraktiv diskussion mel-
lan folk som upplyser va-
randra. Vi hoppas att frågan 
sprids som ringar på vatt-
net, det fi nns ju över fyra 
mil joner svenskar på Face-
book, säger hon. 

Kampanjen 
stöds även av 
kän disar, före-
tag och besluts-
fattare. Nyligen uppmana-
de barn- och äldreminister 
Maria Larsson (KD) sina 
kol legor i riksdagen att ta 
ställ ning för en Vit jul. Hit-
tills har knappt 30 av 349 
le damöter anslutit sig. ”Det 
är dåligt, vi hoppas på fl er 
po litiker före jul”, säger 
pro jektledaren Carina Fri-
berg Fabregat.

Av Drugnews/
Sven Liljesson

Alkoholkon-
sumtionen 

ökar hos äldre 
kvinnor

Alkoholmissbruket hos 
den äldre delen av befolk-
ningen har ökat kraftigt 
un der 2000-talet. I syn-
nerhet bland gruppen 
äld re kvinnor, visar So-
cialstyrelsens årliga läges-
rapport.

Under åren 2000–2010 
har andelen patienter i ål-
dern 60–79 år som vårdas 
för alkoholrelaterade sjuk-

domar ökat kraftigt. So-
cialstyrelsens årliga läges-
rap port inom vård och 
om sorg visar att ökningen 
upp går till 45 procent hos 
både män och kvinnor. 

– Det är ju en markant ök-
ning. Sedan är det förstås 
så att relativt sett dricker 
ju yngre mer än äldre. Och 
to talkonsumtionen har ju 
ökat under många år. Ju fl er 
som dricker desto fl er får 
problem, säger Socialsty-
rel sens enhetschef Eva 
Wal lin till DN.se.

Eva Wallin säger vidare 
till DN att vården nu mås-
te bör ja förbereda sig på en 
ny typ av patienter när allt 
fl er äl dre söker hjälp för 
till exem pel beroendesjuk-
domar.

Mer läsning:
Läs Socialstyrelens rap-

port i sin helhet här: soci-
alstyrelsen.se/publikatio-
ner2012/2012-2-2

Alkohol skador 
ökar bland 

äldre
STOCKHOLM Fler äldre 
per soner riskbrukar alkohol 
och utvecklar beroende. 
Ökningen gäller särskilt 
kvin nor. Det framgår i So-
cialstyrelsens årliga läges-
rap port om vård och om-
sorg.

Den totala alkoholkon-
sumtionen har ökat senaste 
åren och även om den pla-
nat ut, så märks ökade ska-
dor och behov av vård. Ett 
trend brott med ökade alko-
holproblem kan konstateras 
bland äldre personer och 
fl er dör med alkoholrelate-
rade diagnoser. 

– Vi har en ny generation 
pen sionärer som tar med 
sig sina mer vidlyftiga al ko-
holvanor upp i åren. Även 
om männen dricker mer 
och fl er alkoholrelate ra de 
dödsfall skador, så ver kar 
äldre kvinnor dricka mer än 
tidigare, säger Eva Wal lin, 
enhetschef på Social sty rel-
sen, till Drugnews.

I åldrarna 60–79 år har 
an delen patienter som vår-
das med alkoholrelaterad 
diag nos ökat 45 procent 
för kvin nor och män un-
der perioden 2000–2010 
och fl er äldre dör till följd 
av alkohol. Det faktum att 
mån ga äldre intar mycket 
me diciner gör ökat drickan-
de än mer problematisk. 

Även om fl er män har al-
koholrelaterade skador och 
vård besök, så ökar kvin-
nornas andel mest som vår-
dats för alkoholdiagnoser, 
(+16 procent för kvinnor, 
+1 procent för män). 

– Det innebär även en ut-
maning för beroendevården 
som i stort saknar program 
för äldre idag. Vården och 
kom munernas äldreomsorg 
bör samarbeta mer, liksom 
me todutveckling för att ti-
digare upptäcka äldre i risk-
zonen, säger Eva Wallin.

Äldres farliga alkohol-
mönster får inte föras till 
nya generationer, varnar 
IOGT-NTO med anledning 
av rapporten. 

– Alkoholkonsumtionen 
bland unga är just nu his-
toriskt låg vilket är positivt 
för framtiden. Men det är 
de äldre generationernas 
an svar att se till så deras 
al koholnormer inte ärvs av 
de yngre, säger förbundets 
ord förande Anna Carlstedt 
i en kommentar. 

• Socialstyrelsens läges-
rapport konstaterar även 
att narkotikaanvändning 
ver kar öka senaste årtion-
det. Inte minst vad gäller 
can nabis, kokain och he-
roin där priserna sjunkit 
dra matiskt. Antal vårdade, 
för stagångsvårdade och 
vård tillfällen för narkoti-
karelaterade sjukdomar har 
sta digt ökat. 

Behandling med central-
stimulerande läkemedel 
mot Adhd ökar bland poj-
kar och fl ickor. Pojkar och 
unga män står för 80 pro-
cent av uthämtade recept 
(ex. av narkotikaklassade 
me diciner som Concerta, 
Ri talin och Strattera). 

Enligt rapporten så fort-
sätter medellivslängden att 
öka i befolkningen, 2010 
var den 83,5 år för kvinnor 
och 79,5 år för män. Färre 
rö ker, men problem med 
fet ma ökar. 

• Fotnot: Socialstyrelsens 
rap port ”Tillståndet och ut-
vecklingen inom hälso- och 
sjuk vård och socialtjänst – 
Lä gesrapport 2012”.

Pensionärer dricker mer.

 Vittsjö Camping

www.vittsjocamping.sewww.vittsjocamping.se

Telefon 0451-22489Telefon 0451-22489

Vi har öppet året runt
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Klippans lokalavdelning 
väl komnar ombuden från 
öv riga lokalavdelningar och 
regionstyrelsen till Klip pan 
och Gråmanstorps Byg de-
gård den 31 mars 2012. 
Ut över traditionella årsmö-
tesförhandlingar kommer 
vårt Kommunalråd Bengt 
Svens son att berätta något 
om Klippans kommun och 
på kvällen kommer vi att 
ser vera en enkel måltid och 
under denna blir det under-
hållning.

Gråmanstorps Bygde-
gård, som ligger ett par 
kilo meter från Klippans 
cent rum på väg mot Ängel-
holm, är inte helt okänd för 
mån ga MHF:are då Cam-
pingklubben vid fl era till-
fällen haft sina träffar där. 
Byg degården är en gammal 
sko la där man bevarat hu-
vudbyggnaden men även 
an dra delar av bebyggelsen 
har bevarats bland annat 

som en del i Café Annor-
lunda vid Stenhuvud.

Lokalavdelningen bedri-
ver sin verksamhet huvud-
sakligen i Storängsgården, 
som man arrenderar av 
Klip pans kommun, och 
man bedriver i stort sett tra-
ditionell MHF-verksamhet 
där plus att man har inlett 
ett samarbete med Hjärt-
Lungföreningen med mo-
tionsverksamhet och resor.

Utöver Storängsgården 
hyr MHF Ungdom en 400 
kvm, stor lokal för sin mi-
niracingverksamhet och 
här tävlar ung som gam-
mal med små eldrivna bi-
lar i racerfart på tre olika 
ba nor under hela vinter-
halvåret. Under sommaren 
be drivs verksamheten på 
en fl era hundra meter lång 
grus bana utomhus då med 
me tanoldrivna bilar av lite 
stör re storlek.

jeO

Sedan 40 år har det varit 
tra dition att avsluta verk-
samhetsåret i Klippans 
lo kalavdelning med en 
Skink- och Kålfest. Under 
de första åren var det skin-
ka och kål som serverades 
i Klippan och veckan därpå 
stod Ängelholmsavdelnin -
gen för gröten men numera 
står Klippan för allt.

Även 2011 avslutades 
med Skink- och Kålfest 
dock med den skillnaden att 
det skedde i renoverade lo-
kaler där bland annat golvet 
var utbytt. Renoveringen 
har skett i samarbete med 
Hjärt- och Lungsjukas fö-
rening i Klippan och därför 
var våra medhjälpare med 
fruar inbjudna som våra 
gäs ter på detta premiärarr-
angemang, där stämningen 
var hög trots ett gråmulet 
och regnigt väder.

Ordföranden Aksel Kops 
Erik sen kunde hälsa ett 25-
tal medlemmar och gäster 
väl komna liksom den tradi-
tionelle spelmannen Yngve 
Bengts son och hans Lena. 
Ef ter att Yngve underhål-
lit oss en stund serverade 
da merna skinka, fl era sor-
ters kål, nybakat vörtbröd 
och smör. Allt var välsma-

kande och stämningen var 
hög med livliga samtal runt 
borden som efter en god 
stund fi ck ny service med 
djupa tallrikar och den ob-
li gatoriska julgröten med 
ka nel och körsbärssås. I en 
paus i ätandet framträdde 
Gun borg Lindström från 
Ör kelljunga med att läsa 
egna dikter på ett mycket 
för tjänstfullt sätt och Yng-
ve underhöll oss med både 
nya och gamla låtar, som 
mån ga av oss både sjungit 
och dansat till.

Kvällen liksom rann iväg 
och snart blev det dags för 
da merna att bjuda på kaffe 
med pepparkakor och un-
der detta läste Gunborg yt-
terligare två av sina egna 
dik ter och Yngve sjöng på 
be gäran Evert Taubes visa 
”Lin néa” eller som den kal-
las ”Jag har skrivit till min 
fl icka”.

En vällyckad kväll nalka-
des sitt slut och Yngve av-
slutade som vanligt med att 
sjun ga O Helga Natt á ca-
pella varefter Aksel tackade 
alla medverkande och gäs-
ter och till sist framförde 
en önskan om God Jul och 
Gott Nytt År.

AT

Välkommen till
regionårsmöte i Klippan

Inbjudan
Då vi kommer att stå som värdar för

Regionens årsmöte
på Gråmanstorps Bygdegård

den 31 mars 2012 kl. 14.00
inbjuder vi dig till deltagande. 
Efter årsmötet c:a kl. 18.00

kommer det att serveras en måltid,
bli underhållning av Yngve Bengtsson o Co 
och dragning i Regionens Medlemslotteri. 

Anmälan till måltiden senast den 25/3 till 
Arne 0435-241 52 eller Aksel 042-594 74

Kostnad: 200:– kr per person
Välkomna! Klippans MHF-avdelning

Traditionellt avslut
på året i Klippan

 

Vi stödjer MHF och MHF-ungdom 

för en drogfri trafi kmiljö

  www.lund.se/gatukontoret

Tekniska 
förvaltningen
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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

✂

✂

Jan-Olof Barles
Trafi kskola HB
Vallgatan 4, 267 38 Bjuv Tel. 042-810 50

Däckförvaring

Goodyear och Yokohama
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 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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 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 070-334 28 66
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 Bjarne Lexander Svartbrödragatan 2 264 35 Klippan tel. 0435-134 04, mob. 0723-22 81 51

Avdelningarnas ordförande (om ej annat anges)
210 Bjärnum–Vittsjö: Erling Thelander Hemmeströ 4621 280 20 Bjärnum tel. 0451-213 16, mob. 070-521 26 16
  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 Kristianstad, 448 Bromölla:
 Frank Andersson Gringelstadsvägen 122 291 97 Gärds Köpinge tel 044-23 52 08
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:  Vilande
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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DEBATTSIDA
Svar och åsikter om infört material på

debattsidan sänds till redaktionen.
Vi kan bli ett 
nyktrare folk

GEFLE DAGBLAD 2012-01-28

Sverker Olofsson gör ett 
fi nt jobb i alla sina pro-
gram. Nu senast om alko-
hol, dess tragiska och 
kost samma verkningar för 
män niska och samhälle. 
Mån ga stod upp för nyk-
terheten och faktiskt så tog 
man med en representant 
för brukare också.

Munskänkarna försvara-
de på intet sätt missbruket 
av alkohol utan var mycket 
noga med att betona att 
man provar viner (och då 
inte sväljer dem) och att när 
man dricker vin så görs det 
i samklang med passande 
måltid.

Det fi nns i vårt land ett ut-
brett missbruk av alkohol i 
olika former. Det fi nns ock-
så väl genomförda kampan-
jer för en vit månad. En vit 
må nad talades det också 
om i tv-programmet: För-
slag om att ha en sådan två 
gån ger om året fanns men 
gavs inga applåder. Kan-
ske beroende på förslags-
ställaren eller att de fl esta 
i publiken såg ut att vara 
en gagerade helnykterister?

Idrottens intäkter från al-
koholförsäljning är så stora 
att man inte kan klara sina 

eko nomiska åtaganden i 
vis sa nivåer av sin idrott 
utan denna intäkt. Här 
bor de det fi nnas gott om 
möj ligheter till alkoholfria 
spon sorer att göra en mas-
siv insats. Om inte annat 
än för att både vinst och 
för lust i matcher ska fi ras/
trös tas med alkohol i någon 
form. Det fi nns alternativ. 
Tit ta bara på skidskyttetäv-
lin garna från Tyskland. Där 
görs det reklam för alkohol-
fri öl.

Det som borde ha fått ett 
vä sentligt större utrymme 
i programmet är det ansvar 
som staten via Systembola-
get tar. I varje butik fi nns ett 
stort sortiment av alkohol-
fria alternativ och fl er dyker 
stän digt upp.

Glädjande nog så fanns 
ock så förespråkare för den 
vik tigaste och mest kost-
nadseffektiva metoden att 
min ska på alkoholen med i 
pro grammet. Att förebygga 
al koholskador genom att ge 
al ternativ är oslagbart!

Det behövs alkoholfria 
zo ner i vår värld inte minst 
där barn och ungdom har 
sina aktiviteter.

Vuxna ska tänka till och 
vara medvetna om att till 
och med spädbarn som 
am mas, upplever obehag 
om den ammande modern 

har druckit. Små barn är 
skydds lösa om föräldrarna 
dric ker sig berusade. För 
inte skulle far och mor läm-
na sina barn till en berusad 
barnvakt?

Om vi alla, organiserade 
nyk terister och vinkällarin-
nehavare, ser möjligheterna 
till förebyggande utan för-
dömande av bruk så skulle 
vi nog ha betydligt färre 
kost samma alkoholskador 

i vår statistik. Vi kommer 
ock så att få färre alkoholre-
laterade dödsfall i trafi ken 
och färre alkoholbaserade 
sjukdomar.

Jag tror på människans 
inneboende godhet och vi 
kan med gemensamma an-
strängningar bli ett nyktrare 
folk.

BengtOlof Bokström
Gävle MHF

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

Ystad. Tel 0411-192 70. www.sandskogenscamping.se
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Vad krävs för 
att minska

trafi kdöden i 
Sverige?

RIKSDAG & DEPARTEMENT 
2012-01-30

– Låt en statlig kommission 
kart lägga de tio farligaste 
vä garna och komma med 
för slag på konkreta förbätt-
ringar. Inför alkolås i tunga 
for don och även i personbi-
lar när tekniken är mogen.

Ökad kapacitet i järnvägs-
sy stemet ger mindre träng-
sel på vägarna och därmed 
ökad säkerhet. Anders Yge-
man (S), trafi kutskottet.

– Döds- och skaderisken 
ökar kraftigt med stigande 
has tighet. Om den gene-
rella hastighetsnivån sjun-
ker skulle liv sparas och 
kli matpåverkan minskad 
ge nom lägre koldioxidut-
släpp. Vänsterpartiet vill 
där för ha restriktiva hasig-

hetsgränser. Dessutom bör 
al kolås införas som stan-
dard i samtliga nya bilar. 
Siv Holma (V), trafi kpoli-
tisk talesperson.

– Hastighetssänkningar, 
över fl yttning av gods från 
last bil till tåg och mitträc-
ken. Det är hastigheten 
som är avgörande för hur 
all varlig en olycka blir. En 
30-km-gräns i tätort skulle 
vän da trenden med allt fl er 
gåen de och cyklister som 
dö das. Det är också alltför 
ofta lastbilar är inblandade 
i dödsolyckor. Stina Berg-
ström (MP), trafi kpolitisk 
talesperson.

– Även om man ska vara 
för siktig med att dra stora 
slut satser av ett enskilt år 
fi nns det all anledning att 
un dersöka hur trafi ksäker-
heten kan förbättras. För-
utom säkrare vägar och 
all mänt bättre beteende i 
tra fi ken måste man under-
söka varför dödsfallen ökat 

kraf tigt bland fotgängare. 
Tony Wiklander (SD), tra-
fi kutskottet.

– Arbetet med att för-
bättra traf iksäkerheten 
måste ständigt pågå även 
om sväng ningar i konjunk-
tur påverkar siffrorna. Det 
gäl ler såväl inom teknik 
och säkerhetsutveckling 
på fordon som trafi kmiljön. 
Byg gande av nya och säkra 
vä gar samt återta eftersatt 
un derhåll är också viktiga 
fak torer för säkerheten. 
Jan-Evert Rådhström (M), 
trafi kutskottet.

– Det behövs både ytter-
ligare tekniska lösningar 
– mitt räcken, bättre vägar, 
smar tare fordon, hastig-
hetsövervakning etc – och 
atti tydpåverkan med tyd-
liga incitament till säkrare 
kör ning genom förare/tra-
fi kantutbildning för att inte 
bry ta en positiv trend med 
ett sjunkande antal döda per 
år i vårt land. Anders Åkes-

son (C), trafi kutskottet.
– Prioritera trafi ksäker-

het vid både nybyggnation 
och un derhållsåtgärder, till 
exempel mötesseparering 
och åtgärder för säker gång- 
och cykeltrafi k. Fokus mås-
te också vara på has tighet 
och nykterhet. Det handlar 
om övervakning men också 
om att ge nom information 
och utbildning arbete med 
at tityder. Lars Tysklind 
(FP), trafi kutskottet.

– Grundläggande är att 
has tighetsgränser hålls, sä-
kerhetsbälten används och 
att inte alkohol eller droger 
på verkar bilkörningen. Den 
höga andelen olyckor vid 
över gångsställen aktuali-
serar också debatten kring 
ze bralagen. Sedan är inte 
kom muners förbud mot 
dubb däck något som höjer 
tra fi ksäkerheten. Annelie 
Enoch son (KD), trafi kpo-
litisk talesperson.

Tel. +46 413-55 32 70

Grottbyn och Skånes Djurparks Camping i Höör.

Mitt i Skåne!

www.ystad.se
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Det finns vetenskapligt stöd för att al-
kolås ger mindre risk för återfall i ratt-
fylleri och dessutom minskar vårdkon-
sumtion och dagar av sjukskrivning [1-
3], även efter alkolåstiden. Det är inte så 
ovanligt att just körkortet är så viktigt 
för en person att risken att förlora det 
kan bli det som ändrar ett riskbruk eller 
får alkoholisten att för första gången 
inse sina problem och söka hjälp för att 
bli »nykter alkoholist«.

Fler läkare behövs
Redan i dag finns en möjlig-
het att få körkort med al-
kolåsvillkor i en försöksverk-
samhet, men 2012 införs ett 
nytt permanent vilkorssy-
stem som blir både enklare 
och billigare för den enskilde. 

Från att tidigare ha skötts av ackredi-
terade »anvisningsläkare« innebär de 
stora volymer man nu räknar med ska 
ansöka (3 000–5 000 per år) att alla spe-
cialistkompetenta läkare med »god 
kunskap om och erfarenhet av miss-
bruksfrågor« kan få frågan från patien-
ter om att skriva de läkarintyg som be-
hövs. 

Noggranna instruktioner om de blan-
ketter som krävs och om rutinerna för 
oss läkare kommer att finnas tillgängli-
ga via Transportstyrelsens webbplats, 
‹http://www.transportstyrelsen.se›. 

Alkolås ännu bara efter rattfylleri
En förutsättning för att över huvud ta-
get få körkort med villkor om alkolås är 
att man har gjort sig skyldig till trafik-
nykterhetsbrott (rattfylleri eller grovt 
rattfylleri) med alkohol. Den vars kör-
kort återkallas på grund av diagnosen 
missbruk, beroende eller opålitlighet i 
nykterhetshänseende, men som inte 
har gjort sig skyldig till trafiknykter-
hetsbrott, kan alltså inte få alkolås. 

Arbetet med att hitta former för att få 
»alkolås före rattfylleri« för sådana pa-
tienter som vi läkare diagnostiserar 
med beroende eller missbruk av alkohol 
pågår dock fortfarande. Om en sådan 

lagstiftning kommer till stånd blir det 
troligen lättare för oss att göra »läkares 
anmälan enligt körkortslagen« som dia-
gnoserna missbruk eller beroende krä-
ver.

Lågriskgrupp och högriskgrupp
Villkorstiden som bestäms av Trans-
portstyrelsen kommer att vara 1 eller 2 
år. Den ska vara 2 år för en s k högrisk-
grupp om någon av följande situationer 
är uppfylld: grovt rattfylleri, upprepat 
rattfylleri under de senaste fem åren el-
ler diagnosen alkoholberoende eller al-
koholmissbruk. 

För övriga personer ska villkorstiden 
vara 1 år (låg riskgrupp). Den som har en 

villkorstid på 1 år men får 
dia gnosen alkoholmissbruk 
eller alkoholberoende under 
denna tid får villkorstiden 
förlängd till 2 år. För den som 
redan från början har eller 
får diagnosen alkoholmiss-
bruk eller -beroende är det 
bra att påbörja provtagning-
en för att styrka nykterhet så 

snart som möjligt, eftersom det kom-
mer att krävas en observationstid på 
mellan 6 och 24 månader för att återfå 
körkortet utan villkor om alkolås. 

Provtagning
Kolhydratfattigt transferrin (CDT) och 
glutamyltransferas (GT) är obligatoris-
ka alkoholmarkörer vid den provtagning 
som görs. Kallelse till provtagning bör 
ske med kort varsel, och proven ska ana-
lyseras vid ackrediterat laboratorium. 
Lägsta antal provtagningstillfällen an-
ges i Transportstyrelsens föreskrifter.

Längre spärrtid utan alkolås
Den som väljer att inte ansöka om kör-
kort med villkor om alkolås kommer att 
få en spärrtid på körkortet som motsva-
rar den tid som annars skulle ha medde-
lats som villkorstid. Det innebär t ex att 
den som i dag får en spärrtid på några 
månader kommer att få en spärrtid på 1 
år.
 
Nollvisionen
Transportstyrelsen hoppas att landets 
läkare ska se den nya lagstiftningen som 
en möjlighet att ge vårt bidrag till noll-
visionens trafiksäkerhetsmål om inga 
dödade eller allvarligt skadade i trafi-

ken. Möjligheten att med den nya al-
kolåsverksamheten hjälpa de många av 
våra patienter som dricker för mycket 
borde göra att vi kan se det som en möj-
lighet också ur ett folkhälsoperspektiv. 

Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

medicinsk kommentar
 

Alkolås har positiva medicinska effek-
ter utöver att förhindra rattfylleri.
Från 1 januari 2012 kan den som gjort 
sig skyldig till rattfylleri ansöka hos 
Transportstyrelsen om att få körkort 
med alkolåsvillkor i stället för att kör-
kortet återkallas med en spärrtid.
Mellan 3 000 och 5 000 personer per 
år beräknas ansöka och behöva lä-
karintyg.
Alla specialistkompetenta läkare med 
»god kunskap om och erfarenhet av 
missbruksfrågor« kan engageras.
Det ger oss läkare ett nytt instrument 
för att hjälpa de av våra patienter som 
dricker för mycket.

sammanfattat

»… vi kan se det 
som en möjlig-
het också ur ett 
folkhälsoper-
spektiv.«

LARS ENGLUND, chefsläkare, Tra-
fikmedicinska rådet, Transport-
styrelsen, Borlänge  
lars.englund@ 
transportstyrelsen.se

Alkolås efter rattfylleri
Ny möjlighet att hjälpa patienter dricka mindre och köra nyktra!
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Alkolås kan ge skjuts till nykterhet.
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För mer information, besök www.algen.se.

Sveriges största, oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet

Viltolycka?
Vi kan ge ekonomiskt hjälp till den som kolliderar med vilt.

Upp till 7 500 kr i ekonomisk hjälp till 
självrisk eller reparation
500 kr i extra kostnadsersättning
Möjlighet till hyrbils-/bärgningsersättning
Markeringsremsa
Nyhetsbrev

Medlemskapet kostar endast 120 kr/kalenderår.

DäckkrängarenDäckkrängaren
Bjuvsvägen 10 BJUVBjuvsvägen 10 BJUV

042-786 00042-786 00

Däck till priser somDäck till priser som
du har råd meddu har råd med

Vi gör skillnad!
Alkobommar i Stillerydshamnen



BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid defi nitiv eftersändning återsändes
försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

P
o

st
ti

d
ni

ng
 B

Returadress
MHF Region Skåne
Drottningvägen 15
245 33 STAFFANSTORP

MHF Region Skåne, Drottningvägen 15, 245 33 STAFFANSTORP

Svärd & Söner Tryckeri AB, Falköping, 2012, EJ returadress

PREMIÄRHELG 

17–18 MARS!

HELT NYA 

CIVIC 

ÄR HÄR.

KOM OCH 

PROVKÖR!

CIVIC 2012 FRÅN CA 171.900 KR 

MOTOR: 1.4 I-VTEC, 100 HK / 1.8 I-VTEC, 142 HK / 2.2 I-DTEC, 150 HK. BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING: 4,2–6,4 L/100 KM. MILJÖKLASS: EURO 5. 
KOLDIOXIDVÄRDE: 110–150 G/KM. NYBILSGARANTI: 3 ÅR/10.000 MIL. LÄS MER PÅ HONDA.SE

LUND NILSSON & LIND AB 046-38 53 80   HÄSSLEHOLM NEWMANBIL AB 0451-38 40 00   HÖRBY PER MÅRTENSSONS BIL AB 0415-31 14 60   
SIMRISHAMN ROGERS BILFIRMA 0414-41 14 56   TRELLEBORG  BIL-LARSSON I TRELLEBORG 0410-153 80

Köp lektioner hos de trafi kskolor
som stöder MHF 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

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

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

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

Ystad
Din Trafi kskola i Ystad AB
Oskarsgatan 3
0411-744 60
www.dinbilskola.se

Ystad
Sjölin & Lantz AB

Militärvägen 2
0411-660 70

www.sjolinlantz se

Kristianstad
Södra Trafi kskolan AB

Västra Storgatan 53
044-12 93 96

www.sodratrafi kskolan.com

Lund
Anderssons Trafi kskola i Lund
Skolgatan 11
046-12 86 16
www.anderssonstrafi kskola.nu

Kristianstad
Nya Trafi kskola

Södra Kaserngatan 18
044-12 75 23

www.nyatrafi kskolan.com

Ängelholm
Berndtssons Trafi kskola

Bruksgatan 8
0431-808 50

www.berndtssons.nu

Arlöv
Mattssons Trafi kskola i Arlöv AB
Torngatan 2
040-43 19 65
www.mattssonstrafi kskola.se

Helsingborg
Gladans Trafi kskola AB

Jönköpingsgatan 28
042-24 09 70

www.gladanstrafi kskola.se

Helsingborg
Nya Stattena Trafi kskola AB

Gullandersgata 4
042-21 03 75

www.nyastattenatrafi kskola.se

Hässleholm
JCH Trafi kskola AB
Andra Avenyen 2
0451-155 20
www.jch-hlm.se


