
Region Skåne
nr 2/12

Ratta Ren

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Opinionsbildare i tiden



 DET FINNS MÅNGA  
VÄGAR TILL BÄTTRE 

 MATVANOR.
 E4..AN TILL EXEMPEL. 
 Nu kan du äta lite nyttigare när du är ute längs   
                             vägarna. På menyn har vi sallader, pasta, wok,  
 varma mackor och ett alldeles extraordinärt  
 kaffe som vi serverar på 95 av våra stationer. 
Och bryr du dig lika mycket om miljön som om mat, har vi en  
glad nyhet. Nu kan du tanka Evolution Diesel som sänker din bils 
CO2-utsläpp med 16%*. Läs mer om vår nya diesel och var du kan 
tanka den på preem.se. Surfar du med smartphone visar  
vi vägen till närmaste station med GPS. 
Välkommen.

* Procenttalet avser minskning av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med en helt fossil standarddiesel i en så kallad Well to Wheel-analys, 
baserat på produktens sommarkvalitet. Tänker lite längre.

Nu
               väg

va
ka

Och bryr ddu dig lika
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För ej beställt material

ansvaras ej.
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Tidningen är tryckt på
miljövänligt papper.

Redaktionen förbehåller sig
rätten att redigera insänt

material.

Omslagsbild:
Trafi knykterhetens Dag

i Hässleholm.
Glad sommar!

Ordföranden har ordet

Hej!
I skrivande stund har vi just fi rat valborg med riktigt fi nt sommarväder och när ni nu 
får tidningen i er hand är det inte långt kvar till midsommar. Tänk vad tiden går fort! 
Men lite har vi hunnit med sedan sist. Vi har haft aktivitetskonferens i Ekeröd. Vi blev 
så många som 34 st. som kom till denna och det skall ni ha ett stort tack för. Det var 
ro ligt att så många kom och det var ju även en ny plats för denna verksamhet. Regionens 
års möte är också avverkat och vi i styrelsen får tacka för det förtroendet ni gav oss. Det 
blev omval på nästan alla poster. 

Det som nu står närmast på programmet är ”Skåne lyfter” som genomförs av Region 
Skå ne. Vi är med och ansvarar för ”Uppvaknandet” och ”fylleglasögonen”. Projektet 
är i Skåne län för andrar året och då på fyra olika platser i Skåne. 

Den verksamhet som sedan börjar bli aktuell inför sommaren och semestrarna är ”Ta 
Paus”. Där ska vi tala om vikten att stanna och ta paus regelbundet när vi är ute och far 
på vägarna. Trötta förare kan vara farligare än påverkade förare. 

Ta det lugnt i trafi ken i sommar så ses vi efter semestern. Kanske möts vi på någon 
rast plats i sommar.

Jan Åke

BARA 1 AV 400 RATTFULLA TAS AV POLISEN!

Inbjudan till Höstkonferens!
MHF Region Skåne inbjuder till

aktivitets- och funktionärskonferens

Tidpunkt: lördagen den 1 september 2012

Plats: Ekerödsrasten

Samling klockan 09.00 med kaffe/te och bulle.

Konferensen börjar klockan 09.30, avbrott för lunch mellan 12.00–13.00,
avslutning cirka klockan 16.00.

Varje Lokalavdelning, Regionstyrelsen, Revisorer, Studieledare, Webbmaster, 
Damklubbledare, Ratta rens Redaktion, de båda Camping Club sektionerna

och vår förbundsordförande inbjuds att deltaga med fl era deltagare kostnadsfritt.

I konferensen ingår samlingsfi ka, lunch, avslutningskaffe
samt erforderligt konferensmaterial.

OBS! max 30–35 deltagare.
Vid fl er sorterar jag så avdelningarna kommer att ha lika stort antal.

Anmälan senast den 27 augusti 2012 till Jan-Åke Hansson på
tel.: 0709-92 62 29 eller e-post: janake.hansson@mhf.se

 Varmt välkomna! Regionstyrelsen region Skåne, Jan-Åke Hansson, Regionordförande
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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.
20/6 Midsommarfest, anmälan se- 
18.00 nast den 17/6 till Vera, 0451-
 21316, 070-521 26 16.
17/8 Grillfest, arrangör i år MHF 
 Hässleholm. Plats: se förenings-
 nytt Norra Skåne. Medtag eget 
 att grilla.
18/9 Studiebesök. Gundrastorps 
18.00 kvarn och Tjärbrännan. Ciceron 
 Ebbe Persson. Samling: Vittsjö 
 Skansenhemmets parkering, 
 medtag fi ka.

HÄSSLEHOLM
Lokal: MHF–gården Skogsgård.
Alla möten 19.00 
om ej annat anges.
21–22/7 Ta Paus vid V23, Norra Mellby, 
10–15 trafi kinformation.
17/8 Grillkväll, se föreningsnytt i 
18.00 Norra Skåne. Samarrangemang 
 med Bjärnum-Vittsjö.

KLIPPANORTEN
Lokal: Storängsgården. Mötesstart 
kloc kan 19.00 om ej annat anges.
27–28/7 Ta Paus, Trafi ksäkerhetsarran- 
10–16 gemang för säkrare trafi k på 
 Mölletofta Rastplats.
14/8 Månadsmöte förlagt till Mell- 
18.00 bystrand. Tema: Höstens arbete 
 planeras.
26/8 Distriktsfi nal i Cykelmästaren 
09.00 på Storängsgården.
4/9 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema: Studiestart.
ÖVRIGT
Stavgång/pro menad 2,5 km, varje sön-
dag kl. 10.00, i samarbete med Hjärt- och 
Lungföreningen i Klip pan  om rå det. Sam-
ling på Storängsgården. Med tag fi ka för 
efterföljande 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

KRISTIANSTAD–BROMÖLLA
Alla möten 19.00 om ej annat 
anges.
Lokal: Föreningarnas Hus,
Norre tulls vä gen 9, om ej annat 
anges.
28/7 Ta Paus vid E 22, 
 Ekerödsrasten.
 Ta Paus vid V19, Anilla
28–29/7 Ta Paus vid E22, Vä, trafi kin
 formation.
12/9 Besök vid Bilbörsen, Håkan 
 Paulsson AB, Blekingev. 14 B.

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

MALMÖ
22/7 Ta Paus, traf iksä
 kerhetsarrangemang 
 vid E 20, Skånegården, Malmö. 
 Kl. 11–15.
Intresserad av något kultur arr an ge-
mang? Kontakta re gio nens studieledare 
Mi Olofsson.

OSBYORTEN
 Ta Paus vid V19, Anilla, trafi k-
 information, m. m.

27–28/7 Ta Paus vid V9, Vårhallen, 
10–16 Simrishamn. Trafi ksäkerhetsin-
 formation, hastighetsmätning 
 och promilleglasögon.
12/8 Tipspromenad i Bäckhallada-
10.00 len, medtag fi kakorg och något 
 att grilla. Inställt vid regn.
12/9 Höstupptakt på MHF-Gården, 

 Tobisborg. Information om hös-
 tens aktiviteter. Ev. besök av 
 miljöexperter.

STAFFANSTORP
Lokal: MHF-stugan, Maskinvägen 1.
Alltid kl. 19.00 om ej annat anges.
27–29/7 Ta Paus vid E 22, Gårdstånga, 
10–15 trafi kinformation

28–29/7 Ta Paus vid V9, Brösarps Bac-
11–17 kar, trafi kinformation.

TRELLEBORG
Lokal: Föreningsrådets lokal, Grå brö-
ders gatan 12 om ej annat anges.
7/7 Ta Paus vid E 20, Skånegår-
27/7 den, Malmö, trafi kinformation. 
4/8 Kl.11-15.

VELLINGE

YSTAD-SKURUP

ÖRKELLJUNGA
22/7 Ta Paus vid E4, Skåneporten, 
 trafi kinformation. Kl. 10–16.

Vad händer? Arrangemangskalender

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

Har Du problem med att transportera Dig till
Din avdelnings verksamheter kontakta

Din lokalavdelningsordförande för hjälp med transport.

orten

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

OBS! – Medlemsförmån – OBS!
Vi har en ny: MekoPartner. Se utförligare 

text och annons på nästa uppslag.

Ta Paus 2012
Ansvariga

E20 Skånegården
Ove Eriksson, Anisvägen 6, 238 
38 Oxie, tel: 040-54 97 46, 0702-
12 79 60.
22 juli kl. 11.00–15.00
E-post: ove__eriksson@live.se

E20 Skånegården
Hans Hansson, Lillevångsvägen 
155-27, 235 99 Vellinge, tel: 040-
48 70 89, 0705-16 20 56.
7/7, 21/7, 4/8, kl. 11.00–15.00
E-post: hans.j.hansson@telia.com

V19 Anilla
Ronney Johansson, Aron Nils väg 11, 
283 32 Osby, tel: 0479-124 81, 0767-
92 12 45.
3 dagar, datum och tid ej klart.
E-post: ronney.johansson@haki.se

V9 Brösarps Backar
Gunnar Olsson, Egnahemsgatan 5, 
273 36 Tomelilla, tel: 0417-101 85, 
0703-07 58 73
28–29 juli, kl.11.00–17.00
E-post: gunnar.egnahemsgatan@
swipnet.se

E22 Ekerödsrasten
Frank Andersson, Gringelstadsvägen 
424-26, 291 97 Gärds Köpinge, tel: 044-
23 52 08
28 juli, kl.10.00–16.00
E-post: frank.andersson41@gmail.
com

E4 Mölletofta
Aksel Kops Eriksen, Ekebrogatan 11, 
265 37 Åstorp, tel: 042-594 74, 0708-
92 98 37
27–28 juli, kl. 10.00–16.00
E-post: klippan@mhf.se 

V9 Vårhallen
Ann-Margret Svensson, Branteviks-
vägen 95, 272 38 Brantevik, tel: 
0414-222 42, 0709-67 69 79
27–28 juli, kl. 10.00–16.00 
E-post: a-m.svensson@spray.com

Samt hastighetsmätning och fylle-
glasögon (6 pers.)

V23 Norra Mellby
Lennart Johansson, N. Byvägen 
18, 281 46 Tormestorp, tel: 0705-
71 81 40
Lördagen den 21 juli, kl. 10.00–15.00
Telefon 0705-21 26 16. Söndagen den 
22 juli, kl. 10.00–15.00
E-post: j.lennart73@gmail.com

E22 Gårdstånga
Inge Svensson, Tottarpsvägen 5, 245 93 
Staffanstorp, tel: 040-44 52 69, 0703-
40 87 58
27–29 juli, kl. 10.00–15.00
E-post: tottarp5@hotmail.se

E4 Skåneporten
Magnus Abrahamsson, Lönnsjöholm 
535, 286 92 Örkelljunga, tel: 0435-
811 41, 0733-02 74 58
Söndagen den 22 juli, kl. 10.00–16.00
2 pers.
E-post:

E22 Vä
Henrik Goldman, Östersjövägen 33, 
695 91 Bromölla, tel: 0456-260 91
28–29 juli, kl. 10.00–15.00
E-post: henryk@gmail.com

V Ä L K O M M E N  T I L L  M I N N E N A S  M U S E U M

Juni-augusti: alla dagar 10-17. Maj och sept: torsdag-söndagar 11-16  

HÄR FINNS TURISTBYRÅN

Från E65 vid Skurup Tel: 0411-427 80 Fax: 0411-425 30 info@johannamuseet.se

Årets utställning handlar om Dockskåp från ”Slott och Koja”
Vi visar ett urval dockskåp från gångna tider och dessutom 

finns det dockskåp för barnen att leka med.

Tekniskt- och allmänt museum. Veteranbilar, motorcyklar, 
vardagliga bruksföremål, musikinstrument, leksaker, café, och 
presentbutik. Här finns också tre unika marknadspositiv, 
Sveriges äldsta bil och flera spännande specialutställningar.
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Ny medlemsförmån: Verkstadstjänster

MHF och Meko-
Part ner Bilverk-
stad inleder ett 

sam arbete gällande verk-
stadstjänster för MHF:s 
medlemmar. MekoPart-
ner är en verkstadskedja 
i Mekonomenkoncernen 
och har 140 verkstäder i 
Sverige.

MekoPartner är en allbils-
verkstadskedja, vilket inne-
bär att de servar och repare-
rar i princip alla märken på 
mark naden. Förutom nor-
mal service och reparatio-
ner erbjuder MekoPartner 
Bil verkstad ett brett kom-
pletterande innehåll av spe-
cialiteter. Detta samarbete 
in nebär en möjlighet att få 
en service eller reparation 
till en fördelaktig kostnad.

MekoPartner 
Bilverkstad erbjuder:
• 10 % rabatt på ordinarie 
 service, enligt fordonets 
 servicebok.
• 10 % rabatt på arbete vid 
 reparationer.
• Vid ordinarie service, 

 enligt fordonets service-
 bok, bjuder MekoPartner 
 Bilverkstad på en Meko
 Assist Europa (mobilitets- 
 försäkring som gäller 
 gröna kortet-området).
• Ni kan även dela upp 
 betalningen räntefritt på 
 4 månader med Meko 
 Partner-kortet. Kortansö-
 kan gör ni hos MekoPart-
 ner Bilverkstad.

Vill Ni boka service eller 
har ett problem med bilen 
el ler något att reparera, ta 
då kontakt med MekoPart-
ner Bilverkstad genom att 
gå in på 
www.mekopartner.se, 
klicka på verkstad – där 
hit tar du en bilverkstad i 
din närhet.

När ni bokar service 
eller reparation:
• Uppge ditt medlemsnum-
 mer.
• Ta även med medlems- 
 kortet vid verkstadsbesö-
 ket.

MekoPartner Bilverkstads 
stämpel i servicebo ken gäl-

ler likväl som original, när 
det gäller nybilsgarantin.

Observera att MekoPart-
ner Bilverkstad även har ett 
an tal kampanjer under året, 
bl. a. MekoPartner Bas-ser-
vice för 1 395 kr och Me-
koPartner Basservice med 
broms kontroll för 1 595 kr. 

Des sa servisar är av enklare 
art, olja och oljefi lter – kan 
dock vara lämpliga som en 
mellanservice. Ingen extra 
rabatt utgår på dessa servi-
sar.

Mer info om MekoPart-
ner Bilverkstad hittar du på 
www.mekopartner.se

Köttbutiken
Tisd-onsd 10-17
Torsd-fred 10-18
Lördag 10-13 

Café
Månd-lörd 07-22
Söndag 08-22

Tel. 0415-33 01 00
www.ekerodsrasten.se

Restaurang-Köttbutik-Konferens
och Campinganläggning

Vår året runt-öppna camping erbjuder 150 campingtomter med el,
strandnära tältplatser. Bekväma villavagnar med hög standard.
Modernt servicehus med såväl barnduschrum och hunddusch.

Minilivs, kiosk, café.

camping@jagersbo.se
www.jagersbocamping.se

 Tel: 0413-55 44 90

Jägersbo Camping
 mitt i Skåne, i Höör, vid Ringsjöns strand

 

Vi stödjer MHF och MHF-ungdom 

för en drogfri trafi kmiljö

  www.lund.se/gatukontoret

Tekniska 
förvaltningen
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Helsingborg
Väla Däckcentral
042-32 34 44

Lund
Therns Motorservice AB
046-32 30 73

Löddeköpinge
Motorcenter Lödde AB
046-270 70 65

Malmö
Videdals Bil AB
040-49 16 29

Staffanstorp
Miletic Bilverkstad
046-25 37 50

Tomelilla
Rips Släp & Husvagns AB
0417-121 78



MHF ”Skåne-krysset” nr 2/2012

Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lösningarna skall vara oss tillhanda senast 15 juli 2012 – skickas till: (OBS! 
Adressen) MHF, Ödegårdsgatan 12, 587 24 Linköping. Märk kuvertet ”Skåne-krysset nr 2/2012”. Lycka till!

Namn:  Telefon:

Adress:  Län:

Postnummer: Postadress:

6
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Rätt lösning Skåne-kryss nr 1/2012 Nu går det undan…
Knappt har vinterjackorna och vinterdäcken lagts in på 
plats förrän solen formligen vräker in över oss – här gäl-
ler det att hänga med! Det händer så mycket på en gång! 
Tra fi ken tätnar och tvåhjulingarna börjar surra som ilskna 
ge tingar – här gäller det att se upp!!! När du läser detta 
har fl era offer skördats bland motorcyklisterna och tyvärr 
all deles i onödan. 

Kryssredaktören är själv understundom gärna ute en 
sväng med sin egen ägandes BMW – en tung stor cykel 
avsedd för turåkning – men riskerna blir inte färre för 
det – det gäller att visa och få hänsyn!

Vänlighet och respekt i trafi ken är inte och har aldrig 
va rit fel. Här kan vi MHF:are alltid vara föredöme och 
vara goda exempel – kryssredaktören har lärt sig att älska 
ut trycket ”krama varandra i trafi ken” – kanske inte bok-
stavligt men bildlikt! Med lite vänlighet och sunt förnuft 
kom mer man långt!

Så till kryssverksamheten – Ni är otroligt skickliga när 
det gäller lösandet. Ytterst få inskickade lösningar upp-
visar felaktigheter – bravo!!!

Här följer, nr 1/12, omgångs vinnare som tilldelas pris i form 
av varsin skraplott!
Rydh Arne Vattenverksvägen 9 212 21 Malmö
Bengtsson Lars-Åke Oraholmavägen 34 281 53 Finja
Broberg Ingegerd Bruksgatan 7 B 272 36 Simrishamn
Ljungberg Inga Cederborghs väg 4 224 65 Lund
Lennartsson Kurt Boels väg 14 245 63 Hjärup

Vinnarna kommer att få varsin skraplott i vinst – vår förhopp-
ning är ju naturligtvis att det ska vara en vinstlott som genererar 
en större vinst. Om Du vinner så hoppas vi Du hör av Dej! Lycka 
till med vinnandet och med det nya krysset!

Träffl ista för campingcluben 2012

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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I ett soligt men lite blåsigt 
Bjuv lyckades vi trots gatu-
avstängningar leta oss fram 
till en fi n liten park där 
man slagit upp Skåne Lyf-
ter-tälten. Där var inte så 
myc ket folk men dom var 
som vanligt intresserade 
av Uppvaknandet och hur 
myc ket 40-procentig sprit 
det är i de olika dryckerna. 

Vi som var där: Marianne, 
Vera och Erling.

Text och bild: Erling

Dessutom genomfördes 
Skå ne lyfter i Kristianstad, 
med Karin och Lennart Jo-
hansson och Trelleborg, där 
Aage Kilsand, John Allan 
Kvarn ström och Torsten 
Hans son agerade.

Skåne lyfter i Malmö, ja, 
det var kanske fel rubrik, 
bor de varit Skåne blåser 
bort. Vädret var ju inte det 
bäs ta, men det var kanske 
väl att vi var där vi var. 
Gus tav Adolfs torg är ju 
en medelpunkt i Malmö så 
med tanke på vädret var det 
väl hyfsat med folk under 
hela dagen. För vår del var 
det några som visade in-
tresse för fylleglasögonen, 
några familjer kom från 

Hol land och hade inte set 
nå got sådant så de måste 
pro va. Även Uppvaknan-
det var intressant för dom. 
Upp vaknandet drog som 
van ligt många besökare 
till vårt tält som vi delade 
med Lions. Vi delade även 
ut Motorföraren, Ratta Ren, 
Kul trycket, broschyren Vi 
gjor de det och Öl är också 
al kohol.

Vi som var där Ove, 
Conny och Jan-Åke

Skåne lyfter Bjuv Skåne lyfter Malmö

Speaker Ola.

MHF Skåne önskar 
alla sina läsare och 

annonsörer en riktigt 
trevlig sommar!

Kör med omtanke, 
hänsyn och respekt!
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Fredagen den 11 maj gäs-
tade Region Skåne, Trel-
leborg i en satsning under 
nam net Skåne Lyfter. Man 
be rättar då om det hälsoar-
bete som Region Skåne nu 
bedriver. Man gästar ett an-
tal orter i Skåne och be rättar 
om denna verksamhet. Hur 
viktigt detta med hälsa och 
en minskad kon sumtion av 
alkohol är. Av den anled-
ningen fanns MHF Skåne 
på plats och vi sade bl. a. 

”fylleglasögonen”. Det var 
Aage Kilsand, MHF Sim-
rishamn, som be rättade om 
detta tillsammans med en 
medarbetare. Som en del 
andra aktiviteter som ska 
påverka skåningarnas hälsa. 
Skånes Nyk terhetsförbund 
som är en samarbetspart-
ner till Re gion Skåne fanns 
också närvarande, med sitt 
material.

Text och bild:
Lars Berquist

Onsdagen den 29 februari 
höll MHF Lund sitt års-
möte i IOGT-NTO-lokalen 
i Lund. Mötet öppnades 
av kontaktperson Bodil 
Ols son. Förhandlingarna 
led des av regionens ordfö-
rande Jan-Åke Hansson.

Till mötet var sju personer 
spe ciellt inbjudna eftersom 
de varit medlemmar i MHF 
i 25 resp. 50 år. Karl-Erik 
Ny man, som varit med i 50 
år, var den ende av jubila-
rerna som kom. Jan-Åke 

Hansson delade ut för-
tjänstmärket.

Årsmötesförhandlingarna 
kla rades snabbt av. Däref-
ter informerade Jan-Åke 
om vad som är på gång i 
MHF under det kommande 
året. Årsmötet avslutades 
med kaffe och hembakade 
kakor samt med en trevlig 
och gemytlig pratstund runt 
kaffebordet.

Text: Jan-Åke Hansson
Bild: Ingrid Nyman

Skåne lyfter Trelleborg Årsmöte hos MHF Lund

Trelleborgs kommunalråd Ulf Bingsgård liksom re gionrådet 
Bir gitta Södertun från Region Skåne.

Karl-Erik Ny man får 50-årsmärket. 

Västkustvägen 17 

Välkommen till Framtidens Bilverkstad!

Ivö Camping ★ ★ ★ ★
Välkomna till ”Sagoön” i Ivösjön (nära Kristianstad). Natursköna Ivön bjuder på
många spännande upplevelser för både stora och små.
Vi har förutom campingplatser, 15 campingstugor, villavagn och husvagnar för
uthyrning. Campingen är öppen hela året.

Tele: 044-52188, 0730-664375 • www.ivo-camping.nu • reception@ivo-camping.nu
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I väntan på våren!

Det tog inte lång tid för oss, 20-talet besökare, som fi ck höra Lena 
Alabo, museichef i Simrishamn, att ställa om från år 2012 till år 
1700 för att ta del av Simrishamns gamla historia och framåt i tiden.

Huvudpersonen i föredraget som hade anor tillbaka till 1700-ta-
let och gamla skutskeppare som tagit sig till staden och blivit 
in gifta med skepparefl ickor och gett en av dom sitt namn, Bieth, 
med dopnamnet Norma, en ansedd hattmodist och på senare tid 
möss-makerska, var välbekant för oss församlade. Hon hade satt 
sin prägel på stadens damer genom att vara ärlig i sin smak när 
sta dens fi na damer skulle köpa sin huvudbonad. Hennes man var 
dock inte skeppare utan barberare och bildade så småningom Bar-
berare Perssons Orkester.

Vi fi ck också inblick i hur staden hade förändrats i bebyggelsen 
längs Storgatan och Torget. Stadshotellet är sedan länge rivet och 
vi fi ck Hotell Svea, nere vid havet istället. Vi fi ck uppleva en härlig 
ef termiddag, som vi på vanligt vis avslutade med kaffesamkväm 
och många goda kakor.

Text och bild: Ann-Margret

Musteributiken
Musteributiken är gårdsbutiken där du hittar hela 

 
också en rad produkter som inte säljs någon  
annanstans: äppelmos, chutney, sylter, marmelader 
samt salsa och dessertsås. 

Restaurang Kärnhuset 
& Stinas Café

Vid vår lummiga innergård ligger Restaurang 
Kärnhuset som en inbjudande mötesplats. Här 
kan du koppla av med en härlig lunch. 

hembakta kakor, smörgåsar och pajer. Eller varför 
inte passa på att smaka någon av våra fräscha juicer 
eller drycker?

 Äpplets Hus med trädgårdar
Varje år formar vi en ny utställning – 2012 är  
temat Skönhet & Hudvård – i kombination med vår  

nyskapande i den egna trädgården. 

Efter besöket i Äpplets Hus är du välkommen att 
vandra runt i Sortimentsodlingen med över 70 oli-
ka äppelsorter, där du kan jämföra färg och form på 
träd, blommor och frukter. 

NYHET! I sommar öppnar Hasselmuslunden och 
vår nya Plantskola.

VÄLKOMMEN TILL
KIVIKS MUSTERI!

Kiviks Musteri AB   |  277 35 Kivik
Tel: 0414-719 00   |   www.kiviksmusteri.se

Öppet alla dagar i veckan kl 10-17 (juli – aug kl 10-18).

Lena Alabo berättar.

Intresserade åhörare.
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Vi håller på traditionerna 
och tänder bålet i lagom 
tid innan mörkrets inbrott 
och alla drar sig inomhus 
på grund av den svala kväl-
len. 18 avdelningsmedlem-
mar och andra intresserade 
hade kommit, för att grilla 
korv och njuta av den fi na 

bra san. Kaffet serverades 
som vanligt med hembakta 
ka kor och tårta. Vi påminde 
om kommande arrange-
mang: Regionens Vårdag 
i Klippan den 13 maj och 
Gök otta vid MHF-Gården 
den 17 maj. 

Text och bild:
Ann-Margret

Vid vårt möte i april har 
vi som tradition underhåll-
ning av Frälsningsarmen, 
så blev det även i år. De kan 
verk ligen detta. Ordförande 
häl sade oss all välkomna 
för klarade att i kväll var där 
in gen punkt på dagordnin-
gen som skulle behandlas 
så våra gäster fi ck nu bjuda 
på kvällens underhållning 
”vi som hade sångröst fi ck 
ju också vara med” och det 
var ganska många! Under 
pau sen blev det kaffe med 
hem lagade smörgåstårtor, 
och mandelkubbar allt sma-
kade härligt. Nu fi ck vi en 
myc ket intressant informa-
tion av Regionordförande 
Jan-Åke om alla aktivite-

ter som skall vara under 
som maren även om våra 
kör kort som skall ändras 
näs ta år. Vår ordförande 
Inge pålyste våra egna ak-
tiviteter om bl. a. Ta Paus, 
och söndagen 13 maj Hil-
lesgården med Damklubbs-
rådet. Sveriges Nationaldag 
den 6 juni från Rådhuset till 
År stadgården efter högtid-
ligheterna skall vi träffas i 
vår stuga och här serveras 
sill och potatis! 

Höstens och vårens pro-
gram är på gång, sändes ut 
vid midsommar.

Välkommen till våra ak-
tiviteter! Skön sommar! 
Ön skar Staffanstorps MHF.

Brita Nordbeck

Vårbål i Simrishamn Staffanstorp MHF

VÄLKOMMEN TILLVÄLKOMMEN TILL

HJELMSJÖ CAMPINGHJELMSJÖ CAMPING
Bruksvägen, 286 22 Örkelljunga

Tel: 070-2474479 • Fax: 0435-52300
E-post: svenolov.stigsson@telia.com

Mossby Kaffestuga
Här står den uppskattade hembakta
kakbuffén med minst sju sorters kakor
och nybryggt kaffe uppdukad.

Hjärtligt välkomna! Pia & Stefan med Personal

Det var många som gillade korv.

Det var inte så stort, men det brann grannt.

Frälsningsarmén underhåller.
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Årsmötet inleddes med att regionordförande Jan-Åke 
Hansson hälsade ett femtiotal ombud och gäster välkomna 
till Grå manstorp Bygdegård vid Klippan. Han fortsatte 
med att hälsa Klippans kommuns representant kommu-
nalrådet Bengt Svensson, ordföranden i Skånes Nykter-
hetsförbund Lars G. Niwongh och lite senare MHF Ung-
doms nyvalde ord förande Roger Nilsson välkomna. Han 
framförde en hälsning från de, som av olika anledningar, 
var förhindrade att delta. En hälsning från förbundsord-
förande Maria Bergström, som i sista stund fått förhinder 
och ej kunde närvara. Års mötet 2012 förklarades öppnat.

Värdavdelningens ordförande Aksel Kops Eriksen, läm-
nade en kort information och hälsade alla välkomna till 
Klip pan, där Klippans MHF-avdelning senare under kväl-
len stod för festligheterna och supporterklubben skulle 
hål la sitt årsmöte och ha dragning på andelslotterna.

Kommunalrådet Bengt Svensson gjorde en bra presenta-
tion av Klippans kommun, dess företagare, turistattraktio-
ner och andra begivenheter värda ett omnämnande, bl. a. 
Söderåsens Nationalpark och Sankt Petri Kyrka. Ombuden 
och an dra närvarande fi ck informationsmaterial, kartor 
och turistbroschyrer.

Årsmötesförhandlingarna tog vid och inleddes med pa-
rentation av Erling Thelander, över avlidna medlemmar, 
där sär skilt Sylvia Larsson, regionens före revisor, omnämndes.

Ombudsupprop genomfördes och röstlängden fastställdes till 32.
Göran Roos framförde förbundsstyrelsens hälsningar till årsmötet. Han kunde också glädja oss med att vi fortfarande 

har framgångar med alkolåskampanjen. Ta paus är en sommaraktivitet som vi inte heller får glömma, att den ger oss 
bra publicitet i media. Trafi knykterhetsmanifestationsdagen, är tidigarelagd i år och kommer att manifesteras den 9 
maj, där alla avdelningar har möjlighet att delta, en aktivitet som ökar för varje år och som vi också skall vara stolta 
över. Medlemsvärvningen är en alltid lika viktig aktivitet. 

Lars G. Niwongh valdes till att leda årsmötesförhandlingarna. Vera Thelander valdes till sekreterare.
Efter sedvanlig genomgång av verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelse, beslutade 

ombuden om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och det gångna året. Handlingsprogrammet för 2012–2013 antogs.
12 personer nominerades till förbundsårsmötet och röstningen genomfördes. Förbundsårsmötet kommer detta år 

att äga rum i Göteborg.
Verksamhetsplan och budget för 2012 genomgicks och antogs. Kostnads- och reseersättningar till funktionärer är 

med små förändringar, oförändrat mot tidigare år.
Antalet ledamöter i styrelsen beslöts till 9 st., som tidigare. Valen utföll enligt följande: Jan Åke Hansson omvaldes 

som ordförande i 2 år. Fyra funktionärer i styrelsen, Hans Hansson, Marianne Jönsson, Ove Eriksson och Emma 
Svens son omvaldes. Till ny revisor valdes Reidar Johanzon, Malmö. Till ny revisorsuppleant valdes Per-Inge Jansson, 
Ängelholm. Damklubbsrådet omvaldes. Mi Olofsson kvarstår som studieledare och Aage Kilsand som ansvarig för 
hemsidan. I valberedningen omvaldes samtliga, med Lennart Johansson som sammankallande. Övriga val hänsköts 
till valberedningen och styrelsen.

Regionårsmöte 2

Kommunens representant Bengt Svensson hälsar välkomna till 
Klippan.

Årsmötespresidiet med Jan-Åke, Lars G., Vera och Göran.
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e 2012-03-31
En motion från Ebbe Persson, Vittsjö, hade inkommit . 

Veteranmärke för 60-års medlemskap. Motionen tillstyrk-
tes för vidare befordran till förbundsårsmötet.

När gästerna fi ck ordet framförde Lars G. Niwongh en 
hälsning från Skånes Nykterhetsförbund och tackade för 
fi nt samarbete, samt önskade MHF lycka till i sitt fort-
satta arbete för en nyktrare trafi k. Han inbjöd till en träff 
i Lands kro na i vecka 17 där en teatergrupp från Hälsing-
borg skulle framträda.

Roger Nilsson framförde en hälsning från MHF Ungdom 
som hade haft sitt årsmöte kvällen före.

Göran Roos hälsade från NBV Skåne och slog ett slag 
för ökad studieverksamhet ute i avdelningarna. Bra ma-
terial fi nns för närvarande i ämnena: Alkokoll och Från 
bra till bättre.

Damklubbsrådet informerade om den förestående ”Vår-
träffen” på Hillesgården, ditt alla hälsades välkomna. Un-
dertecknad, som ingår i redaktionsrådet för Ratta Ren 
uppmanade alla från avdelningarna att skicka in referat 
och bil der från aktiviteter, som kan inspirera andra när 
tidningen läses. Vi vill att Ratta Ren även i fortsättningen 
skall vara läsvärd.

Det var tid att bestämma nästa års årsmöte och datumet 
blev den 6 april 2013. Platsen blir Staffansgården i Staf-
fanstorp, med Staffanstorps lokalavdelning som värdar.

Nominering och val av ombud till förbundsårsmötet, 
som i år skall hållas i Göteborg, gav följande resultat: 
Jan-Åke Hans son, Vera Thelander, Lennart Johansson, 
Ann-Margret Svensson och Hans Hansson.

Aktivitetstävlingen var avgjord och följande avdelningar 
kunde gratuleras till fl est insatser i sin avdelning, etta 
Häss leholm, tvåa Bjärnum-Vittsjö och på tredje plats 
Simrishamn.

När det gällde fl est aktiviteter per medlem kom Simris-
hamn på första plats, medan Bjärnum-Vittsjö blev tvåa och 
Osby trea. Vinnarna tilldelades diplom och penningpriser.

I samband med årsmötet samlades det in pengar till MHF Fonden, resultat 701:– kronor.
Aage Kilsand valdes till redaktör för Ratta Ren, medan Harald Brundell och Ann-Margret Svensson fortsätter i 

redaktionsrådet.
Lars G. Niwongh tackades med blommor för ett som vanligt väl genomfört årsmöte och Aksel Kops Eriksen, lika-

ledes med blommor för fi nt värdskap i samband med det nyss avslutade årsmötet.
Ordföranden i Klippan-avdelningen hälsade välkomna till bords.

Text: Ann-Margret

Samkväm efter regionsårsmötet
När årsmötet var avklarat samlades c:a 50 personer till ett samkväm i Bygdegården. Detta samkväm stod Klippans 
MHF-avdelning för. Ordförande Aksel Kops Eriksen hälsade välkommen till kvällen och bjöd till bords. Under maten 
och hela kvällen underhöll Yngves orkester från Åstorp med trevlig och lättsam musik till dragspel och gitarr. Under 
ett uppehåll serverades det kaffe och kaka.

Under den tiden höll Supporterklubben sitt årsmöte med Jan-Åke Hans son som ordförande. På årsmötet nyvaldes 
Bar bro Löfqvist till revisor. Ordförande Vera Thelander tackade för förtroendet att få leda klubben ännu ett år.

Under ledning av Lennart Johansson och Vera Thelander hölls dragningen i våromgången.
Information gavs om att söka bidrag från klubben. Ansökan skall vara hos ordförande innan arrangemanget, dock 

se nast den 1 november. Ett stort TACK till Klippans MHF-avdelning för en trevlig kväll.
Text: Vera Thelander

Sonia lägger sin röstsedel hos Gunnel.

Vera gratulerar Gunnar Gustavsson, Osby.
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Resultatet i Aktivitetstävlingen:
Totalt:
1. Hässleholm 7.220 poäng

2. Bjärnum-Vittsjö 6.900 p.

3. Simrishamn 6.880 p. 
Sedan följer Klippan, Staffanstorp, Osby, Kristianstad, 

To melilla, S. Luggude/Kävlinge, Malmö.

I förhållande till antalet medlemmar:
1. Simrishamn 215 poäng
2. Bjärnum-Vittsjö 160 p.
3. Osby 146 p.

Sedan följer: Staffanstorp, Hässleholm, Klippan, Tome-
lilla, Vellinge, Örkelljunga, Ystad/Skurup.

Vinnare i Våromgången
6 dragningar:
100 kr till nr 125 Marianne Jönsson, nr 85 Bertil Fred, nr 
25 Bertil Roskvist, nr 36 Svante Hugosson, nr 9 Jan-Åke 
Hansson och nr 100 Bodil Olsson.

50 kr till nr 13 Signe Ljungberg, nr 19x2 Svante Hugos-
son, nr 31x2 Göra Roos, nr 41 Maria Bergström, nr 43 
Ingvar Lindberg, nr 47 Gustav Pettersson, nr 50 Gösta 
Brandlert, nr 57 Klara Lövkvist, nr 58 Aksel Kops Er-
iksen, nr 59 Aage Kilsand, nr 60 Ingvar Nilsson, nr 78 
Anna Svensson, nr 83 Ylva Lindberg, nr 85x2 Bertil Fred, 
nr 90 Adam Tollstern, nr 92 Rolf Engfalk, nr 107 Karin 
Johansson, nr 108 Lena Kvarnström, nr 121 Stig Björk, 
nr 124 Bodil Björk och nr 128 Ingvar Lindberg.

Slutdragningen :
400 kr nr 83 Ylva Lindberg.

200 kr nr 43 Ingvar Lindberg, nr 81 Mona Nilsson, nr 
84 Lotta Svensson

100 kr nr 36 Svante Hugosson, nr 57 Klara Lövkvist, nr 
100 Bodil Olsson, nr 127 Uno Wahlquist

50 kr nr 29 John-Allan Kvarnström, nr 45 Magnus Abra-
hamsson, nr 76 Evert Kronvall, nr 79 Aage Kilsand, nr 91 
Lars G. Niwongh, nr 97 Erling Thelander, nr 102 Herbert 
Hellberg, nr 103 Gösta Olsson, nr 117 Bruno Andersson 
och nr 119 Stig Larsson.

Paraplyorganisation NTF 
och MHF har sam arbetat 
och genomfört många och 
viktiga kampanjer för att 
öka tra fi ksäkerheten i Sve-
rige ge nom åren. MHF:s 
medlemskap har tidigare 
varit en självklarhet. NTF 
och MHF arbetar för sam-
ma goda sak, mot samma 
mål.

I februari beslutade för-
bundsstyrelsen att MHF-
förbundet avslutar sitt med-
lemskap i NTF.

Varför togs det 
beslutet?

Efter regeringens beslut 
om att minska medlen till 
NTF har organisationen för-
svagats ekonomiskt vilket 
ock så lett till att verksam-
heten påverkats negativt 
gen temot medlemsorgani-

sationerna. Medlemskapet 
i NTF har också varit uppe 
till behandling på MHF:s 
för bundsårsmöte utifrån 
en motion från Region Öst.

Har inte NTF 
många kunniga 
medarbetare som 
MHF har nytta av?

NTF:s spetskompetens 
som varit till stor nytta 
fi nns inte längre kvar inom 
or ganisationen. Den fi nns 
på annat håll och därmed 
har också ett fruktbart ut-
byte av kontakter mellan 
MHF och NTF upphört. 

Hur blir det med pro-
jekten på lokal nivå?

Det fi nns inget som hin-
drar lokalavdelningar inom 
MHF att även fortsättnings-
vis vara med lokalt och 

med verka i NTF:s trafi k-
säkerhetsprojekt. På lokalt 
plan ser samarbetet mellan 
MHF och NTF olika ut i 
oli ka delar av landet och 
det är inte förbundsstyrel-
sens avsikt att goda och 
frukt bara samarbeten ska 
upp höra. Men det är upp till 
re spektive lokal organisa-
tion att avgöra om och hur 
de samarbetar.

Är MHF och NTF 
konkurrenter?

I viss mån har det utveck-

lats en sorts konkurrens ef-
tersom NTF söker projekt 
hos Trafi kverket på samma 
vill kor som sina medlems-
organisationer och därmed 
även MHF. NTF har också 
lan serat ett eget lotteri med 
sam ma syfte, trafi ksäker-
het, som MHF:s lotteri ”En 
chans på tusen”. Men där-
med inte sagt att samarbete 
för trafi ksäkerhetens goda 
sak inte ska ske.

Maria Bergström
Förbundsordförande 

MHF

”Därför lämnar vi NTF”

Aage mottar pris i aktivitetstävlan.
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Söndagen den 14 april höll 
NBV Skåne sitt årsmöte 
i Lund, med god uppslut-
ning. Ombudsuppropet gav 
vid hand att hela 31 st var 
närvarande.

Mötet gästades av An-
ders Castberger från NBV-
ledningen som i sitt tal på 
års mötet framförde ett stort 
be röm till den skånska sty-
relsen dess personal och 
verk samhetschef. Ni har 
fram gångsrikt arbetat med 
er verksamhet och starkt 
stärkt er ekonomi. Man 
har också ökat ute i NBV:s 
med lemsorganisationer.

Beröm från förbundet
Castberger belyste också 

vik ten att man arbetar mot 
sin budget och utvecklar 
den verksamhet man har 
en ligt arbetsplanen. NBV 
är ett framgångsrikt studie-
förbund med god utveck-
ling, fi ck också ombuden 
höra i hans lägesrapport 
från NBV centralt. Ombu-
den gav NBV Skånes sty-
relse en varm applåd efter 
det ta inlägg.

NBV har arbetat fram-
gångsrikt tillsammans med 
sina medlemsorganisatio-
ner ute i landet och även 
här i Skåne. Inriktningen är 
att fortsätta med samverkan 

mel lan medlemsorganisa-
tionerna och NBV. Samt 
att vidga kretsen av med-
lemsorganisationer. Även 
att man ska öka antalet 
stu dietimmar i de skånska 
med lemsorganisationerna.

Arbetsplanen medförde 
en rad av frågor från om-
buden kring verksamhet 
och annat, vilket är viktigt 
för styrelsen att ta till sig. 
För att ytterligare stärka 
NBV som rörelsens stu-
dieförbund. Här var också 
de anställda konsulenterna 
uppe och deltog i debatten. 

Dom gav också svar på om-
budens många frågor.

Kassören Göran Roos 
gav ombuden en kort rap-
port angående NBV Skånes 
eko nomi samt svarade på 
någ ra frågor i detta ämne.

Nämnas kan också att 
NBV Skåne har sitt Lun-
dakontor i IOGT-NTO-
fastigheten och är på detta 
sätt nära sina medlemsor-
ganisationer i staden.

Årsmötet leddes av Lars 
G Niwongh som med säker 
hand styrde igenom års-
mötets olika avsnitt. Verk-
samhetsberättelsen gicks 
igenom och det var fl era av 
om buden som ställde frå-
gor kring denna. Man tog 

be slut kring verksamheten, 
eko nomin och övrigt på 
fö redragningslistan. Revi-
sionen och ansvarsfriheten 
kla rades också av.

Valen i NBV Skåne.
Ordf. omval av Björne 

Berg mark för 2012, leda-
möter 3 st ledamöter på 2 
år: Göran Roos, Inger El-
vers son samt Jan Linde 
från NBV-förbundet. Jenny 
Bol ting och Ann-Charlotte 
Svens son kvarstår 1 år.

Det var en bra stämning 
un der årsmötet och kring 
mat bordet och vid det av-
slutande kaffet.

Text och foto:
Lars Bergqvist

Välbesökt årsmöte med NBV Skåne

Björne Bergmark tackar Anders Castberger.

Delar av den omvalda styrelsen.
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Motormässan på nya Mal-
mö Mässan i Hyllie, ge-
nomfördes enligt planerna 
den 22–25 mars.

Vi från MHF hade en bra 
plats för vårt arrangemang 
som bestod i uppvisandet 
och presentation av Upp-
vaknandet, våra tidningar 
Mo torföraren, Ratta Ren 
och Kultrycket. Dessutom 
var Ölbroschyren, som van-
ligt populär och ett bra dis-
kussionsmedel i kontakten 
med besökarna. Promille-
glasögonen är också intres-

santa på sitt vis.
Mässan besöktes av c:a 

26.000 personer. Vi lycka-
des värva fyra nya medlem-
mar.

Det är alltid lika intres-
sant att delta i dessa mässor 
där man får många kontak-
ter som är användbara i an-
dra sammanhang. Bilderna 
får tala sitt tydliga språk om 
vil ka fantastiska ”åk” det 
fi nns i dag.

Text och bilder:
Ann-Margret

Motormässa

Nya medlemmar skrivs in.

var i år fl yttad till den 9 
maj, det har tidigare varit 
sis ta torsdagen i september, 
men vi fi ck förmånen att ar-
beta i samma trevliga polis-
gäng, som för om åren.

Styrkan hade för dagen 

ut ökats med polisvolontä-
rer, ett par trevliga tjejer 
som vi också fi ck gott sam-
arbete med.

Polisen kontrollerade 
kör kort och utförde utand-
ningsprov i alkometer.

Alla visade negativt re-
sultat, som i detta fall var 
positivt.

Av de c:a 600 bilförare 
som stoppades på vår kon-
trollplats var ingen alkohol-
påverkad.

Tyvärr var nykterheten 
inte lika bra över hela lan-
det. Totalt utfördes 47.511  
nyk terhetskontroller, vilket 
re sulterade i att 103 rappor-
terades för rattfylleri.

Av dem var 72 alkohol- 
och 31 drograttfylleri. Flest 
rap porterades i Stockholm, 
där efter kom Västra Göta-
land och Skåne.

I Skåne rapporterades åtta 
ratt fyllerister påverkade av 

al kohol och tre av andra 
dro ger vid totalt 4.639 kon-
troller.

Det var tio år sedan denna 
ak tivitet startade.

Vi jobbade hela dagen på 
gam la Helsingborgvägen i 
Hässleholm.

Vi delade ut det material 
som förbundet hade tagit 
fram om Trafi knykterhe-
tens Dag, samt Trafi kver-
kets folder: Vem kör Dig 
hem från festen?

Text och bild:
Ann-Margret

Trafi knykterhetens Dag 2012

Många bilförare kontrollerades.
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Lördagen den 17 mars 
kun de regionordf. Jan Åke 
Hans son hälsa 35 deltagare 
väl komna till vårens stora 
sam ling av avdelningsfunk-
tio närer och delar av re-
gionstyrelsen.

Programmet var en bland-
ning av utvärderingar av 
av slutade projekt och nya 
som är på gång.

Göran Roos rapportera-
de om skolprojektet, som 
ge nomförts på 32 skolor, 
med c:a 2.600 elever och 
med Sebastian Ståhl som 
in formatör. En stor enkät-
undersökning har besvarats 
av eleverna och vi får där-
med en uppfattning om hur 
det är ställt med drogvanor-
na i mellanstadiet.

Eventuellt kommer en 
upp följning att göras med 
för äldrarna som målgrupp.

Ett annat projekt, som är 
inne i slutspurten, är det vi 
ut för åt STR, om alkolås i 
kör skolans fordon, som ut-
bildar för personbil.

Närmast i tid står Mo-
tormässan i Malmö, där vi 
har en monter, som är be-
mannad fyra dagar 22–25 

mars, där vi kommer att 
informera om vår verksam-
het, visa Upp vaknandet, 
Promilleglasögon, Alkolås 
och ha med oss våra tid-
ningar, Motorföraren, Ratta 
Ren och Kultrycket. Värva 
med lemmar är en stor och 
vik tig del i detta.

Andra aktiviteter som är 
på gång: från Region Skåne 
är vi inbjudna, att även i år 
delta i ”Skåne lyfter” på 
fyra platser, nämligen Kri-
stian stad, Bjuv, Malmö och 

Trelleborg. Intresset är stort 
och funktionärerna deltar 
gärna.

Vår traditionella sommar-
ak tivitet ”Ta paus” åter-
kommer naturligtvis även 
i år.

Totalt har vi, liksom förra 
året, 11 platser bemannade 
tre dagar. Du bör också kän-
na till, att om Din avdelning 
har för avsikt att utnyttja 
fl er dagar under sommaren 
för liknande informations-
verksamhet, så utökas vårt 
åta gande i projektkatalogen 
med ännu ett projekt kallat 
”So fi a” och fl er poäng till-
faller regionen och avdel-
ningen i poängutdelningen.

När hösten kommer, i slu-
tet av oktober, kommer yt-
terligare en mässa i Malmö, 
näm ligen Skolmässan, där 
vi också får tillfälle att visa 
upp vår verksamhet.

Vi hade också en ordent-

lig genomgång av förbun-
dets stadgar, som innefattar 
reg ler för förbund, regioner 
och avdelningar.

Avdelningarna gavs möj-
lighet att informera om 
sina kom mande program 
och dam klubbsledaren in-
formerade om den kom-
mande Vår träffen på Hilles-
gården vid Klippan. Ordf. 
rap porterade om ett möte 
med NTF Skåne där det 
of fentliggjorts att fr. o. m. 
maj månad kommer det att 
heta NTF Sydost och ingå 
i en större region, med Ble-
kinge, Kalmar och Krono-
bergs län. Det kommer att 
fi nnas ett kontor i Malmö.

Vi kan konstatera att våra 
sam mankomster är givande 
och sammanhållningen i re-
gionen är bra. Ett stort tack 
till arrangörerna i styrelsen.

Text och bild:
Ann-Margret

Aktivitetskonferens

Vad ska vi få veta idag?

Materialet rönte stort intresse.

LP BilarLP Bilar  ASMUNDTORPASMUNDTORP

0418-43 25 900418-43 25 90
Begagnade bilar • Verkstad • Försäkringsskador • Bilservice • DäckBegagnade bilar • Verkstad • Försäkringsskador • Bilservice • Däck
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Drop-in-besiktning 21 
april hos Carspect i Fosie 
mellan kl. 09.00–14.00. 
Carspect är ett fi nskt be-
siktningsföretag som hål-
ler på att etablera sig över 
hela landet. Det besiktiga-
des många motorcyklar, 
en del personbilar samt 
re gi streringsbesiktning av 
fem st. importbilar. Under 
besöket bjöds det på gril-
lad korv med bröd och 
dricka. Gibson vi sade upp 
ombyggda HD-motorcyk-
lar och Rimbert var där 
med sin dragracebil samt 
MHF med Uppvaknandet. 
Det delades ut broschyren 
Ölburken, Motorföraren, 
Ratta Ren och Kultrycket, 
en mycket intressant dag.

Text: Jan-Åke H

Vårevent hos Carspect

VI VÄRDESÄTTER OCH  
STÖDER MHF:S VERKSAMHET 

Det perfekta läget!

Sommar, sommar, 
sommar…
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Årets Trafi khjälte är nå-
gon som utmärkt sig ge-
nom att ha civilkurage, 
bragd och hand lingskraft 
i oväntade si tuationer i 
trafi ken. Det av MHF in-
stiftade priset de las ut till 
schäfern Tiger på Trafi k-
nykterhetens Dag nu på 
onsdag.

I april i år körde en beru-
sad man i Karlskoga ned i 
ett dike. Han fl ydde sedan 
från platsen. Med hjälp av 
po lishunden Tiger kunde 
ratt fylleristen gripas. Hun-
den sniffade sig fram till 
rätt fastighet och sedan till 
rätt lägenhet där mannen 
med matchande fylla be-
fann sig.

En av Sveriges största si-
dor på Facebook är MHF:s 
”Jag vill inte förlora vänner 
och familj – kör inte full”. 
Si dans över 209.000 med-
lemmar har haft möjlighet 
att nominera kandidater till 
Årets Trafi khjälte 2012 och 
där efter rösta på den de vill 
ska vinna. Duktiga hunden 
Ti ger fi ck majoriteten av 
rösterna.

– Det är väldigt roligt för 
oss som jobbar med polis-
hundar att få ett sådant er-
kännande, säger poliskom-
missarie Mats Rupla vid 
Öre bropolisen, där Tiger 
och tolv andra polishundar 
jagar vapen, narkotika och 
rattfyllerister.

Prisutdelningen kommer 
att ske på Trafi knykterhe-
tens Dag nu på onsdag 9 
maj kl. 15.00 vid en cere-
moni i Gallerian, Stock-
holm. Priset till Årets Tra-
fi khjälte är 10.000 kr samt 
en hedersutmärkelse, form-
given av artisten Michaela 
de la Cour som också kom-
mer att dela ut priset.

Prissumman går nu till 
hund gruppen vid Örebro-
polisen, som består av totalt 
13 personer. Utmärkelsen 
får en hedersplats på polis-
huset i Örebro.

– Tiger själv får en klapp 
av sin hundförare. När vi 
sä ger ”duktigt gjort” så går 
budskapet verkligen fram 
till hunden, säger Mats 
Rupla.

I samband med Trafi k-
nykterhetens Dag får ytter-
ligare två personer diplom 
för att de har agerat kraft-
fullt mot rattfyllerister, som 
ut satt medtrafi kanter för 
livs fara. Diplomen delas 
ut till Frida Lindenryd, Ny-
näshamn och Mikael och 
Ulrika Krantz, Söderhamn.

Trafi knykterhetens Dag 
arr angeras av MHF och 
MADD Sweden i samver-
kan med Bilprovningen, 
Kör kortonline.se, MHF-
Ung dom, Michaela de la 
Cour, Michelin, NTF, Poli-
sen och SalusAnsvar.

Stiftelsen MHF:s Fond för 
Tra fi ksäkerhet har avslutat 
sitt trettionde verksamhets-
år. Under året har projektet 
”MC-förares attityder och 
risk medvetenhet” slutförts 
vid Luleå tekniska univer-
sitet med ekonomiskt stöd 
från fonden. I studien jäm-
förs kategorierna ”sport-
motorcyklister”, d. v. s. 
nö jesåkare, och ”pendlare” 
som använder fordonet i 
var dagen. Resultaten visar 
att pendlarna i förhållande 
till sportmotorcyklister har 
en tendens att underskatta 
tra fi ksituationernas allvar-
lighet. Båda kategorierna 
tar risker. Pendlarna kör 
of tare i bussfi ler och på 
väg renar, medan sportmo-
tor cyklisterna oftare kör 
om mellan körfält och 
mel lan bilköer samt kör 
for tare och har positivare 
at tityd till höga hastighe-
ter. Forskningsresultaten 
har publicerats i rapporten 
”MC-förares attityder och 
riskmedvetenhet”.

Under 2011 har ett nytt 
forsk ningsprojekt, ”SMA-
DIT ur den misstänkte ratt-
fylleristens perspektiv”, på-
börjats av Statens väg- och 
tran sportforskningsinstitut 
(VTI). SMADIT är en för-
kortning av Samverkan Mot 
Al kohol och Droger I Trafi -
ken, en metod för att förmå 
er tappade rattfyllerister att 
fri villigt söka professionell 
hjälp genom beroendevår-
den. Det är många som på 
detta sätt har kommit till-
rätta med sin personliga 
al koholproblematik och 
nu lever ett nyktert liv. Men 
me toden kan förbättras så 
att en ännu högre andel av 
ratt fylleristerna kan få en 
ef fektiv behandling och re-
ha bilitering. I forsknings-
projektet undersöks hur po-
lisen och beroendevården/
so cialtjänsten bör möta och 
sam tala med rattfyllerister 
för att dessa ska välja att 
gå in i behandling. Genom 

att intervjua personer som 
själ va har kommit i kon-
takt med SMADIT efter 
ratt fylleri vill forskarna ta 
reda på hur SMADIT ska 
ar beta för att nå framgång 
och därmed motverka miss-
bruk och förhindra återfall 
i rattfylleribrott. Projektet 
stöds av MHF-fonden och 
slutförs senare under detta 
år.

Under året har Bengt 
Swahn lämnat sitt uppdrag 
som centralt insamlings-
ansvarig för fonden efter 
mån ga års fl itigt frivilligt 
ar bete. Han kommer dock 
även fortsättningsvis att ta 
an svar för information om 
fon den inom MHF Region 
Öst. Bengt har ersatts av 
Lars-Eric Jacobsson från 
Vintrosa, som redan tidi-
gare är ledamot i fondens 
styrelse.

Lars-Eric kan nås på te-
lefon 019-25 14 70, mobil-
telefon 070-826 15 84 och 
e-post larseric.jacobsson@
mhf.se

Gåvor till fonden sätts 
in på plusgiro 46 44 18-3 
eller bankgiro 5724-0749. 
Stif telsen MHF:s Fond för 
Tra fi ksäkerhet står under 
till syn av Länsstyrelsen 
i Stockholms län och av 
MHF:s revisorer. Det fi nns 
gå vogram för uppvaktnin-
gar av olika slag och min-
nesbrev för begravningar. 
Var je gåva till MHF-fonden 
är ett viktigt bidrag till en 
nyk trare och säkrare trafi k.

Lars Olov Sjöström, ord-
förande,

Stiftelsen MHF:s Fond 
för Trafi ksäkerhet

Hunden Tiger
är Årets Trafi khjälte

Rapport från MHF-fonden

Hunden Tiger med
förare Mats Rupla.
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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

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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Mårtens-
torgetParkera i centrum

Lunds Kommuns
Parkerings AB
046-35 59 23  www.lkpab.se

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

Besök våra  
sommarkyrkor!
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
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Picka ägg i påsk

Knytkalas är ett förträffl igt sätt att träffa många vänner och 
krä ver inte så mycket av var och en. Det var med glädje 
jag kunde hälsa ett drygt tjugotal medlemmar välkomna 
den na ljuvliga långfredagsmiddag till MHF-Gården, som 
var pyntad inför påsken med påskris, påskkärringar och 
påskliljor.

Maten bestod som sig bör i påsktider i Skåne av färgade 
ägg, sill av olika sorter, Janssons frestelse och annat små-
varmt som omelett, prinskorv och köttbullar, hembakat 
bröd och som avslutning en god ostbricka. Alla lät sig väl 
sma ka och mätta blev vi av delikatesserna.

Vi hade bingospel som underhållning, med John Johans-
son som utropare.

Eftermiddagen avslutades med kaffe, bullar, toscakaka 
och påsktårta.

Text och bild: Ann-Margret

Påskbuffé.

Utbildningsdag i Malmö
KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol 
och Narkotikafrågor/ inbjöd till utbildningsdag i att leda 
tjejgrupper fredagen den 4 maj 2012. Dagen var en upp-
följning i ledarskap för dem som tidigare gått en Bella 
utbildningsdag.

Vi var två från Simrishamn och totalt 23 deltagare, som 
tac kade ja till denna fortbildning, som utgår från mate-
rialet ”Bella Grus och glitter 2 för tjejgrupper”. Drama-
pedagogen Erika Marklund, delade med sig av kunska-
per, metodtips och idéer kring arbetet med tjejer/damer. 
Me ningen med utbildningen är fortfarande att starta nya 
dam klubbar/tjejgrupper, vi hoppas vi lyckas efter detta.

Text och bild: Ann-Margret

Utbildade tjejer!

Äntligen
Efter många års kämpande vann äntligen Bjärnum-Vittsjö 
MHF Kretsfrågesporten. På hemmaplan den 23 mars täv-
lade vi som vanligt mot Hässleholm och Osby MHF. Jan 
Ber lin hade gjort många bra frågor som vi klurade på. 
Täv lingen var hela tiden mycket jämn, det skilde bara nå-
gon poäng mellan lagen under hela tävlingen. Efter sista 
frå gan kom slutresultatet med hemmalaget som segrare 
med 52 poäng följt av Hässleholm på 51 poäng och Osby 
med 49 poäng. I det segrande laget ingick Bruno Fredlund, 
Leif Persson och Vera Thelander.

Text: Vera, Bild: Erling

Det segrande laget.

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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Ekerums Camping & Stugor 
0485-56 47 00  www.ekerum.nu
Eriksöre Camping 
0485-394 50  www.eriksore.com

Två paradis på Öland

AUTOSEUM
BIL & MOTORMUSEUM

tit ll oktoberrrrrrrrrr
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ÖPÖP TTPPETPPET
ÖPPET
ÖPPET

f ån påsk
från påsk 
från påsk 

tttit ll oktoberrrrrrrrr
till oktoberr

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES STÖRSTA BILMUSEUM!
Ronnie Peterson Utställning | Nisse Nilsson Collection | 

| 100-tal bilar och  75 MC | välsorterad Shop | Café & Restaurang | 
Modellflygutställning

Fabriksgatan 10 | 272 36 Simrishamn | Tel: 0414-137 80  
för öppettider se: www.autoseum.se

Välkommen till Café KillerödVälkommen till Café Killeröd
mellan Förslöv och Båstad mellan Förslöv och Båstad 

0431-4507480431-450748
www.cafe-killerod.sewww.cafe-killerod.se

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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 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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Need for Speed
Hornyxegatan 4 • 213 76 MALMÖ • 040-97 79 19 

www.nfs.nu

Service och reparation 

för dig som kör BMW

Höjagatan 17 b • 213 76 MALMÖ • 040-97 79 19
www.nfs.nu

Nostalgi Café
The 50´s Museum

Tryde     Tomelilla

Öppet 1 juli - 15 aug. 9.00-17.00
Alla lör & sön i juli Bil & MC träffar med musikuppträdande 

Bokningar året om 0708-66 67 52
8st. 4-bäddars övernattningsstugor

www.nostalgicafe.webb.se



26

 ”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

✂

✂

VÄLKOMMEN till SAXNÄS 
och riktig semesterglädje! 

Hyr stuga, campa
eller bara trivs

hos oss på Öland!

Restauranger, Café,
strandbad, JetFloat,
Pooler, Danskvällar, Karaoke,
Familjekvällar, Shower, Barn disco,
Sommarklubben, SaxnäsDagen,
Barnens Dag, m m, m m!

Här sjuder det av ak viteter under
högsäsongen! Men också bara lugn
& ro!

386 95 Färjestaden
0485 357 00

www.kcsaxnas.se

En sak är säker - Det blir aldrig tråkigt på Saxnäs! 
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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: 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: Kontaktman Asta Thell Onslunda 16 273 95 Tomelilla tel. 0417-301 48
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: Roger Nilsson Kristianstadsgatan 25 282 34 Tyringe tel. 0736-75 11 35

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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Regionens vårträff på Hil-
lesgården vid Klippan, blev 
en verkligt fi n dag.

Vid parkeringen möttes 
vi av ”Anna” som hälsade 
oss välkomna och visade 
oss vägen till vår samlings-
plats, där förmiddagsfi kat 
intogs.

Vi hade inbjudit Bertil 
Sand ström från Osby till 
en underhållning som höll 
måt tet och vi fi ck en nostal-
gisk presentation av 50-ta-
let i händelser och musik.

Därefter kom ”Kalle” och 
berättade Hillesgårdens 
historia. Om hur och var för 
den kommit till och drivs 
som en stiftelse .

Vi fi ck möjlighet att gå 
runt och bekanta oss med 
om givningarna, sevärda 
in redningsdetaljer och lite 
annat smått och gott, innan 
lunch.

Lennart han ut och hänga 
ett gäng frågor innan intres-
serade fi ck möjlighet att gå 
tips promenaden i det fi na 
sol skenet som förgyllde da-

gen. För de som av någon 
an ledning inte kunde gå, 
fanns frågorna att svara på 
i caféet, där vi senare drack 
kaf fe med våffl or, som ser-
verades av Eva Rydberg, ja 
hon, artisten och komikern 
från Fredriksdalsteatern. 
En ut ställning om Eva Ryd-
bergs 50 år som artist var 
se värd och väckte många 
minnen.

Kalle underhöll oss med 
mu sik, både vid lunchen 
och under em-kaffet.

Vi hade ett lotteri där vin-
sterna delades ut i samband 
med kaffet, likaså utsågs 
vin narna i tipstävlingen. 
Häss leholmarna hade både 
tur och skicklighet och fi ck 
fl e ra av blommorna, som 
ut gjorde pris och vinster, 
med hem. Grattis till alla.

Ett stort TACK till mina 
med arbetare och framför 
allt till de medlemmar ute 
i av delningarna som kom-
mit till vår träff.

Text och bild:
Ann-Margret

fi rade den 2 juni gökotta 
vid natursköna Hjärtatorpet 
utan för Lönsboda.

Avdelningens ordförande 
Gun nar Gustavsson hälsade 
ett antal morgonpigga per-
soner välkomna till den 
tra ditionella gökottan vid 
Hjär tatorpet som trots att vi 
var inne i juni månad inte 
bjöd på varken värme eller 
gö kens co-co. Regnmolnen 
häng de tunga över oss men 
höll dessbättre tätt i stort 
sett under hela gökottan.

Del tagarnas glada humör 
gjor de att det trots vädret 
kän des varmt och gemytligt 
runt grillen som även den 
spred en viss värme.

Efter att ha gått en liten 
tips runda samlades man 
vid grillen där frågorna fi ck 

sina svar när redovisningen 
av tipsrundan genomför-
des. Flest rätt hade Göta 
Pers son, Osby som belö-
nades med en chokladask.

Därefter var det dags att 
ta fram de medhavda kor-
varna för grillning. Under 
ti den som korvarna blev 
var ma läste Margareta Juh-
lin några dikter av bland 
an nat Per Lagerkvist och 
Atle Burman.

Efter grillningen sjöngs 
någ ra allsånger under led-
ning av Gunnar Gustavs-
son. Eftersom regnet nu 
bör jade strila ner avsluta-
des sammankomsten med 
ett löfte om ett nytt försök 
att höra göken nästa år.

Text och bild: Juhlin

Vi gör skillnad!
Alkobommar i Stillerydshamnen

Osbyortens MHF-avdelningVårträff

Arne, Ethel, Karin, Lennart, Barbro och Lars, alla beundrar 
blomsterprakten.

Gökotta vid Hjärtatorpet.



DEBATTSIDA
Svar och åsikter om infört material på

debattsidan sänds till redaktionen.

BRYSSEL Åtta av Euro-
pas största alkoholtillver-
ka re har enats om nya ”an-
svars fulla” regler för att 
stär ka självregleringen på 
mark nadsföringsområdet. 
Men kritiker menar att det 
istället behövs skärpta EU-
regler för att skydda ung-
domar.

Ö ve r e n s ko m m e l s e n 
(”The Responsible Marke-
ting Pact”) antogs i mån-
dags av Carlberg, Heine-
ken, Diageo tillsammans 
med AB InBev, Bacardi, 
Brown-Forman, Pernod Ri-
card och SABMiller. 

I överenskommelsen un-
derstryks att underåriga 
inte oavsiktligt ska nås av 
alkoholreklam, särskilt inte 
på sociala medier (ex. fa ce-
book); marknadsföring får 
bara göras i medier ”där 
minst 70 procent av publi-
ken rimligen förväntas” 
ha uppnått tillåten inköps-
ålder; och att annonserna 
inte får vara ”attraktiva” 
för barn.

Andrew Morgan, ordfö-
rande för spritjätten Diageo 
Eu ropa, sade att ”pakten är 
en milstolpe för ansvarsfull 
marknadsföring”. Bran-
schen har förhoppningar 
att den även ska bli del av 
EU:s alkoholstrategi för att 
minska alkoholrelaterade 
skador.

Men alkoholindustrin 
käm par på en mättad mark-
nad och överträdelser mot 

både reklamlagar och egna 
branschöverenskommel-
ser har uppmärksammats. 
Dess utom fi nns det studier 
som ifrågasätter självregle-
ringens effektivhet. 

– Självreglering funge-
rar inte på alkoholområdet 
och industrin bryter re dan 
mot nationella lagar och 
sina etiska överenskom-
mel ser, reklam riktas mot 
unga för att hitta nya kun-
der. Man är pressad och 
pak ten är ett försök att 
för sena och förhindra att 
EU ökar regleringen, säger 
Sven-Olov Carlsson, presi-
dent för IOGT Internatio-
nal, till Drugnews. 

Han vill hellre se skärpt 
EU-reglering på alkohol-
området, exempelvis mot 
gräns överskridande reklam 
via etermedia och internet. 
Och i förlängningen ett 
totalförbud mot alkohol-
reklam i unionen med det 
på tobaksområdet som fö-
rebild.

EU-studier visar att al-
koholreklam särskilt ökar 
ung domars konsumtion 
och leder till tidigare debut. 
Europa har världens hög sta 
alkoholkonsumtion. EU:s 
alkoholstrategi ses nu över 
för att rekommendera bätt-
re åtgärder för att minska 
skad lig konsumtion och 
skyd da unga.

Av Drugnews
Sven Liljesson

PARIS Från 1 juli måste 
bil förare vid resa i Frank-
rike kunna visa både kör-
kort och egen bärbar alko-
holmätare. Annars riskerar 
man få böta 11 euro (cirka 
98 kronor) vid poliskon-
troll.

Kommer att finnas till 
för säljning vid färjor och 
tun nelutfarter, rapporterar 
fl e ra medier. 

Vinlandet Frankrike har 
ännu 0,5 alkoholpromil-
le som lägsta gräns (Sve-
rige 0,2 promille), men har 
allt mer uppmärksammat 

ratt fylleri. Med den nya 
be stämmelsen om obliga-
toriska mätare för förarna 
så hoppas beslutsfattarna 
min ska antalet alkoholre-
laterade trafi kolyckor. Nära 
var tredje dödsolycka längs 
vä garna kan idag kopplas 
till alkohol, och är därmed 
främsta orsak till trafi kdö-
den.

Tidigare har några krogar 
på försök tvingats erbjuda 
al komätare för sina gäster.

Av Drugnews
Sven Liljesson

Alkoholbolags reklampakt 
ifrågasätts

Alkoholmätare,
merci?
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KÖPENHAMN Euro-
péer fortsätter dricka mest 
i världen, cirka 12,5 liter 
ren alkohol per person och 
år eller tre glas vin per dag. 
I Norden dricker man mer 
ohäl sosamt, framgår i en ny 
rapport från WHO och EU-
kommissionen.

Rapporten ”Alcohol in 
the European Union” pre-
senterades i tisdags och vi-
sar att européer dricker mer 
än dubbelt så mycket som 
genomsnittet i världen. 

Det är stora variationer i 
kon sumtion och dryckes-
vanor mellan länder och 
re gioner. I Östeuropa är 
den högst, cirka 14,5 liter 
ren alkohol per vuxen och 
år, jämfört med 12,4 liter i 
centrala och västra Europa, 
11,2 liter per person i Syd-
europa, där drickande min-
skar, och 10,4 liter i nordis-

ka länderna (Sverige 9,3 
li ter) jämförelseåret 2009. 

Men Norden sticker ut 
ge nom att många har ett 
risk fyllt drickande – ofta 
myc ket på samma gång, på 
all männa platser och inte i 
sam band med måltider. 

– Europas tvivelaktiga 
ära av att ha dubbla globala 
ni vån på alkoholkonsum-
tion har tydliga, erkända 
häl sokonsekvenser för de 
som dricker, de runt om-
kring och för samhället, 
sä ger Zsuzsanna Jakab, re-
gional WHO-chef i Europa, 
i en kommentar. 

Nära tolv procent av alla 
döds fall bland personer 15 
till 64 år i EU år 2004 kun-
de kopplas till alkohol (vart 
sjun de dödsfall för män och 
vart 13:e för kvinnor). 

Alkohol är den tredje 
van ligaste orsaken till för 
ti dig död och sjukdom. 

I hela världen dör cirka 
2,5 miljoner människor år-
li gen till följd av alkohol 

(cir ka 3,8 procent av alla 
dödsfall), enligt tidigare 
WHO-data.

Men Zsuzsanna Jakabs 
bud skap är att alkoholbör-
dan för hälsan är påverkbar 
och kan undvikas och hän-
visar till rapportens slut-
satser. Höja alkoholskatter, 
min ska tillgänglighet och 
be gränsa marknadsföring 
är effektiva åtgärder för att 
min ska skadlig alkoholkon-
sumtion, konstateras i rap-
porten.

Brittiska regeringens för-
slag att införa minimipriser 
på alkohol i livsmedelshan-
del och Sverige detaljhan-

delsmonopol och förebyg-
gande insatser framhölls 
vid konferensen i Köpen-
hamn där rapporten presen-
terades.

– Vår ANDT-strategi är 
helt i linje med WHO:s glo-
bala och EU:s strategi för 
att minska farligt drickande 
och skador. Konsumtionen 
har minskat i Sverige se-
dan toppåret 2004, men 
en mindre grupp – särskilt 
unga män – dricker mer och 
som det behövs riktade in-
satser för, säger till Drug-

news Maria 
Renström, al-
koholexpert 
på Socialde-
partementet, 
som talade på 
konferensen.

Av Drugnews
Sven Liljesson

Européer super mest i världen

www.almocamping.se

 Vi stöder MHF och MHF-Ungdom
för en drogfri trafi kmiljö.
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OSLO Som första land i 
värl den har Norge infört 
grän ser och graderade straff 
för andra droger än alkohol 
i trafi ken. Ändringen trädde 
i kraft i februari för tjugo il-
legala droger och mediciner 
med missbrukspotential.

Till exempel en som kör 
bil i Norge och har under 
0,3 mikromol/liter amfeta-
min i blodet blir inte dömd 
nu mer för drograttfylla, 
men kan bli dömd för bruk 
av olovliga rusmedel. För 
ko kain och metadon är 
gränsen 0,08 mikromol/
liter.

Norska folkhälsoinstitutet 
med verkade till att ta fram 
ve tenskapliga underlaget 
för de nya gränsvärdena. 

– Norge har tidigare inte 
haft fasta gränser för andra 
rus medel än alkohol som 
de fi nition för påverkan. Det 
har varit individuell värde-
ring i varje enskilt fall. Från 
feb ruari är det fastställt en 
övre gräns för vilken kon-

centration man kan ha i 
blo det under körning för 
20 olika rusgivande sub-
stanser, säger Kristin Nor-
dahl på myndigheten till 
Drugnews.

Syftet med de nya gräns-
värdena är bland annat att 
lag stiftaren vill ha en likhet 
in för lagen för dessa ämnen 
som för alkohol. Dessutom 
ger det rättsväsendet möj-
lighet att spara resurser. De 
nya gränserna gäller dock 
inte om föraren fått medi-
cinen i behandlingssyfte 
för skrivet av läkare. Då till-
lämpas fortfarande tidigare 
in dividuell bedömning. 

Sverige har en liknande 
tra fi klag vad gäller alkohol 
och straff för rattfylla som 
Nor ge, med 0,2 promille al-
kohol som rattfyllerigräns. 
Böter, indraget körkort och 
fän gelsestraff är kopplat till 
ni våer av alkohol i blodet. 
Men för narkotika har Sve-
rige nollgräns.

Av Drugnews
Bruce Clarke

MOSKVA I ett 
nytt lagförslag i 
rys ka parlamentets under-
hus, duman, föreslås ål-
dersgränsen för alkohol hö-
jas från 18 år till 21. Detta 
för att hejda landets stora 
alkoholproblem.

– Sjuttiosex procent av 
be folkningen dricker al-
kohol regelbundet och dö-
dar direkt 75.000 personer 
var je år, många fl er dör av 
al koholrelaterade problem, 
sä ger lagförslagets författa-
re Anton Belyakov, från op-
positionspartiet Ett rättvist 
Ryss land, till nyhetsbyrån 
Ria Novosti. 

Sociologiska och psyko-
logiska studier visar att en 
18-åring inte är kapabel till 
an svarsfulla och medvetna 
be slut om alkoholförtäring, 
me nar Belyakov. 

Ingen tidsplan för lagför-
slagets behandling lades 
fram när det presenterades 
i fredags och det regerande 
partiet Förenade Ryssland 
kommenterade inte försla-
get.

Ryssar gör i genomsnitt 
sin alkoholdebut vid 14 års 
ål der. Men skärpta lagar 
så som åtal mot försäljning 
till underåriga och försälj-
ningsstopp sena kvällar och 
nätter, har visat märkbara 
resultat.

President Medvedev och 
pre miärminister Putins 
be kämpning av alkohol-
problem, med exempelvis 
mi nimipris på vodka, har 
ock så inneburit att konsum-
tionen av alkohol har mins-
kat från 17 liter ren alkohol 
per person 2009 till 15 liter 
2011.

Av Drugnews
Bruce Clarke

Gränsvärden för 
drograttfylla i Norge

Ryskt alkoholförslag 
höja åldersgräns
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”Jag vill skapa delaktighet inom hela MHF-rörelsen”

– Det är en härlig känsla att 
med egna ögon se hur starkt 
ge nomslag vårt varumärke 
MHF har i medierna. Min 
ön skan är att våra medlem-
mar på lokalplanet ska få 
kän na mer delaktighet och 
gläd je i att MHF märks och 
gör skillnad!

Det säger Arne Winerdal, 
ny tillträdd VD för MHF:s 
riks omfattande arbete.

– Även om min arbets-
plats är belägen i Stock-
holm så vet jag att grunden 
för MHF:s arbete läggs i 
tro get, ideellt arbete i våra 
lo kalavdelningar. Min för-
hoppning är att kunna be-
driva vårt gemensamma 
arbete så att fl er känner 
sig delaktiga och viktiga i 
MHF-rörelsen.

– Häromdagen blev jag 
upp ringd av en reporter på 
Ex pressen som ville disku-
tera alkolås. Resultatet av 
det samtalet blev en helsida 
i bilagan ”Allt om bilar” 
som följde med Expressen 
un der en vecka mitt i maj. 

Jag blev glad när jag såg ar-
tikeln eftersom den visar att 
vårt arbete för en alkoholfri 
tra fi k har stor betydelse för 
tra fi ksäkerheten i Sverige.

Trafiknykterhetens dag 
blev en stor framgång när 
den genomfördes 9 maj – 
för första gången på våren 
istället för i slutet av sep-
tem ber. Vi fi ck mycket pu-
blicitet både i lokal- och 
riks media. Men det avgö-
rande var att hundratals 
MHF-are på 300 platser 
i Sverige ställde upp och 
gjor de Trafi knykterhetens 
Dag synlig och gripbar.

Vårens stora insats i 
MHF-landet har varit kon-
troll av alkolås i STR:s 
bilskolebilar. Projektet ge-
nomfördes inom utsatt tid 
av vårt eget folk från hela 
Sve rige och allt fungerade 
bra. Många trafikskolor 
upp skattade kontakten med 

MHF och detta kan säkert 
leda till ytterligare samar-
be te framöver. Men det har 
också bränt till några gån-
ger när bilskolor vägrat 
visa sina alkolåslösa bilar. 
Den 24 maj höll STR extra 
kon gress och uteslöt de bil-
skolor som vägrat alkolås. 

MHF har en stor konkur-
rensfördel i förhållande till 
så väl motororganisationer 
som nykterhetsorganisatio-
ner när det gäller att synas 
och höras i framtiden:

– Övriga motororganisa-
tio ner saknar en tydlig 
profi lfråga att förknippa 
opi nionsbildning och 
handlingsplaner kring; 
MHF har på ett mycket 
tydligt sätt en kopp ling till 
trafi knykterhetsfrågan, där 
framgån garna varit stora. 
När MHF star tade tilläts 
0,8 promille al kohol i tra-
fi ken. Efter omfattande in-

satser på många plan med 
MHF som huvudaktör är 
promillegränsen idag 0,2.

– Övriga nykterhetsorga-
nisationer arbetar i ett smalt 
fält där högst tio procent av 
be folkningen kan tänka sig 
att acceptera deras livsstil; 
MHF har hela svenska fol-
kets stöd i kampen för en 
al kohol- och drogfri trafi k 
där ingen ska behöva sätta 
li vet till på grund av rattfyl-
leri. Redan nu är 99,8 pro-
cent av trafi ken helnykter. 
Om Nollvisionen går i mål 
år 2020 enligt givna förut-
sättningar är siffran 99,9 
procent.

MHF har dock – precis 
som övriga folkrörelser 
– pro blem med ålderskur-
van och engagemanget i 
klassiskt föreningsarbete. 
Detta le der ibland till att 
med lemstappet blir stort 
ge nom att många avlider 
– samtidigt som folk drar 
sig för att ta på sig uppdrag 
som ordförande, sekrete-
rare eller re visor i lokalav-
delningar.

– Men med hela svenska 
fol kets stöd i ryggen kan 
vi hitta nya vägar att ka-
nalisera engagemanget för 
en alkoholfri trafi k. Ingen 
ska behöva dö i Sverige på 
grund av att någon ansvars-
lös människa kört rattfull. 
Vi ska inte acceptera något 
an nat än noll döda i trafi ken 
– rattfylleriet måste utrotas, 
sä ger Arne Winerdal.

/Helena Gottberg/

Arne Winerdal.



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

HELT NYA 

CIVIC 

ÄR HÄR.

KOM OCH 

PROVKÖR!

HÄSSLEHOLM NEWMANBIL AB 0451-38 40 00  HÖRBY PER MÅRTENSSONS BIL AB 0415-31 14 60  LUND NILSSON & LIND AB 046-38 53 80

MALMÖ FÖRENADE MOTOR 040-607 27 00  SIMRISHAMN ROGERS BILFIRMA 0414-41 14 56  TRELLEBORG BIL-LARSSON 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

Vi stöder MHF & MHF Ungdom
med denna annons


