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Ordföranden har ordet

Hej!
Nu har vi haft semester och sommaren är snart slut. Vi har klarat av Ta Paus-aktiviteterna 
vil ka detta år gick smidigare än förra året då många ändringar i schemat fi ck göras på 
grund av regn. Ett tack till alla er som varit ute på rastplatserna i Skåne och talat med 
se mesterfi rare.

Nu startar hösten och avdelningsverksamheten har kommit igång Höstkonferensen 
är avklarad när ni läser detta nummer av Ratta Ren. Men vi har mycket annat på pro-
grammet som Meeting vid Tydingesjön, Alkolås & Rätt fart m. m. Så hösten innehåller 
mån ga aktiviteter och en del av dessa har diskuterats på Höstkonferensen.

Det är även tid att planera avdelningarnas årsmöten så ni får med dem i nästa nummer 
av Ratta Ren. Tänk även på att sända in bidrag till vår hemsida.

Jan Åke

BARA 1 AV 400 RATTFULLA TAS AV POLISEN!

Redaktionen vill
informera

Hej på Er alla Ratta Ren läsare!
Som alla nog förstår får vi i redaktionen både ris och ros,

båda är lika välkomna, för ingen är ju ofelbar.
Det mesta går att rätta till eller förklara.

I förra numret hade ett arrangemang kommit bort av förklarad
anledning. I korsordet hade insmugit sig en del fel, men det fanns 

förklaringar även på detta. Konstruktören har bett om ursäkt.
Det är vår förhoppning att Ni även i fortsättningen skickar
så långt det är möjligt Era bidrag på särskild fi l ihop med mailet.

Det underlättar vårt arbete och
risken för att det ska komma bort minskar.

Om detta exemplar av tidningen känns tunnare, beror det kanske på 
att det varit sommar och inte så många aktiviteter som andra årstider.

Redaktionen
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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.
18/9 Studiebesök. Gundrastorps 
18.00 kvarn och Tjärbrännan. Ciceron 
 Ebbe Persson. Samling: Vittsjö 
 Skansenhemmets parkering. 
 Medtag fi ka.
24/10 (S)tänk från Afrika med He
 lene Annadotter och Johan 
 Forssblad. Bildvisning.
20/11 20 juli 1944 attentatet i varglyan 
 med Ingvar Lindberg.
14/12 Julbord. Anmälan senast den 
18.00 7/12 till Vera 213 16.

HÄSSLEHOLM
Lokal: MHF-gården Skogsgård.
Alla möten 19.00
om ej annat anges.
7/12 Adventskaffe på Skogsgård. Se
 annons i Norra Skåne.

KLIPPANORTEN
Lokal: Storängsgården. Mötesstart 
kl. 19.00 om ej annat anges.
2/10 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema: Studiestart
6/11 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema: Kura skymning kring
 Gustav den VI Adolf.
13/12 Traditionell årsavslutning med 
 Julgröt på Storängsgården enligt 
 speciell inbjudan.
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.
17/10 Månadsträff. Information – 
 Servering. Bo Svenssons Trio 
 underhåller.
21/11 Månadsträff. Information – 
 Servering. Tomas och Lisa un-
 derhåller.
9/12 Åhusgården, Luciafi rande med 
13.00 Julbord. Svenssons Töser un-
 derhåller. Anmälan till Frank 
 Andersson 044-23 52 08, 0709-
 14 95 96.

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

MALMÖ

OSBYORTEN

14/10 Musikleken, tävling med skivor 
 till kaffet serverade av Aage 
 Kilsand. Kaffeservering, lotteri.

2/11 Mårtensfest, knytkalas i gåsati- 
13.00 der. OBS! tiden. Lotterier, Un-
 derhållning. Anmälan till Ann-
 Margret.
9/12 Adventskaffe på MHF-Gården. 
14.00 Kaffeservering, underhållning, 
 lotterier.

STAFFANSTORP
Lokal: MHF-stugan, Maskinvägen 1.
Alltid kl. 19.00 om ej annat anges.
20/9 Bingo.
25/9 Damklubben.
11/10 Avdelningsmöte. Jan Nilsson 
 talar om släktforskning.
18/10 Bingo.
23/10 Damklubben.
8/11 Avdelningsmöte. Finsk dans-
 uppvisning.
15/11 Bingo.
27/11 Damklubben.
6/12 Bingo. Kaffe bjudes.
14/12 Julsamkväm. Uno Nilsson un-
 derhåller.

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

VELLINGE

YSTAD-SKURUP

ÖRKELLJUNGA

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.



3

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!
MekoPartner. 

Inbjudan till Miljöbilseminarium
Onsdagen den 21 november inbjuder vi alla till
Miljöbilsseminarium hos Skånebil, Ängelholm

Annons om tiden kommer i lokalpressen. Medverkan från Förbundet och Regionen.
Väl mött till en intressant sammankomst.

Klippans lokalavdelning, Aksel Kops Eriksen ordf.

Bil & Husvagnsservice HBBil & Husvagnsservice HB
Stjärnfallsvägen 1, 281 02 HässleholmStjärnfallsvägen 1, 281 02 Hässleholm

Tel. 0451-132 05Tel. 0451-132 05
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I samband med Trafi knyk-
terhetens dag och inför 
sko lornas avslutning anord-
nade Klippans MHF och 
MHF Ungdom i samarbete 
med ADARG (Anti Drog 
Al kohol Rökning Grup-
pen), som administreras av 
Folk hälsorådet i Klippans 
kom mun, en utställning 
med titeln ”Ett halvt fl ak 
starköl” där MHF:s ”Upp-
vaknandet” var en viktig 
del.

Utställningen var förlagd 
till ett av gymnasieskolans 
up pehållsrum som är di-
rektanslutet till Klippans 
Bib liotek och utanför sko-
lan hade en skrotbil lagts 
med hjulen i vädret på ett 
så förtroendegivande sätt 
att till och med ambulansen 
stan nade för att de trodde 
det var en olycka. Skor i 
en lång rad ledde sedan, 
ge nom ett fönster, in till 
ut ställningen. Eldsjälarna i 
ADARG, Bert-Inge Karls-
son och Jan-Åke Karlsson, 
hade lagt ner ett enormt ar-
bete med att få utställningen 
så pedagogisk som möjligt 

och vid invigningen tacka-
de Kultur- och fritidschefen 
Bör je Norén, tillika ordfö-
rande i Folkhälsorådet i 
Klip pans kommun, dessa 
för ett mycket gott arbete. 
Ut ställningen ”Uppvak-

nandet” rönte också stort 
in tresse för sin pedagogis-
ka uppläggning och många 
vin drickare blev överraska-
de av alkoholmängden i en 
vin box. Utställningen som 
på gick fram till den 4 juni 

har besökts av många, både 
skolelever och besökare på 
bib lioteket samt spontan-
besökare, lockade av den 
väl ta bilen.

JeO

Uppvaknande med hjulen i vädret

Bjarne Lexander och Jan-Åke Karlsson diskuterar ”Uppvaknandet”.
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Lördagens trafi ksäkerhets-
dag gick i solens tecken. 

Team Tydingesjön gjorde 
ett bra arrangemang och 
myc ket folk kom i det vack-
ra vädret. Många organi-
sationer som MHF, NTF, 
M-försäkringsbolag och 
bil kåristerna m. fl .

Bilsläppet drog många 
åskå dare när räddnings-
tjänst och ambulans kom 
med sirenerna på. 

MHF visade uppvaknan-
det, alkolås och promille-
glasögon. Uppvaknandet är 
myc ket uppskattat. 

Text och bild: LeJo

Trafi ksäkerhetsdag 
vid Tydingesjön

Sven-Ingvar informerar om uppvaknandet vid Tydingesjön.

 • Försäkringsskador
• Plåt- och svetsarbete
• Däckservice

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

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

 

Vi stödjer MHF och MHF-ungdom 

för en drogfri trafi kmiljö

  www.lund.se/gatukontoret

Tekniska 
förvaltningen

Amerikans polis övervakade trafi ksäkerhetsdagen vid Tydin-
gesjön.



MHF ”Skåne-krysset” nr 3/2012

Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lösningarna skall vara oss tillhanda senast 15 oktober 2012 – skickas till: 
(OBS! Adressen) MHF, Ödegårdsgatan 12, 587 24 Linköping. Märk kuvertet ”Skåne-krysset nr 3/2012”. Lycka till!

Namn:  Telefon:

Adress:  Län:

Postnummer: Postadress:

6
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Rätt lösning Skåne-kryss nr 2/2012 Så galet det kan bli…
Kryssredaktören/konstruktören får be Er alla om ursäkt 
för slarvet i senaste omgången – korrekturläst och klart 
(trod de jag!) skrev jag ut krysset – men – missade att 
det var krysset före korrektur som skrevs ut… Tja resten 
är historia! Men – Ni krysslösare är otroliga 95% av Er 
har förstått hur det ska vara och Ni har justerat felaktig-
heten uppe i högra hörnet. En del har skrivit en vänlig 
kom mentar om missen, vilket känns bra – mindre bra 
känns de bistra kommentarerna från några få – men här 
får konstruktören stå sitt kast, svälja förtreten och försöka 
vara mer noggrann… Vid dragningen har bortsetts från 
de rutor som berörs av felaktigheten (3 st.)

Nu närmar sig hösten med stormsteg, blöta löv, regn och 
mörker är vad vi har framför oss – hastighet, bristande ut-
rustning (inte minst dåliga däck) och dålig respekt för för-
ändringar i vädret och körförhållandena kan ska pa många 
otrevliga situationer. Tyvärr far det på våra vä gar omkring 
ett antal förare i dyra och snabba bilar som inte inser att 
man med sitt körsätt ställer till det för an dra – med sämre 
förhållanden kan det bli ödesdigert…Själ va tycks de tro 
de är odödliga (!) – men vi andra vet ju bättre – det händer 
på bråkdelar av sekunder… och man har inte alltid tur!

Här kommer nu vinnarna i krysslösandet av nr 2/2012.
Åberg Allan Pråmgatan 6 291 31 Kristianstad
Hansson Anton Pilgården 2 B (1001) 261 42 Landskrona
Henriksson Åke Estlandsgatan 1 E 214 31 Malmö
Broberg Ingegerd Bruksgatan 7 B 272 36 Simrishamn
Ekstrand Bertha Sparvgatan 1 A 283 35 Osby

Hoppas nu att vinstlotterna också blir vinstlotter – grattis! 
Kör lugnt och var rädda om Er och andra i trafi ken – hösten 
och vintern är på väg!

Träffl ista för campingcluben 2012

5–7/10 Höstträff med årsmöte, Pärups Bygdegård Gåsa 046-25 67 96
   046-25 34 26 

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
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MHF i Hässleholm har haft 
sin traditionella vårfest. 25 
per soner hade mött upp. 

I år var Norra Skånes re-
porter Bertil Nilsson inbju-
den för att berätta om nå-
gon person som han träf fat. 

Det blev Amalthea-mannen 
som sprängde ett far tyg 
i Malmö hamn 1908. En 
person dödades och 23 ska-
dades. Fartyget utgjorde lo-
gement för Engelska strejk-
brytare. Gärningsmannen 

försökte rymma men poli-
sen fi ck tag i honom. Han 
blev den siste i Sverige som 
blev dömd till döden.

Han benådades dock och 
fri gavs i oktober 1917. 

Den omtalade mannen 
som hette Anton Nilsson 
hade sina rötter i Hästveda 
i Hässleholms kommun. 
Han fi ck ett långt och hän-
delserikt liv och levde till 
han var 102 år. 

Under kvällen åt vi smör-
gåstårta och senare blev det 
också kaffe med kärleks-
mums.

Ett lotteri var anordnat 
och vinsterna var gå-stavar, 
böc ker och blommor. 

Efter en del pålysningar 
om kommande program 
blev det avslutning och alla 
var övertygade om att det 
va rit en trevlig kväll.

Text: Löfqvist
Bild: Thelander

Vårfest i Hässleholm
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På nytt fi ck vi visa upp vår 
ut ställning ”Uppvaknan-
det” och ge intresserade 
möj lighet att prova promil-
leglasögonen när vi bevis-
tade Tändkulans Dagar, i år 
förlagda till Militärmuseét i 
Åsum, utanför Kristianstad.

Juni månads sista dag, var 
nog denna sommars första 
var ma och soliga dag. Vi 
fi ck kontakt med ett 150-
tal av de c:a 700 besökare, 
som kommit för att bl. a. se 
den traktorparad som var 
da gens höjdpunkt. Bilder 
från då till nu.

Många av besökarna har 
träffat oss tidigare i Dege-
berga.

Text och bild:
Ann-Margret och Aage

Tändkulans dagar

Däckförvaring

Goodyear och Yokohama
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Osbyortens MHF-avdel-
ning gjorde häromlördagen 
ett besök på Lekoseum i 
Osby där vi guideades runt. 
Lek oseum ställde upp med 
en synnerligen kunnig och 
engagerad medarbetare 
som tog oss med på både 
Brios och leksakernas ut-
veckling.

Leksaker har funnits i alla 
ti der, men de har naturligt-
vis förändrats. Barn har all-
tid haft ett behov av att leka 
och fantisera.

Man fi ck förr i tiden själ-
va framställa sina leksaker 
ge nom vad naturen gav så-
som kottar, grenar, barkbi-
tar, tygbitar och så vidare.  
Des sa ingredienser kunde 
sedan med litet fantasi ska-
pas till kor, grisar, båtar och 
dockor.

Först i slutet av 1800-ta-
let började man att mera 
fa briksmässigt tillverka 
lek saker och just Brios ska-
pa re var tidigt ute och såg 

en framtid i leksakstillverk-
ning.

I Göingebygden fanns 
mån ga händiga hantver-
kare och många sålde då 
sina alster till Ivar Persson 
som blev återförsäljare och 
grossist.

En av de första storsäl-
jarna bland Brios leksaker 
blev en trähäst som skapa-
des av en hantverkare från 
Osby och kallades därför 
för Osby-hästen. Upphovs-
man nen fl yttade så små-
ningom till Killeberg och 
då döptes hästen om till 
Kil lebergshästen. Det var 
emel lertid inte så bra att 
häs ten tvingades att byta 
namn beroende på var till-
verkaren fanns och till slut 
ena des man om att kalla 
den för Göingehästen och 
så fi ck den heta och heter 
än idag.

Genom vår guides säkra 
led ning fi ck vi ta del av Bri-
os utveckling från ett li tet 

Osbyföretag till ett världs-
ledande företag inom lek-
sakstillverkning.

De fl esta av Brios klassi-
ker fi nns bevarade i Leko-
seums montrar och trots att 
mån ga av de olika model-
lerna varit ute i verklighe-
ten bland barn och lekts 
med var de fortfarande i 
myc ket gott skick. Brio 

blev synonymt med kvalitet 
och hållbarhet. En monter 
vi sar också följdriktigt på 
det ta genom att visa en katt 
som sägs ha nio liv men att 
en Brio-leksak har tio liv.

Vår guide menade också 
att det idag kanske köps li-
tet för mycket leksaker till 
bar nen. ”Det är nyttigt att 
få längta efter något och 
att inte alltid få det som 
man pekar på. Förr kun-
de ett barn ha en låda el-
ler ett skåp med leksaker, 
det blev så småningom 
ett rum med leksaker och 
idag är det nästan ett hus 
fullt med leksaker. Detta 
gör att barns fantasi trub-
bas av. Barn behöver också 
idag få tillverka sina djur 
av kottar, båtar av bark 
och dockor av en tygbit.”

Detta blev ett mycket 
upp skattat och givande be-
sök för oss från MHF trots 
att det var ett tag sedan vi 
själva lekte med bilar och 
dockor.
Bild och text: Erik Juhlin

Besök på Lekoseum
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20–25 glada motionärer, 
med eller utan stavar, sam-
las varje söndagsförmiddag 
kl. 10.00 vid Storängsgår-
den för att tillsammans gå 
en 2,5 km lång runda i vac-
ker natur längs Pinnåns dal-
gång. Det är medlemmar ur 
Hjärt- och Lungsjukas för-
ening i Klippan och Klip-
pans MHF-avdelning som 

har denna gemensamma 
ak tivitet sedan flera år 
till baka och ännu har inte 
någon söndag varit för reg-
ning eller kall så att arran-
gemanget har behövts stäl-
las in.

Deltagarna är i alla åldrar, 
den yngste som deltagit har 
va rit 5–6 år och den äldste, 
som deltar varje söndag, är 

Sig vard Thomasson, nyss 
fyll da 95 år. Efter väl ge-
nomförd vandring på c:a 
¾ timme väntar vintertid 
Stor ängsgårdens värme där 
med havd förtäring intages 
och livets bekymmer och 
gläd jeämnen ventileras.  
Vack ra sommarsöndagar är 
na turligtvis utemiljön som 
loc kar och då slår man upp 

sto lar och bord på gräs-
planen. Den här promena-
den är en medicin som är 
gra tis, sänker blodtrycket, 
min skar risken för hjärt-
sjukdomar, är uppiggande 
och ”smakar gott”. Den har 
dock en biverkning – den är 
be roendeframkallande.

jeO

På gång varje söndag

Samling på gång framför Storängsgården.

DET BEKVÄMA SÄTTET ATT BYTA TILL VINTERDÄCK

BÄST 
I TEST

BÄST

NR 13 2011

Boka tid för ditt hjulskifte redan idag!

www.vianor.se

Malmö
Eriksfältsgatan 23 
040-92 30 00
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På många rastplatser över 
hela Sverige har MHF 
ord nat ”Ta Paus” för se-
mestrande trafi kanter. Här 
i Skåne bidrog vi med 11 

plat ser, vilket är det antal 
vi haft de senaste åren. 
Här följer reportage ifrån 
några.

Mölletofta
Sista weekenden i juli pas-
sade MHF-avdelningen i 
Klip pan på att arrangera 
den årliga aktiviteten med 
att bjuda trafi kanterna på 
kaf fe och förfriskningar, 
sam tidigt som man infor-
merar och ger tips i trafi k-

sä kerhetsfrågor, dela ut 
bro schyrer om MHF, allt 
för packat i en snygg MHF-
kasse. Arrangemanget ”Ta 
Paus” är rikstäckande och 
årets frågeställning till tra-
fi kanterna var att väcka de-
ras medvetenhet om de var 
goda eller dåliga trafi kanter 
ge nom att de fi ck fylla i ett 
for mulär med frågor i äm-
net. Årets besökare på rast-
platsen skilde sig markant 
från tidigare års då det i år 
näs tan uteslutande var ut-
ländska besökare, allt från 
li baneser till danskar, men 
des sa var tacksamma för 
både information och för-
täring. Många glada och 
lån ga samtal kunde note-
ras under dessa dagar och 
Ak sels hundar var givetvis 
nå got som lockade barnen 
och därmed föräldrarna.

jeO

Norra Mellby
Lördagen den 21 juli var 
Häss leholms avd. på rast-
plats Norra Mellby.

Vädret var bra hela dagen 
tills vi skulle packa ihop då 
ös regnade det.

De rastande var positi-
va till vårt arrangemang, 
många glada danskar och 
tys kar besökte oss vilka var 
över vägande i förhållande 
till svenskarna.

Ta Paus-dagar s

Mona i samspråk med besökare.
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sommaren 2012

Uppvaknandet väckte 
till eftertanke om alkohol-
mängden i de olika dryc-
kerna. Promilleglasögo-
nen provades och det blev 
mån ga snedsteg och glada 
skratt. Bilbingot var upp-
skattat av barnen.

Borgvard cupé från 1962 
be sökte också rastplatsen.

Söndagen den 22 juli be-
mannades rastplatsen av 
Bjärnum-Vittsjö avd. vilka 
hade några fl er rastande än 
un der lördagen.

Text och bild: LeJo

Vårhallens 
rastplats

På Vårhallens rastplats vid 
väg 9, strax norr om Sim-
rishamn, kunde vi räkna 

in 149 besökande, som vi 
sam talade med, under de 
två dagar vi höll till där. Det 
var en blandning av sven-
ska, norska, danska och 
tys ka besökare, som glada 
och positiva tog emot vår 

in formation och blev glatt 
över raskade av att bli bjud-
na på fi ka. 

Utöver den sedvanliga 
tra fi kinformationen hade 
vi utrustat oss med has-
tighetskamera vid infarten 
mot Simrishamn, det var ett 
an tal bilförare som fi ck veta 
att ”Du kör för fort” när de 
pas serade mätaren.

Promilleglasögon är ett 
an nat ”verktyg” som gör 
per sonerna som prövar lite 
yra i huvet men anser ändå 
att det är ny erfarenhet att 
ha prövat.

Vi fi ck också med hjälp 
av broschyren ”Öl är också 
al kohol”, igång livliga dis-
kussioner kring detta. För 
vår del två härligt soliga 
sommardagar.

Text och bild:
Ann-Margret

Två norrmän pratar trafi ksäkerhet.

Vi kände oss ganska instängda mellan parkerade bilar.
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Som arrangör av Cykelmäs-
ta refinalen har man på 
grund av olika väderleks-
prognoser i såväl TV som 
dags press oroats över hur 
sön dagen den 26 augusti 
skul le bli då man utlovade 
myc ket regn och åska. För 
sä kerhets skull riggades 
ett stort tält för de tävlande 
och deras medföljande och 
regn kläder till funktionä-
rerna inköptes. När det så 
blev söndag vaknade man 
till en mulen men regnfri 
him mel och mot förmodan 
gan ska varmt och under 
för middagen blev det bara 
stör re och större blå him-
mel och såväl deltagare 
som funktionärer trivdes. 
Då jag nu på söndagsefter-
middagen sitter och skriver 
det ta referatet ösregnar det, 
så ännu ett år har vi haft tur 
med vädret.

68 tävlande från 34 sko-
lor hade inbjudits men, 
tro ligtvis på grund av det 
opå litliga vädret, uteblev 

un gefär en tredjedel av 
des sa. Finalen genomför-

des traditionsenligt på den 
gam la Go-Kartbanan på 

Stor ängsgården i Klippan. 
Arr angemanget är ganska 
funk tionärskrävande både 
per sonellt som kunskaps-
mässigt då det är mycket 
som står på spel. Det gäl-
ler för de tävlande att visa 
att man har god balans och 
be härskar sin cykel och för 
funk tionärerna, med täv-
lingsledaren Roger Nils-
son i spetsen, att göra rätt 
be dömning av de tävlande. 

Tävlingen var ganska 
jämn både bland pojkar och 
fl ic kor och det fanns inte 
nå gon riktig cykelfantast 
det ta året. Värdiga segrare, 
och ägare till var sin ny cy-
kel, blev bland fl ickorna 
Jac queline Nilsson Fergus-
son från Ystad, där skolan 
för första gången deltog i 
Cy kelmästaren, och bland 
pojkarna Texas Smejer, 
Stoby.

jeO

Jacqueline och Texas vinn

Vinnarna Jacqueline och Texas.

Cykelmästaren en familjefest.
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nare i Cykelmästarefi nalen

Per-Inge i samspråk med en tävlande.

Resultat fl ickor:
 1. Jacqueline Nilsson Fergusson, Ystad 217 prickar

 2. Nilla Kristensson, Osby 225

 3. Lois Pedro, Ängelholm 238

 4. Matilda Nilsson, Fjälkinge 263

 5. Ellen Thelandersson, Örkelljunga 270

 6. Elin Nilsson, Kristianstad 279

 7. Emma Lindqvist, Vinslöv 308

 8. Mathilda Hjalmarsson, Örkelljunga 321

 9. Kristin Lindberg, Klippan 324

 10. Emma Nilsson, Tomelilla 361

Resultat pojkar:
 1. Texas Smejer, Stoby 106 prickar

 2. Emil Svensson, Vinslöv 114

 3. Jimmy Andersson Afara, Åstorp 118

 4. Nils Nilsson, Sk. Fagerhult 137

 5. Marcus Jannesson, Ljungbyhed 146

 6. Joel Eliasson, Hässleholm 150

 7. Kitti Songwacha, Vinslöv 154

 8. Casper Mårtensson, Tomelilla 160

 9. Kevin Mänsson, Tollarp 164

 10. Nicholay Borkvist, Sk. Fagerhult 181

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
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GAINESVILLE Alkohol, 
inte cannabis, är den in-
körsporten till missbruk av 
tyng re droger enligt en ny 
ame rikansk studie.

I en ny studie, som kom-
mer publiceras i augusti-
numret av the Journal of 
School Health ifrågasätts 
teo rin om cannabis som in-
körsport till tyngre droger. 

En av forskarna bakom 
stu dien, Adam Barry vid 
Uni versity of Floridas Col-
lege of Health and Human 
Per formance, drar slutsat-
sen att droganvändandet 
of tast börjar med de so-
cialt accepterade drogerna 
al kohol och tobak, för att 
där efter övergå till canna-
bisanvändande och därefter 
till ännu tyngre droger. Stu-
dien visade att de unga som 
an vände alkohol uppvisade 
en upp till 16 gånger större 
san nolikhet att senare börja 
miss bruka legala eller ille-
gala droger. 

– Resultaten av denna 
stu die kommer antagligen 
inte att stoppa den decen-
nielånga debatten om hur 
nar kotikamissbruk inleds, 
men den kanske kan få 
drog informatörer och poli-
ti ker att bygga mer effek-
tiva drogpreventiva pro-
gram och fokusera mer på 
al koholens roll, sägerAdam 
Bar ry i en kommentar på 
uni versitetets hemsida. 

Adam Barry använde 
sig av ett nationellt urval 
av studenter och analyse-
rade data från den i USA 
år ligen återkommande un-
dersökningen ”Monotoring 
the Future study”. Studien 
som utförs av institutet för 
so cial forskning på Michi-
ganuniversitet, använder 
ett intervjuunderlag för att 
fors ka fram olika beteen-
den, attityder och värde-
ringar hos andra års gym-
nasister, collagestudenter 
och unga vuxna. Adam 

Ber rys studie fokuserar på 
data hämtade från 14 577 
gym nasieelever vid 120 
sko lor i olika stater i USA. 

Barry kontrollerade om 
de ungdomar som ingick 
i underlaget någon gång 
an vänt sig av elva olika 
dro ger, däribland alkohol 
och tobak. Övriga droger 
var till exempel cannabis, 
ko kain, heroin, LSD, am-
fetaminpreparat och lug-
nande medel. Resultatet av 
studien visade att alkohol 
– inte cannabis eller tobak 
– oftast var den drog ung-
domarna först använt sig av. 

I hela underlaget av stu-
denterna visade det sig att 
al kohol var den allra mest 
an vända substansen, 72,2 
pro cent av ungdomarna 
rap porterade alkoholkon-
sumtion någon gång under 
li vet. Andelen studenter 
som använt tobak var 45 
pro cent och 43,3 procent 
hade använt cannabis 43,3. 

Barry pekar på det stora 
an svaret föräldrar har vad 
gäl ler sina attityder angåen-
de alkohol och vilka regler 
som ska gälla hemma. För-
äldrarna måste ha en strikt 
noll tolerans vad gäller al-
kohol. Att skapa alkohol-
specifi ka regler i hemmet 
och minska tillgänglighe-
ten av alkohol för de unga 
kom mer förebygga att de 
bör jar missbruka när de 
blir äldre. 

Läs mer: Alcohol as a Ga-
teway Drug: A Study of US 
12th Graders

Av Drugnews
Bruce Clarke, Publice-
rad: 2012-07-21, 12:07

KNOXVILLE Det pågår 
en epidemi av beroende av 
re ceptbelagda smärtstillan-
de opiatläkemedel i USA. 
På åtta år har missbruket 
sti git med 750 procent. 
Det skadliga bruket är om-
fattande och drabbar också 
ännu inte födda barn.

Missbrukande blivande 
möd rar avråds från att sluta 
miss bruka då det kan skada 
fost ret. De nyfödda barnen 
tas i stället om hand för 
av giftning på neonatala in-
tensivvårdsavdelningar på 
sjuk husen runt om i USA. 

Enligt en nyligen publi-
cerad studie har ungefär 
3,39 av 1 000 nyfödda som 
föds på sjukhus i USA ab-
sti nens på grund av mo-
derns missbruk. Det mot-
svarar ungefär att ett barn 
i timmen. 

I ett reportage i serien 
”Hid den America” har 
ABC News uppmärksam-
mat problemet och rappor-
terar från intensivvårdsav-
delningen för nyfödda på 
East Tennessee Childrens 
Hos pital i Knoxville. 

Nyfödda barn med 
symp tom på avtändning 
slus sas från förlossnings-
avdelningar i staden till in-
tensivvård. Behandlingen 
av barnen kan vara upp till 

tre månader. Det krävs en 
lång sam nedtrappning av 
mor fi ndoserna för att inte 
all varligt skada barnet, 
dess utom behövs mycket 
om vårdnad och omsorg. 

– Vi ger morfi n var tredje 
tim ma i början av vården, 
det är doser på upp till 160 
mik rogram, säger sjukskö-
terskan Andrew Pressnell. 

Sjukhuset har inrättat en 
spe cialavdelning enbart för 
barn som behöver avgiftas 
från receptbelagda opiater. 
Av 58 barn inlagda för in-
tensivvård är 23 inlagda för 
avgiftning.

– När jag började ar-
beta här, kom det in barn 
som behövde avgiftas då 
och då, sedan en gång per 
må nad, sedan en gång per 
vec ka, därefter en om da-
gen. Nu i helgen kom det 
in sex barn på 48 timmar, 
sä ger avdelningens chefs-
sjuksköterska.

Kostnaderna för de små 
pa tienterna är höga, i 
genomsnitt kostar varje 
avgiftning motsvarande 
371 000 kronor. 60 procent 
av patienterna har heller in-
gen försäkring så den kost-
naden belastar Medicaid.

Av Drugnews/BC, Publi-
cerad: 2012-07-13 12:27

Narkotikamissbruk
börjar med alkohol

Ett barn per timme föds 
drogberoende i USA

 Ring oss först – det lönar sig!

 • Avgassystem
• Billacker
• Bilplåt
• Bromsdelar

 • Däck o Batteri
• Motordelar
• Oljor
• Stötdämpare

 MALMÖVÄGEN 23, 273 35 TOMELILLA. Tel. 0417-132 30
MACKLEANSGATAN 3, 274 34
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STOCKHOLM Den nya 
la gen om sjöfylleri verkar 
haft en preventiv verkan. 
An talet fall av sjöfylleri i 
Kust bevakningens östra re-
gion är betydligt lägre i år 
än förra året. 

Den 1 juni 2010 infördes 
nya regler för sjöfylleri, 
med en fast promillegräns 
pre cis som i vägtrafi ken. 
Un der maj och juni 2010 
kon staterades 47 fall av sjö-
fylleri i Kustbevakningens 
öst ra region, i år är antalet 
24. En liknande utveck-

ling har också sjöpolisen i 
Stock holm upplevt. 

– Folk chansar inte lika 
myc ket, de vet att vi är mer 
ute än förr, säger chefen för 
sjö plisenheten i Stockholm 
Calle Jonson till Dagens 
Nyheter.

En förklaring till det 
läg re antalet sjöfyllerister 
kan dock också vara att 
Kust bevakningen genom-
fört färre kontroller än för-
ra året.

Av Drugnews/JÖ, Publi-
cerad: 2011-07-14 13:05

ÖSTERSUND Ungas 
kom pisar och deras sys-
kon är vanligaste langarna 
av alkohol. Det påminner 
Folk hälsoinstitutet om in-
för skolstarten då många 
träf fas, festar och inviger 
nya elever (”nollning”) då 
al kohol ofta förekommer 
och problem kan uppstå. 
To nårsföräldrar känner allt-
mer till dessa samband.

Vanligaste sättet för min-
deråriga till att få tag i alko-
hol är genom äldre syskon, 
kom pisar och deras syskon. 
Det visar en undersökning 
från CAN – fyra av tio i 
nion deklassen och två av 
tre på gymnasiets andra 
års kurs anger dessa som 
främ sta källor.

Alkohol ökar risken för 
bråk, kränkningar och olyc-
kor.

– Som tonårsförälder 
kan man lätt känna sig 
makt lös när det handlar om 
ung domars drickande. Men 
det påverkar mer än man 
tror att som vuxen sätta 
tyd liga gränser när det gäl-
ler alkohol, både gentemot 
ton åringarna själva och de-
ras äldre syskon och kompi-
sar, säger Sven Andréasson, 
lä kare och alkoholexpert på 

Sta tens folkhälsoinstitut, i 
en kommentar. 

Och kunskapen om hur 
al kohol langas fi nns bland 
mån ga föräldrar. Enligt 
en Si foenkät i april bland 
2 100 föräldrar till 15-åriga 
ung domar, så uppgav 35 
pro cent att de tror att det är 
van ligast att kompisar och 
de ras syskon som ordnar 
al kohol till de unga. 

Folkhälsoinstitutet tips 
till tonårsföräldrar att inför 
skol starten är bland annat 
att sätta gränser om alkohol 
och inte acceptera att unga 
dric ker för 18 års ålder. 
Dess utom tala med äldre 
sys kon om att säga nej till 
att köpa ut och stå för sin 
åsikt om langning i samtal 
med andra vuxna. 
• Det är brottsligt att langa 
 alkohol till unga under 
 20 år. Straffet är böter el-
 ler fängelse upp till fyra 
 år vid grovt brott. På res-
 taurang gäller 18-årsgräns 
 för att få köpa alkohol. 
• Kampanjen Tänk Om 
 drivs för att stötta tonårs-
 föräldrar att sätta tydliga 
 gränser om alkohol.

Av Drugnews/SL, Publi-
cerad: 2012-08-13 10:30

Tillnyktring till sjöss Kompisar ordnar ofta spriten
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Som vanligt startade riks-
träffen en dag före starten, 
d. v. s. redan på månda-
gen fanns hela klubbrådet 
på plats tillsammans med 
värd sektionen Syd. Och 
som vanligt lades strategin 
upp under ett tre timmar 
långt sammanträde inför 
tisdagens stora anstorm-
ning.

TV och tidningar varnade 
för analkande oväder. Tio 
mil nordöst om Växjö hade 
ett helt villaområde dränkts 
av skyfall under söndagen 
och löpsedlarna talade om 
en klass 3-varning för fort-
satta regnväder i sydsveri-
ge. Men vi märkte inget av 
det ta under måndagen, där 
vi svettades i våra shorts 
och skyddade fl inten mot 
solen med en keps.

Tisdag morgon 
vaknade vi dock av regn 

som smattrade på taket och 
hård vind som slet i våra 
hus vagnsfl aggor. Nu skyd-
dades våra albylkolorerade 
ben av långbyxor och kep-
sens funktion hade växlat 
från solskydd till vind-
skydd. Nu klagade alla på 
ky lan, utom Anders Mark-
lund från Luleå som helst 
skul le se att han kunde dra 
sin husvagn genom Sverige 
med snöskoter.

Lotteriet öppnade på ef-
termiddagen och givetvis 
mås te jag prova lyckan. Tio 
lot ter gav tre vinster, så jag 
var nöjd. Ännu nöjdare blev 
jag när vinsterna visade 
sig vara två prydnadskud-
dar och två termomuggar. 

Vär det beräknar jag till det 
tio dubbla mot insatsen. 

Sveriges vackraste kan-
tor (?) uppträdde när vi på 
kväl len samlades till sed-
vanlig information. Mari 
Gus tavsson från Älmhult 
sjun ger countrylåtar, både 
egna och andras och var-
vade sången med humoris-
tiska kommentarer. Mari 
be rättade att hon sjöng i 
Granada för en månad se-
dan.

”Är det någon som vet var 
Gra nada ligger” frågade 
Mari. Ett antal beresta åhö-
rare räckte upp händerna. 
”Ja just det” svarade Mari. 
”Det är ett musikcentrum i 
Lönnsboda!”

Efter Mari hälsade Växjös 
borg mästare Nils Posse oss 
väl komna till staden. Även 
han hade viss humor, t. ex. 
räk nade han med att stadens 
fot bollslag Öster skulle gå 
upp i elitserien i höst.

Posse berättade även om 
Trä staden, ett trähusområde 
som toppas av tre stycken 
åt tavåningshus, byggda i 
trä. Det unika med husen 
är att de värms upp utan 
annan energi än vad invå-
narna själva alstrar. Effek-
tiv isolering och effektiv 
återvinning skapar dessa 
förutsättningar.

Vår förbundsordförande 
Ma ria Bergström önskade 
oss en lyckad riksträff med 
att mycket grundligt mark-
nadsföra Småland. Maria 
är gift med en smålänning 
sedan 30 år och paret spen-
de rar mycket av sin fritid 
i makens barndomshem. 

Hon berättade att den små-
ländska nationalrätten se-
dan länge varit isterband, 
men att denna delikatess nu 
hål ler på att konkurreras ut 
av vildsvinskött.  

Maria tyckte att vi borde 
be söka några glasbruk och 
räk nade upp i stort sett alla. 
I det mest exklusiva kan 
man köpa glaspjäser från 
c:a 40 kr upp till 100.000 
kr!

Träffgeneralen Erling 
The lander avslutade kväl-
len med att låta fem stac-
kars utvalda offer visa 
hur dom for med tåg till 
Ryss land, cyklande med 
en tvättmaskin, stickande 
en kofta och roterande en 
rock ring. Allt samtidigt. 
Snur rigt? Jovisst, men ro-
ligt var det.

Invigningen
Med militär disciplin ord-

Campingklubbens r

Maria Bergström i diskussion.
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nade general Ärling leden 
in för marschen ner mot 
Dom kyrkan. Därefter tåga-
de hopen som en skock får 
ge nom allén och samlades 
ihop på kyrkbacken. Väl 
inne i kyrkan imponerades 
vi av altartavlan som var 
ett prov på glasrikets kun-
nande. Imponerade gjorde 
även MHF-sonen Mattias 
Lars son som spelade några 
sa krala stycken på sin kla-
rinett. Mattias studerar på 
mu sikhögskolan i Stock-
holm och det skulle inte 
förvåna om han i framtiden 
blir omnämnd tillsammans 
med Domnerus och Good-
man.

Vi skulle få uppleva mer 
mu sik av hög klass innan 
den na invigningsdags slut. 
De två yrkesmusikerna Pat-
rik Raab och Johan Bridger 
bildade i tonåren duon Mal-
leu sincus. Vid sidan av sina 
yr kesroller som musiklära-
re resp. symfoniker uppträ-
der de nu 11 år senare på 

fri tiden med sina marimbor 
och det snarlika instrumen-
tet xylofon. De framförde 
ett antal klassiska under-
hållningsstycken och fi ck 
ståen de ovationer.

Torsdag kväll 
bjöd på mer musik. Kris-

tina Backe från Skåne upp-
träd de i färggrann Onsjö-
dräkt och sjöng visor med 
an knytning till olika land-
skap över hela Sverige. Ett 
upp skattat framträdande 
som förde tankarna till 
Mar gareta Kjellberg. 

Efter en korv- och fi ka-
paus lyssnade vi till årets 
träff orkester, sammansatt 
av nio musiker med med-
havda instrument av olika 
slag. Sång- och spelgläd-
jen var det inget fel på och 
glädjen smittade av sig på 
publiken.

Fredagen 
var årsmötesdag. Vädret 

var perfekt – om det varit 

ja nuari. Men med tröja, jac-
ka, mössa, långbyxor (gäl-
ler ej Lulebor) och grova 
skor klarar man sig alltid. 
Un der eftermiddagen de-
monstrerade ett företag hur 
man kan vrida och vända på 
en husvagn med hjälp av en 
manöverdosa i handen. Pris 
från 17.000:–. Av demon-
strantens klädsel att döma 
gick affärerna antingen 
myc ket bra eller mycket då-
ligt. Hans trasiga jeans var 
an tingen köpta i en boutiq 
för 1.800:– eller hittade i en 
sopcontainer.

Denna dags kväll före 
hem resedagen skulle vi 
tra ditionsenligt skaka av 
oss riksträffdammet. Det 
gjor de vi till Mios orkester, 
som med bara två spelmän 
lät som ett fullskaligt och 
väl spelande dansband. 

Avresedagen 
inledde träfforkestern 

med ett antal välkända lå-
tar, av vilka några lämpade 
sig för allsång. Därefter tog 
Hön salotta och Snackepär 
över scenen. De två ma-
karnas röda tråd var berät-
telsen om luffarkonst, men 
de ras fyndiga kommentarer 
till spontant uppkomna si-
tuationer framkallade våld-
samma skratt. Ett besök i 
de ras ”Hönsalottas Luffar-

museum” i Boda Glasbruk 
blir ett måste vid något av 
mina besök hos sonen i 
Blekinge.

Vinnarna i den av Ulf 
”Fixarn” Karlsson ledda 
bou letävlingen medaljera-
des. De sex i detta samman-
hang välkända ansiktena ra-
dades upp. Ytterligare två 
mycket unga boulare fi ck 
pris och vi hoppas att des sa 
ungdomar – Albin och Au-
gust Holmgren – vid kom-
mande riksträffar skall slå 
(kasta) sig in på medaljplats 
och tränga ut åtminstone 
några av de ständiga vin-
narna. Vi håller tummarna!

Till sist överlämnade 
ge neral Erling Thelander 
riksträff-förklädet till näs-
ta års general – Tommy 
Ja nerstål i sektion Väst. 
Tom my visade ett bildspel 
från det vackra Bohuslän, 
till ackompanjemang av 
Evert Taubes ”Inbjudan 
till Bohuslän”. Vi kommer 
att hålla till vid Lane Loge 
i Uddevalla och Tommy 
lo var att där fi nns plats för 
hela MHF Camping Club. 
Även de två nästkommande 
riksträffarna är intecknade. 
2014 åker vi till Nord och 
2015 till Norra Småland + 
Knallarna.

UlfH

s riksträff i Växjö



20

STOCKHOLM Med allt 
fler motordrivna fyrhju-
lingar i landet, så ökar även 
per sonskador och dödsfall. 
Fyl leri ligger bakom de 
fl esta olyckorna, enligt ex-
perterna.

Fordonen är allt vanligare 
på landsbygden, men märks 
även mer i städer. Det säljs 
nu fl er fyrhjulingar än två-
hjuliga motorcyklar, rap-
porterar TT.

Och alkohol kan vara in-
blan dade i upp till åtta av 
tio olyckor med fyrhju-
lingar, enligt Moped- och 
mo torcykelbranschens 
riksförbund.

– När gubbarna har sut-
tit och druckit grogg på fre-
dagskvällen ska de ut och 
köra fyrhjuling, då är det 
fara och färde, säger för-
bundets vd Per Johansson 
till TT. 

Sedan 2007 har minst 22 
per soner avlidit i samband 
med olyckor med fyrhju-
ling i trafi ken och nära 700 
per soner har skadats, enligt 
ny statistik från Transport-
styrelsen. Senaste döds-
olyckan skedde i midsom-
marhelgen.

2011 var siffrorna som 
mest dystra – över 160 
per soner skadades och åtta 
av led. Dessutom fi nns ett 
mör kertal, då fordonen 
även används i skog och 
mark.

Även trafi ksäkerhetsorga-
nisationen NTF har märkt 
att fl era förare av fyrhju-
lingar kör med höga pro-
millehalter.

– Det verkar som att man 
har mindre respekt för al-
kohol och fyrhjuling än när 
man kör bil, säger NTF:s 
trafi ksäkerhetsexpert Mats 
Carlsson.

Flera av olyckorna är sin-
gel olyckor, inträffade vid 
kol lision med föremål el-
ler välta vid dikeskörning. 
Fö rarna saknade ofta hjälm 

och var alkoholpåverkade, 
en ligt teknikkonsultföreta-
get Vectura. 
• Olika regler gäller be-
 roende på hur fordonet är 
 registrerat – terrängfor-
 don (ATV, som arbetsred-
 skap i skog och mark), 
 motorcykel, moped eller 
 som traktor. Såväl has-
 tigheter, olika körkorts-
 krav och var det får fram-
 föras gäller beroende då.

Av Drugnews/SL

Ofta fulla förare vid
fyrhjulingsolyckor Jan-Olof Barles

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

 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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SAN FRANSISCO Det är 
upp lagt för förrädiskt be-
rusningsdrickande med en 
ny kolsyrad, maltbaserad 
dryck i USA. ”Air” är spe-
cialframtagen för att inte 
dof ta och smaka alkohol, 
den är färglös och smakar 
som kolsyrat vatten.

Alkoholindustrin i USA 
hit tar på det ena udda sälj-
tricket efter det andra. För 
nå got år sedan var det Four 
Loko som innehöll så höga 
kof feinhalter att alkoholens 
in verkan inte märktes, utan 
folk drack så mycket så att 
de blev både koffein- och 
alkoholförgiftade. Den 
dryc ken förbjöds senare. 

Nu har en annan produ-
cent tagit patent på en pro-

cess som gör att alkoholens 
ty piska smaker och doft har 
”trol lats” bort. Air, som in-
ne håller cirka fyra procent 
al kohol, saluförs nu i väst ra 
USA i påkostade reklam-
kampanjer. Drycken ska 
se dan lanseras över hela 
kontinenten, skriver Giz-
mondo.

Kritiker menar att dryc-
ken är minst lika farlig som 
Four Loko eftersom konsu-
menter luras att dricka sig 
be rusade. Nya dryckens 
fram tid i landet kan bli lika 
kort varig när myndigheter 
bör jar granska den.

Av Drugnews/BC, Publi-
cerad: 2012-08-09 10:00

MADRID Det spanska tra-
fi kverket överväger att in-
föra nollgräns för alkohol i 
tra fi ken. Det uppgav gene-
raldirektör Maria Seguí vid 
ett möte i måndags.

Det spanska trafi kverket, 
Di rección General de Trá-
fi co (DGT), överväger att 
in föra nollgäns för alkohol 
i trafi ken. Det sa generaldi-
rektör Maria Seguí vid ett 
möte med den spanska al-
koholindustrins om alkohol 
och trafi k. 

Enligt Seguí börjar al-
kohol försämra körförmå-
gan ”från första klunken”, 
skri ver tidningen El País. 
För slaget om nollgräns 
fi nns dock inte på den ome-
delbara agendan. 

Även om det är färre 
ung domar som idag dricker 
och kör bil än tidigare, är 
Se guí oroad över att tra-
fi kolyckor fortfarande är 
van ligaste dödsorsaken för 
per soner under 30 år. Hon 
be tonade att nästan hälften 
av dessa olyckor sker på 
hel ger och nätter och att 
det i mellan 50–60 procent 
tes tar positivt för alkohol. 

Den generella gränsen 
för rattonykterhet i Spa-
nien är 0,5 promille, men 
för yrkesförare och de som 
har haft körkort i mindre än 
två år är gränsen 0,3 pro-
mille alkohol i blodet.

Av Drugnews/JÖ, Publi-
cerad: 2012-07-31 23:32

Ny alkoholdryck 
smakar vatten

Spanien kan över-
väga noll promille

Västkustvägen 17 

Välkommen till Framtidens Bilverkstad!

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
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BANGKOK Thailand har 
be slutat införa nya alkohol-
lagar. Förbud mot att dric-
ka alkohol i fordon även för 
pas sagerare, varningstexter 
på fl askor, och säljförbud 
på arbetsplatser och nära 
skolor. Dessutom skärpt 
re klamlag.

De nya bestämmelserna 
med delas av Saman Futra-
kul, chef för den statliga 
al koholbyrå, (OAB), vid 
lan dets hälsoministerium. 
Detta för att försöka mins-
ka Thailands ökade alko-
holproblem.

Redan i veckan har 
skärp ningar införts mot att 
dric ka alkohol i alla slags 
for don, vilket även gäller 
pas sagerare. Förbudet gäl-
ler även om fordonet står 
stil la, undantag om det är 
uppställt vid ägarens bo-
stad.

Upp till sex månaders 
fän gelse och höga böter på 
mot svarande 14 000 kronor 
ri skerar den som dricker 
al kohol i fordon. Undan-
tag görs för passagerare i 
spår bunden trafi k. 

Ytterligare nya lagar mot 
al kohol träder i kraft om 
tre månader, då införs för-
bud mot försäljning och 
kon sumtion av alkohol på 
ar betsplatser. Även försälj-
ning upp till 500 meter från 
sko lor blir otillåtet. 

– Den nya lagen kommer 
sä kert ha effekt vad gäller 
min ska olyckor orsakade av 
be rusade förare eller passa-
gerare, men myndigheterna 
bor de också se till att mini-
mera försäljning av alkohol 
un der de stora helgerna, 
sä ger Theera Watcharapra-
nee, ordförande för Stop 
Drink Foundation, till tid-
ningen Nation. 

Fler skärpningar är på 
gång mot alkohol. Var-
ningstexter ska täcka minst 
50 procent av etiketten 
fram över och i alkoholre-
klam får inte sexantydnin-
gar göras längre. 

Alkoholindustrin kom-
mer inte längre få göra 
reklam för sina produkter 
exem pelvis årskalendrar. 
En stort inhemsk alkohol-
producent som planerat att 
ge ut en kalender med sexi-
ga bilder får alltså tänka 
om.

Enligt Saman Futrakul 
kom mer fl er skärpningar 
gö ras mot alkoholreklam 
se nare i år. Thailands pla-
ner att försvåra för inter-
nationella alkoholindustrin 
att komma in i landet med 
re klambegränsningar har 
re dan kritiserats i handels-
organisationer som WTO.

Av Drugnews/
Bruce Clarke, Publice-
rad: 2012-08-15 19:09

MOSKVA Som ytterligare 
ett led i Rysslands krig mot 
al kohol undertecknade på 
lör dagen Rysslands presi-
dent Vladimir Putin en lag 
som förbjuder reklam för 
al kohol i det ryska delen av 
in ternet och i tryckt media.

Förbudet mot reklam 
över internet kommer trä-
da ikraft så snart den la-
gen of fi ciellt publiceras. 
För tryck ta media kom-
mer lagen träda i kraft den 
1 ja nuari 2013, så att de 
kon trakt som löper med 
an nonsörerna ska kunna 
av sluta avtalen, rapporte-
rar RIA.

Reklamexperter och 
öv ri ga inblandade hävdar 
att det kommer bli svårt att 
ge nomföra förbudet, risken 

är att denna typ av reklam 
fl yt tar ut ur landet och re-
klamen kommer komma in 
i utländska media som kan 
kö pas i Ryssland. Kritiker 
me nar att internetreklamen 
kom mer sändas genom ut-
ländska servrar som rege-
ringen inte kommer kunna 
stop pa.

Landets ledare beskri-
ver alkoholmissbruket som 
en nationell katastrof och 
har godtagit en nationell 
plan där målet är att hal-
vera alkoholkonsumtionen 
till 2020. Man ska också ut-
plåna den illegala produk-
tionen och försäljningen av 
il legal sprit.

Av Drugnews/BC, Publi-
cerad: 2012-07-22 23:37

Skärpta alkohol-
lagar i Thailand

Ryssland förbjuder 
alkoholreklam

284 80 Perstorp
Tel 0435-380 00   www.perstorp.com

Vinnande formler
I mer än 130 år har vi ägnat oss åt att     
förbättra vardagen för miljontals  
människor världen över med innovativ 
kemi. Våra specialkemikalier gör allt från 
bilar till burkar, från segel till skor – lättare, 
starkare och snyggare. Vi menar att vårt 
kemikunnande gör ditt liv säkrare, roligare 
och helt enkelt bättre.

Vi gör skillnad!
Alkobommar i Stillerydshamnen
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 ”När gav Du MHF en medlem senast”?
Vi förmodar att det är för Dig som för oss att det är väldigt länge sedan. I sammanhannget kan vi ändå konstatera att MHF idag 
har en ännu större funktion att fylla än vad som var förhållandet då MHF bildades för mer än 80 år sedan.

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

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

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

För regionstyrelsen

Jan-Åke Hansson
Ordförande

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

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

Namn Adress

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

Postnummer/Postadress Personnummer

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

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

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

Jag som värvat heter :

Namn Adress

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

Postnummer/Postadress Medlemsnummer

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

 Kampanjpris 195 kronor

för ett helt år Kampanjpris 195 kronor

för ett helt år

✂

✂
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 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

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



Välj ett Bussbolag som stöder MHF!
www.bromollabuss.se

0456-230 05
www.busspersson.com

0414-44 08 80 0454-611 16

www.kivikstaxi.se
0414-700 98

www.resteamet.se
0435-100 01

0454-77 02 68

www.hagestadtouring.se
0411-52 41 75

www.bjorksatertravel.se
070-522 51 19

www.interbus.se
040-18 83 75

www.bussapagarna.se
046-25 30 20

www.isakssonkarlsson.se
044-433 00

 www.bergkvarabuss.se
020-888 999

Berwik´s BussBerwik´s Buss

Bromölla BussBromölla Buss

www.berwik.sewww.berwik.se
040-15 73 60040-15 73 60

www.rokebuss.se
0451-402 24

www.taxifrosta.se
0413-202 35

www.osterlenbuss.se
0411-160 90
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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

58
12

04
9

Alla trafikskolor

inom STR 

använder alkolås

Sök din trafikskola på www.korkort.nu

En livsviktig 
blåsning!

STR – Det självklara valet vid all förarutbildning!

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

 
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


