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Tryckeri
Svärd & Söner Tryckeri AB

FALKÖPING
För ej beställt material

ansvaras ej.

Eftertryck med angivande av 
källan tillåtet.

Tidningen är tryckt på
miljövänligt papper.

Redaktionen förbehåller sig
rätten att redigera insänt

material.

Omslagsbild:
Äppeltavlan i Kivik 2012.

Ordföranden har ordet

Hej MHF-kamrater!
Nu har hösten haft sin inverkan i vår natur och vi har även haft nattfrost några nätter 
så ta det lugnt i trafi ken särskilt om ni skall ut och åka tidigt på dagen. Glöm inte att 
läg ga på vinterdäcken senast den 1 december.

Vi har nu avslutat de fl esta av våra projekt. Det är någon som har lite uppdrag kvar, 
men ni har varit duktiga ute på fältet, det är mycket som har blivit utfört. Uppvaknandet 
är mycket efterfrågat på många platser. STR-projektet med att besöka alla deras bilskolor 
för att kontrollera att de hade monterat alkolås i sina fordon var mycket intressant. Det 
fanns några bilskolor som hade en negativ inställning men i det stora hela var de fl esta 
po sitiva. Vi har även varit på några mässor av varierande storlek.

Förbundsårsmötet i Göteborg var väl arrangerat av region Väst med kloka och bra 
be slut. Årsmöte vart annat år föll med en rösts majoritet, men i fortsättningen kommer 
det att heta förbundsmöte, mer om detta på annan plats i tidningen.

Nu närmar sig årets slut med Lucia och julfester samt ett nytt år 2013. Jag vill önska 
Er en riktigt GOD JUL och ett Gott Nytt År så ses vi åter på det nya året.

Jan Åke

BARA 1 AV 400 RATTFULLA TAS AV POLISEN!

MHF Region Skåne
Kallar härmed till ordinarie regionsårsmöte
Lördag den 6 april 2013, kl. 14.00

i Sankt Staffansgården (församlingsgården)
Staffanstorp

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

Kallelse
till Årsmöte med Supporterklubben

MHF Skåne lördagen den 6 april 2013
i Sankt Staffansgården (församlingsgården)

Staffanstorp
Årsmötet avhålles i samband med samkvämet

efter regionsårsmötet.
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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.
2013
30/1 Årsmöte, förhandlingar. Vi bju-
 der på kaffe och semlor.
13/3 Studiebesök på Ateljé GÖTES-
 DOTTER, Bjärnum. Gunnel 
 Götesdotter, Hässleholms kul-
 turpristagare 2012 berättar om 
 sin konst. Vägvisning: sväng av 
 117 i Bjärnum mot Röke efter 
 järnvägen upp om backen höger 
 sida. Kaffeservering: 60 kr/pers. 
 Anmälan till Vera och Erling 
 0451-21316 senast den 7/3.

HÄSSLEHOLM
Lokal: MHF-gården Skogsgård.
Alla möten 19.00
om ej annat anges.
2013
8/2 Årsmöte på Skogsgård. Sedvan-
 liga förhandlingar, servering.

KLIPPANORTEN
Lokal: Storängsgården. Mötesstart 
kl. 19.00 om ej annat anges.
2013
22/1 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema: Redovisning och re-
 vision.
14/2 Årsmöte på Storängsgården.
19.30 Förhandlingar, utdelning av års-
 nålar m. m. Vi bjuder på kaffe, 
 kakor och tårta.
25/2 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema: Rapportering.
19/3 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema: Inför påsken
22/3 Distriktsårsmöte med MHF 
 Ungdom Skåne enl. kallelse från 
 distriktet.

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

KRISTIANSTADSORTEN
Alla möten 19.00 om inte annat 
anges. Lokal: Föreningarnas 
Hus, Norre tulls vä gen 9, om ej 
annat anges.
2013
9/2 Årsmöte i Föreningarnas Hus. 
13.00 Briggen Tre Bröder underhåller.
 Kaffe, kakor och tårta serveras.
13/3 Medlemsmöte, information. 
 Underhållning, kaffeservering.

LUND
Alla möten 19.00. 
Lokal: Bantorget 5, om ej annat anges.
2013
6/2 Årsmöte, bjuder på fi ka.

MALMÖ
2013
19/2 Årsmöte i lokalen 
19.00 Kungsgatan 16 a, sedvanliga 
 förhandlingar och veteranutmär-
 kelser, samt servering. Region -
 ordförande Jan Åke Hansson 
 medverkar. Vid frågor ring Ove 
 Eriksson, tel. 040-54 97 46.

OSBYORTEN
2013
16/2 Årsmöte på Helgas Restaurang 
13.00 i Lönsboda. Avdelningen bjuder 
 på förtäring. Vera Thelander från 
 MHF Region Skåne medverkar. 
 Föranmälan sker till Gunnar tel. 
 0479-121 26 alt. 0479-210 79.

2013
24/2 Årsmöten på MHF Gården. Vid 
14.00 snöhinder: Krabbegatan 20, 
 Simrishamn. Regionens repre-
 sentant Göran Roos, gästar oss. 
 Kaffeservering. Lotteri. Under-
 hållning.
17/3 I väntan på våren! Bildvisning 
14.00 från Jan Celanders resor. Kaf-

 feservering. Lotteri. På MHF-
 Gården, Tobisborg.
29/3 Påskfest med knytkalas, enligt 
13.00 gammal tradition, äggpickning. 
 På MHF-Gården. Bingospel 
 med fi na vinster.

STAFFANSTORP
Lokal: MHF-stugan, Maskinvägen 1.
Alltid kl. 19.00 om ej annat anges.
2013
17/1 Bingo, om vädret tillåter.
29/1 Damklubbens årsmöte.
8/2 Avdelningens årsmöte. Regio-
 nens repr. Göran Roos besöker 
 oss.
21/2 Bingo
26/2 Damklubben
14/3 Bingo
21/3 Avdelningsmöte. Hans Roches-
 ter kåserar.
26/3 Damklubben

16/12 Luciafest i Församlingshem-
14.00 met, Onslunda
2013
3/2 Årsmöte i Församlingshemmet, 
14.00 Onslunda. Sedvanliga förhand-
 lingar, kaffeservering.

TRELLEBORG
Lokal: Föreningsrådets lokal Gråbröders-
gatan 12 om inte annat anges.
2013

VELLINGE
2013
20/2 Årsmöte hos Ingvar Lundgren, 
19.00 Vellinge Västra Byaväg. Sed-
 vanliga förhandlingar.

YSTAD-SKURUP
2013
25/2 Årsmöte, i Nautilus klubbhus, 
19.00 Småbåtshamnen, Ystad. Efter 
 mötet bjuder vi på kaffe och ka-
 kor.

ÖRKELLJUNGA
2013
21/1 Årsmöte på Församlingshem- 
19.00 met (ingång från framsidan). 
 Vi bjuder på fi ka.

Vad händer? Arrangemangskalender

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

orten

 Lokal: MHF-gården Tobisborg 
kl. 19.00 om ej annat anges, tel. 0709-
67 69 79.
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Har Du problem med att transportera Dig till
Din avdelnings verksamheter kontakta

Din lokalavdelningsordförande för hjälp med transport.

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/Kallelse till Lokalavdelningarnas årsmöten 2013
Datum Tid Lokalavdelning Plats Upplysningar
21/1 19.00 Örkelljunga-Skånes Fagerhult Församlingshemmet Vi bjuder på fi ka

30/1 19.00 Bjärnum-Vittsjö Stugan, Gundrastorp Bjuder på semlor

3/2 14.00 Tomelilla Församlingshemmet Servering
   Onslunda

6/2 19.00 Lund Bantorget 5 Servering

8/2 19.00 Hässleholm Skogsgård Servering

8/2 19.00 Staffanstorp MHF Stugan Regionen medverkar

9/2 13.00 Kristianstad Föreningarnas Hus Kaffe, kakor och tårta.
    Underhållning av Briggen Tre Bröder

19/2 19.00 Malmö Kungsgatan 16 a Servering. Medv. av Jan-Åke Hansson 

14/2 19.30 Klippan Storängsgården Servering

16/2 13.00 Osbyorten Helgas Restaurang Avd. bjuder på förtäring. Vera Thelander medv.

20/2 19.00 Vellinge Ingvar Lundgren
   Vellinge Västra Byaväg 16

24/2 14.00 Simrishamn MHF Gården Kaffeservering. Göran Roos medv.

25/2 19.00 Ystad-Skurup Nautilus klubbhus Vi bjuder på fi ka

VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSERNA I ALLA LOKALAVDELNINGARNA

Inbjudan till Vårupptakt
MHF Region Skåne inbjuder till Vårupptakt
Lördagen den 9 mars 2013 på Ekerödsrasten

Samling kl. 09.00 med kaffe/te och bulle
Konferensen börjar kl. 09.30,

avbrott för lunch 12.00–13.00
avslutning c:a kl.16.00

Anmälan senast den 4 mars 2013 till
Jan-Åke Hansson på telefon 0709-92 62 29 

eller e-post janake.hansson@mhf.se
Varmt välkomna!

Regionstyrelsen MHF region Skåne
Jan-Åke Hansson,regionordförande
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När du använder ditt Volvokort får du en del av rabatten direkt 

när du tankar. Resten av rabatten görs genom ett avdrag på 

din faktura. Se i tabellen hur stor rabatten blir beroende på var 

du tankar:

Rabatter jämfört med rek. pris på bemannad station
Drivmedel Vid pumpen På fakturan Summa rabatt

Tanka Bensin/etanol 25 öre 8 öre 33 öre

Tanka Diesel 25 öre 15 öre 40 öre

OKQ8 bem. Bensin/etanol - 18 öre 18 öre

OKQ8 bem. Diesel - 25 öre 25 öre

OKQ8 obem. Bensin/etanol 15 öre   8 öre 23 öre

OKQ8 obem. Diesel 15 öre 15 öre 30 öre

NYHET! Rabatt på drivmedel
MHFs nya avtal med Tanka ger 

fantastiskt fina rabatter på drivmedel:

33 öre billigare per liter bensin/etanol*
40 öre billigare per liter diesel*

Rabatten gäller på Tankastationer (www.tanka.se) som i allmänhet finns 

i anslutning till Volvohandlarna - totalt cirka 180 stationer. Du kan också 

använda kortet på OKQ8, där rabatten är något lägre.

*Jämfört med rekommenderat pris på bemannad station

Har du redan ett Volvokort?
Fyll i formuläret på www.mhf.se/tanka.m. 
Efter kontroll av ditt medlemskap kopplas 

ditt Volvokort till MHF-rabatten.

www.mhf.se/tanka.m

Bara för
MHF-medlemmar!

Så här ordnar du MHF-rabatten
1. Du måste vara medlem i MHF eller MHF Support för att få 

del av rabatten. Det ordnar du snabbt här:  

www.mhf.se/bli_medlem.m

2. Skaffa ett Volvokort (utan kostnad). Ladda ner formuläret: 

www.mhf.se/tanka.m

3. Fyll i alla uppgifter och skriv ut ansökan.

4. Skaffa en papperskopia på giltig ID-legitimation.

5. Lägg ansökan inklusive ID-kopian i ett kuvert och skicka 

till:  
Volvofinans Bank AB 
c/o Logica 
Svarspost 20018247 
208 02 Malmö
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Regionordförande Jan Åke 
Hans son hälsade ett 30-tal 
re presentanter för 10 lokal-
avdelningar, MHF Ungdom 
och campingklubben Gåsa. 
Väl komna till årets aktivi-
tets och funktionärskonfe-
rens lördagen den 1 sep-
tember på Ekerödsrasten. 

Lars Hansson från Tull-
verket bjöd oss därefter på 
en gedigen information om 
sitt och Tullverkets arbete 
med att ta hand om olaglig 
in försel av diverse droger, 
samt hur man numera sam-
arbetar med polis, sjörädd-
ning m. fl . Tullverket har 
idag c:a 2 350 anställda och 
c:a 1 000 av dessa arbetar 
med brottsbekämpning.

Många av drogerna som 
nu mera kommer till Sve-
rige beställs via internet.

Till Arlanda postterminal 
kom mer c:a 250 000 för-
sändelser varje dag. Dessa 
un dersöks av ett antal duk-
tiga narkotikahundar som  
job bar jämsides med tull-
personalen för att komma 
åt smugglare.

Den vanligaste drogen, 
Cannabis, ökar igen bland 
ungdomar.

Den verksamma substan-
sen i cannabis är särskilt 
far lig för ungdomar, som 
stan nar i utvecklingen.

Öresundsbron är känd 
som Sveriges största brotts-
plats, när det gäller smugg-
ling, ett hundratal kriminel-
la nätverk smugglar varje 
vec ka för en stor summa 
pen gar. Allt som man kan 
tjäna pengar på smugglas 
dagligen.

Efter lunch redogjorde 
alla berörda för sina insat-
ser under ”Ta Paus”, som 
hade genomförts på 11 
plat ser i Skåne. Det var nöj-
da besökare på alla platser, 
men enkäten ställde till lite 
pro blem eftersom den inte 
skul le lämnas in utan bara 

var en test på förarens eget 
age rande i samband med 
bil körning. Rastplats-kar-
tan är omtyckt, ölbroschy-
ren i samband med utställ-
ningen Uppvaknandet leder 
all tid till diskussioner och 
tid ningen Motorföraren är 
de fl esta intresserade av att 
ta med. Hastighetsmätning 
ut fördes vid Vårhallen, li-
kaså prövades promille-
glasögonen av ett antal be-
sö kare här.

En uppdatering av hur 
långt vi har kommit i ge-
nomförandet av våra pro-
jekt för året genomgicks 
och vi kunde konstatera att 
vi låg ganska bra till.

Miljöbilsprojektet kom-
mer att genomföras i Klip-
pan i höst. Vidare skall 
kom muner och åkeriföre-
tag kontaktas om Alkolås 
och rätt fart. Alkolåssläpet 
kom mer att vara i Skåne 
un der tiden 8–21 oktober. 

Årets förbundsårsmöte 
kom mer att hållas i Göte-
borg den 13–14 oktober 
och regionen har fem om-
bud där.

Avdelningarna fi ck pre-
sentera kommande verk-
samhet och Sparbanksrally 
ska genomföras i Kävlinge, 
Fö reningsdag i Staffanstorp 
den 29 sept. och regionen 
del tar i Mässa Skoldagar i 
Mal mö 29–30/10.

Så var det dags att fördela 
en del vinster i supportlotte-
riet, tre dragningar genom-
fördes av Vera och Lennart. 
Grat tis till vinnarna.

Tack till Jan-Åke och öv-
riga i styrelsen för en bra 
konferens.

Text: Ann-Margret

Höstkonferens på 
Ekerödsrasten

www.algen.se      0474 - 102 12

Svindyrt?
Få ekonomisk hjälp vid kollision med vilt

Att använda till självrisk- eller reparations-
kostnader vid kollision med vilt
Hyrbils-/bärgningskostnad (max 4 000 kr)
samt 500 kr i extra kostnadsersättning
Markeringsremsa
Nyhetsbrev

För 120 kr blir du medlem och kan få upp 
till 7 500 kr i ekonomisk hjälp:

Tänk vilt
Älgskadefondsföreningen
Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt och trafiksäkerhet

Tänk vilt
Älgskadefondsföreningen
Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt och trafiksäkerhet



MHF ”Skåne-krysset” nr 4/2012

Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lösningarna skall vara oss tillhanda senast 15 januari 2013 – skickas till: 
(OBS! Adressen) MHF, Ödegårdsgatan 12, 587 24 Linköping. Märk kuvertet ”Skåne-krysset nr 4/2012”. Lycka till!

Namn:  Telefon:

Adress:  Län:

Postnummer: Postadress:

6
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Rätt lösning Skåne-kryss nr 3/2012 Nu är det jul igen…
Förhoppningsvis vit och lagom kall och helgtrafi k utan 
all varligare olyckor! Årets ”långa” jul- och nyårshelg 
kom mer naturligtvis som vanligt innebära mycken och tät 
tra fi k på många av våra större vägar. Dessvärre vet vi att 
en del har oförståeligt bråttom, en brådska som ibland går 
ut över andra som bara har oturen att råka vara på fel plats 
vid fel tidpunkt… Låt oss hoppas att de stora tragedierna 
ute blir denna dubbelhelg och att alla får möjligheten att 
fi ra i lugn och ro.

Om nu snön kommer – låt oss njuta av den och anpassa 
has tighet och körning efter de villkor som gäller och fram-
för allt då sänka farten och gärna planera körningen, ha 
god tidsmarginal samt visa hänsyn mot andra!

Så till kryssandet – Ni lösare är otroliga – endast ett 
fåtal gick bet och lurade sig själva – cinematograf kallas 
idag allmänt för bio! Som konstruktör hoppas man ju 
att ni lösare ändå ska få tänka till lite extra för en del av 
lös ningarna. Nästkommande kryss (4/2012) är aningen 
julinspirerat och – hoppas jag ska ge Er såväl lite att tänka 
på såväl som lite underhållning i helgerna. 

Till sist vill jag önska Er alla en riktigt mysig avkopp-
lande och GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

Här kommer nu vinnarna i krysslösandet av nr 3/2012.
Tafl in Kerstin Kråkbärsvägen 7 239 34 Skanör
Acarda Bernhard Bränneslyckevägen 6 263 76 Nyhamnsläge
Lydin Stig Gisslaboda 2470 280 70 Lönsboda
BjörklundTorsten Växjögatan 3 A 252 51 Helsingbog
Platzack Eric Norra Vägen 7 269 40 Båstad

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

Påskträff i Mala

Välkommen till Camping Cluben Sektion Syds Påskträff i Mala Byagård
Ta fram husvagnen/husbilen och kom och var med i gemenskapen på en campingträff.
Träffen börjar efter kl. 14.00 på skärtorsdagen och slutar på annandagens förmiddag,
däremellan besöker vi Bjärnums väl kända museum och på påskafton blir det dans.

Sektionens årsmöte avhålles på påskdagen. Även tipsrundor och andra aktiviteter förekommer.
Anmälan senast den 22 mars till Erling 0451-213 16, Lennart 0451-181 40.

Varmt välkomna!
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Än en gång fi ck vi möj-
ligheten att visa ”Uppvak-

nandet” vid tävlingarna på 
motorbanan i Knutstorp. 

En blåsig lördag den 8 
sep tember kom tusentals 

mo torintresserade och njöt 
av farten, stämningen och 
mo torljudet. Vi kunde med 
vår utställning locka c:a 
150 besökare till oss.

Intresserade samlades 
näs tan omedelbart runt 
bor det för att hjälpa till att 
hål la utställningen på plats 
och för att se vad vårt bud-
skap gick ut på. Några vet 
di rekt medan andra ställer 
sig frågande. Vi får många 
bra samtal med besökarna 
och tidningen Motorföra-
ren blir väl mottagen, lik-
som broschyren Öl är ock så 
alkohol, alltid aktuell. Pro-
milleglasögonen, som vi 
också tagit med, fi ck mån-
ga att prova på en ”billig” 
fylla.

Tack till arrangörerna. Vi 
åter kommer gärna.

Nätverk Trafi k
Ann-Margret och Aage

Att uppleva Ring Knutstorp

Många kontakter tas på Knutstorp.

Promilleglasögonen provas, betyg ”Det kan inte vara möjligt”.
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MHF Ungdomsdistriktet i 
Skå ne hade inbjudit distrik-
ten i Blekinge och Kro-
noberg till en gemensam 
kon ferens den 21 och 22 
sep tember om samarbets-
frågor och gemensamma 
frå gor inför den stundande 
kon gressen i Jönköping och 
hade då förlagt den till Frit-
zatorpet, skönt beläget vid 
sjön Halen, utanför Olof-
ström som är en central 
plats för distrikten.

Konferensen inleddes 
med en utsökt middag 
med lufttorkad skinka som 
för rätt, lammfi lé och pota-
tiskaka som huvudrätt och 
Cre me Bryllé med Äppel-
chutney som dessert allt 
ser verat vid vackert dukat 
bord med tända kandela-
brar. Styrkta av denna mål-
tid påbörjades konferensen 
med att man gick igenom 
ma terialet inför den kom-
mande kongressen och liv-
liga diskussioner utspann 
sig och viktiga överens-
kommelser gjordes allt me-
dan timmarna försvann och 
det blev en ny dag. Knappt 
ut vilade väntade lördags-
morgonens frukost på del-
tagarna och efter denna var 
det åter dags att återuppta 
ar betet där förmiddagen 
hand lade om samarbete 
mel lan klubbarna och mel-
lan distrikten. Medlemsfrå-

gorna hade också en stor 
del i resonemanget liksom 
dis triktens aktiviteter som 
t. ex. Trafi ksäkerhetskam-
panjen Cykelmästaren och 
Mi niracingen men också 
min dre frågor som alltid 
upp kommer ute i klubbar-
na. Tiden försvinner i ilfart 
då ärendena är intressanta 
så innan man vet ordet av 
är det dags för lunch och 
av slutning av konferensen. 
Men för Skånedistriktets 
sty relse var inte dagen slut 

för efter lunchen började ett 
par timmars styrelsemöte 
där de viktiga besluten 
skul le fattas och här togs 
ock så upp frågan om man 

skall förlänga konferen-
sen till ett veckoslut under 
kom mande år vilket troligt-
vis är behövligt. 

jeO

Höst- och samverkanskonferens i Olofström

I väntan på middagen.

Sven-Olof Pettersson och Emma Svensson, förbundstyrelsele-
damöter.

Utsikt över sjön Halen, Olofström.
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2012-03-12
Riksdagen har beslutat 
om nya bestämmelser 
på körkortsområdet. En 
av förändringarna är att 
det blir möjligt att köra 
tyng re fordonskombina-
tioner med B-körkort. De 
nya reglerna införs den 19 
ja nuari 2013.

Kravet på att släpfordo-
nets totalvikt inte får över-
stiga dragfordonets tjänste-
vikt tas bort. B-behörighet 
kom mer fortfarande att ge 
rätt att dra ett lätt släpfor-
don som väger högst 750 
kg i totalvikt, men även 
tyng re släp än 750 kg to-
talvikt (till exempel 1 500 
kg), förutsatt att dragfordo-
nets och släpvagnens sam-
manlagda totalvikter inte 
över stiger 3 500 kg.

Behörigheten B kommer 
även i fortsättningen att ge 
rätt att köra tre- och fyrhju-
liga motorcyklar. Behörig-
heten A, om den tas efter 
den 19 januari 2013, kom-
mer inte att ge rätt att köra 
fyr hjuliga motorcyklar.

En speciell variant av 
körkortsbehörigheten 
B införs – 
utökad B-behörighet

Utökad B-behörighet gör 
det möjligt att köra for-
dons kombinationer där bi-
lens och släpvagnens sam-
manlagda totalvikt är högst 
4 250 kg. Körkortsbehörig-
het B ger normalt rätt att 
köra en bil som väger högst 
3 500 kg. Den utökade B-
behörigheten ger inte rätt 
att köra större personbilar 
el ler lastbilar. Den utöka-
de viktbegränsningen gäl-
ler enbart vid tillkopplad 
släp vagn. Begränsningen 
för personbilars och lätta 
last bilars totalvikt på högst 
3 500 kg påverkas inte av 
ut ökad B.

Prov
För att få utökad B-be-

hörighet kommer det att 

krä vas att föraren genom-
går ett särskilt körprov. Du 
kan även göra körprov för 
utökad B vid samma till-
fäl le som det vanliga kör-
provet för B. Körprovet 
ge nomförs då i två delar, 
den första delen innehål-
ler körning med enbart en 
bil och den andra innehål-
ler körning med tillkopplat 
släp. Både kunskapsprovet 
och körprovets första del 
(för B-behörighet) måste 
vara godkända för att du 
ska få gå vidare och ge-
nomföra den andra delen. 
Kör provet för utökad B-be-
hö righet ska genomföras 
med en personbil eller lätt 
last bil med en tjänstevikt 
av lägst 1 000 kg och en 
to talvikt av högst 3 500 kg 
samt ett släpfordon med en 
to talvikt över 750 kg. For-
donskombinationen ska 
ha en sammanlagd total-
vikt som överstiger 3 500 
kg men inte 4 250 kg. Du 
mås te själv tillhandahålla 
en sådan fordonskombina-
tion. Bilen måste även ha 
god kända bilbälten av tre-
punktstyp i framsätena.

Läs mer om de krav som 
Tran sportstyrelsen ställer 
på de fordon som får an-

vändas vid körprov för ut-
ökad B-behörighet. Provet 
kan göras tidigast den 19 ja-
nuari 2013 men kan bokas 
från den 1 november 2012.

Åldersgränsen kommer 
att vara 18 år. Utökad B-be-
hö righet kommer att mar-
keras på baksidan av kör-
kortet med villkorskod 96.

Viktigt att ta hänsyn 
till dragbilens 
begränsningar 

Det är viktigt att komma 
ihåg att bilens maximala 
släp vagnsvikt också gäller 
som begränsning. Med det 
me nas de tekniska förut-
sättningar som din bil har, 
till exempel bilens drag-
kula.

Mer information om hur 
tung släpvagn din bil får 
dra hittar du på Transport-
styrelsen webbplats.

Att övningsköra
Du har rätt att börja öv-

ningsköra för den utökade 
B-behörigheten när du är 
17 år och 6 månader.

Förändringar för 
behörighet BE

Körkort med behörighet 
BE som utfärdas från och 

med den 19 januari 2013 
ger inte rätt att dra släp med 
en totalvikt över 3 500 kg. 
För att dra så tunga släp 
krävs då någon av behö-
righeterna C1E, CE, D1E 
el ler DE.

För dig som redan 
har en B- eller 
BE-behörighet

Tänk på att om du redan 
har ett körkort med behö-
righet B eller BE, gäller de 
reg ler som fanns när du tog 
ditt körkort. En grundläg-
gande princip inom kör-
kortslagstiftningen är att 
du aldrig förlorar den rätt 
att köra ett fordon eller en 
for donskombination som 
du en gång skaffat dig (un-
der förutsättning att du inte 
får ditt körkort återkallat). 
Det innebär följande:
• Du som har tagit körkort 
 med behörighet B före 
 den 1 juli 1996 och haft 
 det i obruten följd sedan 
 dess har inte någon övre 
 begränsning för vad din 
 personbil får väga. 
• Körkort med behörighet 
 BE som är utfärdat före 
 den 19 januari 2013 ger 
 fortsatt rätt att dra släp 
 oavsett vikt.

Nya körkortsregler för bil (B-behörigheter)
De nya behörigheterna 

Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser på körkortsområdet. Reglerna innebär 
förändringar på många olika områden. Här kan du se vilka nya behörigheter som införs 
och vad de innebär. De nya reglerna träder i kraft den 19 januari 2013. 

Behörighet Det här får du köra 
B utökad (kod 96) Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Till ett sådant fordon 

får du koppla en släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt. Du får även dra en 
släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens 
sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg. 

A2 
 

Motorcykel på två hjul med en nettoeffekt av högst 35 kW och ett effekt/ 
viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets original-
utförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten. 

C1 Tung lastbil med en totalvikt av högst 7 500 kg och personbil med en totalvikt 
över 3 500 kg men inte över 7 500 kg. Till ett sådant fordon får kopplas en 
släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. 

C1E Bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är 
kopplade till sådan bil, om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte 
överstiger 12 000 kg. 

D1 Buss som är konstruerad och tillverkad för högst 16 passagerare utöver föraren 
och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får kopplas 
en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. 

D1E  Buss som omfattas av behörighet D1 och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, 
som är kopplade till sådan buss.  
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Ett tjugotal medlemmar 
hade samlats för en ge-
nomgång av höstens ak-
tiviteter och för att lyssna 
till körskolelärare Kent 
Arvidsson, som har många 
strängar på sin lyra när det 
gäller utbildning i att köra 
motorfordon.

Vi fi ck en genomgång av 
trafi kmärken, vikten av att 
köra rätt i cirkulationsplats 
och att använda refl exer nu 
när höstmörkret infi nner 
sig.

Att ha rätt mönsterdjup på 
vinterdäcken som snart ska 
sättas på, samt hur viktigt 
det är att respektera väj-

ningsplikten mot gående 
som har gått ut på eller just 
ska gå ut på ett obevakat 
övergångsställe.

Nya regler gäller från 
den 19 januari 2013 för 
kör ning med personbil 
eller lätt lastbil med släp-
vagn.

Efter f ikapausen pre-
senterade vi avdelningens 
kommande aktiviteter, med 
musikleken i oktober och 
mårtensfest i november.

Ett stort TACK till Kent
En trevlig kväll, där det 

alltid fi nns något nytt att 
lära.

Text: Ann-Margret

Den 29 september anordna-
des en föreningsdag i Staf-
fanstorps Rådhus och på 
Rådhustorget. Ett 30-tal fö-
reningar mötte upp på det ta 
evenemang, som var både 
utomhus och i Rådhusets 
entrévåning. Det var ock-
så ett lopp från Hjärup till 
Staf fanstorp där var löpare 
i alla åldrar. Vi från MHF 
ställ de ut i foajén, där vi 
hade Uppvaknandet, Fyl-
leglasögon och Alkolås. 
Vi hade god kontakt med 
be sökarna och delade ut 

in formationskassar till 
be sökarna dessa innehöll 
Mo torföraren, Ratta Ren, 
Kul trycket, Vi gjorde det, 
Öl är också Alkohol samt 
por tofri värvningsblankett. 
Des sa delades ut till c:a 70 
st. familjer sedan var där en 
del som tog enstaka mate-
rial. Bland de verksamheter 
som visades upp var även 
våra fyrbenta vänner med.

Vi som var där
Inge Svensson och
Jan-Åke Hansson

Höstupptakt på tema trafi k

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

Föreningsdag Staffanstorp

Kent Arvidsson i samtal med Kerstin och Gunnar.

Vi stö ar MHF

Utställningen i Staffanstorps Rådhus.
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Då har vi åter varit på EL-
MIA Husvagn & Husbil. 
Mäs san har vuxit med 
4 000 kvm. utställningsyta 
inom hus och knalletältet 
är ändå kvar men på annan 
plats. Under dessa dagar 
be söktes mässan av 35 678 
per soner. På årets mässa 
fanns fl era okända märken 
samt ett större utbud av rik-
tigt stora husbilar. Vi som 
har jobbat med mässan i år 
är Gerdbritt och Leif Mell-
berg, Britt-Marie och Åke 
Ny gren, Marie och Chris-
ter Andersson, Yvonne och 
Gun nar Johansson och Jan-
Åke Hansson. Behjälpliga 
i montern har också Britt 
och Ulf ”Fixarn” Karlsson 
samt Kjell Lidberg varit. 
Fi xaren har även knutit 
kon takter med olika leve-
rantörer av teknikutrust-
ning och tillbehör, detta 
kom mer vi att kunna läsa 
om i Kultrycket framöver. 
Kjell har jagat annonsörer 
till vår tidning, han har 
fått många bra kontakter 
så det ser bra ut för kom-

mande år på annonssidan. 
I år har vi åter träffat på en 
hel del MHF-medlemmar 
med husvagn/husbil som 
inte hade en aning om att 
det fi nns en Camping Club 
i MHF:s regi. Detta bely-
ser hur dåligt Motorföraren 
skri ver om vår verksamhet.

Jag vill även rikta ett stort 

TACK för sponsringen med 
gas larm för våra fordon. 
Spon sorerna var APQ EL 
AB och Elektroskandia 
Sve rige, dessa delades ut 
till dem som blev medlem-
mar på mässan.

Ett stort tack till alla er 
som var med och genom-
förde denna Mässa.

Jan Åke

Elmia 2012
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MHF har beslutat att driva en egen nollvision i trafi ken: 
”Ingen ska dö av rattfylleri”.
– Det här handlar inte bara om teknik och siffror. Nu sät
 ter vi människan i fokus, säger MHF:s ordförande Ma
 ria Bergström efter beslutet om en egen nollvision, som 
 antogs i förbundets årsmötet i Göteborg nyligen.
– Ingen ska behöva uppleva det bottenlösa trauma, som så 
 många anhöriga till rattfylleridöda ständigt utsätts för. 
 Att dö i en rattfylleriolycka är fullständigt onödigt, kom
 plett meningslöst och väldigt trist.

Det var i MHF:s kända Tylösandsseminarium som Claes 
Ting vall från Trafi kverket först myntade begreppet noll-
vision. Det skedde 1995 och sedan dess har både Sverige, 
EU, FN och stora delar av USA ställt sig bakom ”Vision 
Zero” i trafi ken.
– Även om vi aldrig kommer ned till noll döda på grund 
 av rattfylleri så är det självklart att sätta det målet. 70 
 döda i år är 70 för många, konstaterar Maria Bergström 
 på MHF.

Beslutet om MHF:s nya nollvision ”Ingen ska dö av ratt-
fylleri” innebär ett tydligare fokus på människan som kom-
mer i kläm när någon slarvar med alkohol bakom ratten.
– Vi är föregångare när det gäller alkolåsutvecklingen. Vi 
 har kämpat för att polisen ska kunna göra promillekon
 troller längs vägarna. Men genom att sätta människan i 
 centrum blir det en varmare ton i alla våra opinionsin
 satser, säger Maria Bergström.
– MHF värnar inte bara sina egna medlemmar. Vi står upp 
 med en enad röst för varje människa i vårt land. Vi önskar 
 alla ett gott liv utan att alkohol får chansen att förmörka 
 tillvaron. Ingen ska behöva dö eller skadas på grund av 
 rattfylleri!

MHF har genom åren haft stort infl ytande på trafi klagstiftningen i Sverige. 1957 sänktes promillegränsen till 0,5 
och 1989 till 0,2 promille. 
– Vi har också varit med och drivit fram den nya alkolåslagen, som infördes i januari i år. Tusentals rattfyllerister 
 måste nu köra helnyktert med alkolås för att få köra bil igen.

Den nya visionen ”Ingen ska dö av rattfylleri” kommer nu att lanseras brett inom MHF men också ut till den svenska 
allmänheten.
– Vi vet att svenska folket enhälligt ställer sig bakom vårt krav på en helnykter trafi k. Genom att formulera den här 
 nollvisionen hoppas vi att ännu fl er ska ge oss i MHF ett aktivt stöd i vår kamp, säger Maria Bergström.

För ytterligare information kontakta Arne Winerdal, 
MHF, tel 0708-38 93 01, arne.winerdal@mhf.se

Pressmeddelande:

”Ingen ska dö av rattfylleri”
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Under Alkolåssläpets turné 
i Skåne de första veckorna i 
ok tober gästades även Klip-
panavdelningens verksam-
hetsområde genom att man 
var i Åstorp den 9 oktober. 
Det var på Åstorps kom-
muns tekniska förvaltning 
som man, genom kontak-
ter med Jan-Inge Nicander 
och Eli sabet Dahlgren, be-
retts plats i deras lokaler 
i anslutning till deras for-
donspark och förråd. Aksel 

Kops Eriksen, ordförande 
i Klippanavdelningen och 
til lika regionstyrelseleda-
mot, hade väl förberett 
be söket och då regionord-
förande Jan-Åke Hansson 
och hans medhjälpare Len-
nart Johansson väl etablerat 
sig med utrustningen visa-
de det sig att det fanns ett 
stort intresse med många 
besökare.

Text: jeO

Alkolåssläpen i Klippans 
verksamhetsområde

Till Minne
Jan Celander

en mångsysslare inom MHF har gått bort
Vår mångårige medarbetare inom MHF Skåne avled i 
au gusti månad efter några års vistelse på äldreboende 
i Simrishamn.

Jag lärde känna Jan redan i slutet av 1980-talet då 
han valdes som representant i nybildade Våra Gårdar 
Skå ne distrikt. Han valdes in som sekreterare i AU. En 
post han innehade i över 15 år.

Han visade stort intresse för fastighetsfrågorna och 
drev på MHF-avdelningarna att bli medlemmar.

Han var under många år även sekreterare i MHF L-län 
och därefter i nybildade Skåneregionen.

Många minns säkert hans långa och utförliga proto-
koll som han alltid skrev. Frågesport var även ett av 
Jans skötebarn i distriktet.

Under många år ledde han åtskilliga mästerskap i 
frå gesport. Han var duktig på att fi nna kluriga frågor 
av omväxlande slag.

Han hade ofta en jury som skötte poängberäkningen 
och själv skötte han klockan för rätt minuter för att 
fi n na svaren på frågorna.

Under ett antal år ordnade han också resor till intres-
santa mål både i Skåne och utanför.

Resorna var välplanerade in i minsta detalj. Han kör-
de i regel turen själv vid uppläggningen.

Vad jag vet började han sitt medlemskap i Klippan 
och därefter kom han till Södra Luggudde. Efter att 
han slutat sin anställning i Klippan, fl yttade han till 
Sim rishamn på ålderns höst och då blev han medlem 
i Simrishamnsavdelningen.

Under senare år på sitt boende i Simrishamn sviktade 
häl san och han hade svårt att följa med vad som hände.

Vi är många MHF-are som med tacksamhet minns 
Jans olika insatser inom MHF Skåne.

Nu har en stor idealist och helhjärtad MHF-kamrat 
läm nat oss.

Vi kommer länge att minnas Jan för hans ideella in-
satser för MHF.

Lars G. Niwongh

Intresserade besökare.

Lennart Johansson diskuterar med besökarna.

Vi gör skillnad!
Alkobommar i Stillerydshamnen
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Nu har det åter varit skol-
mässa i Malmö efter några 
års uppehåll. Mässan var 

nå got mindre än tidigare 
år men för vår del var 
den myc ket givande. Vårt 

budskap och vårt mate-
rial har inte tidigare varit 
så eftertraktat som denna 
gång. Vi delade ut c:a 2 
000 Öl-broschyrer, foldern 
ALKOHOL c:a 1 400 st. 
övrigt ma terial hade också 
stort in tresse. ”Motorföra-
ren”, ”Rat ta Ren”, ”Kul-
trycket” samt ”Vi gjorde 
det” hade en rykande åt-
gång. Fylleglasögonen var 
också myc ket uppskattade. 
Uppvaknandet hade vi två 
styck uppställda och det var 
in tresserade mässbesökare 

vid dem hela tiden. Ingen 
lugn stund för personalen 
här inte. Med detta intresse 
för vårt budskap kommer 
vi till baka vid nästa skol-
mässa. Mässan besöktes av 
3 000 personer.

Ett stort TACK till er som 
hjälp te till att bygga mon-
tern och som hjälpte till 
un der mässdagarna med att 
ta hand om besökarna samt 
ploc ka ihop vår utrustning 
när mässan var slut.

Text: Jan-Åke

Mässa skoldagar

Det gäller att övertyga.

Diskussion vid pedagogiska bordet. En hel liter det kan väl inte vara sant?

Vid kretsfrågesporten mel-
lan Bjärnum-Vittsjö, Häss-
leholms och Osby MHF-
avdelningar fi ck man ta till 
skiljefrågor för att kora en 
segrare.

Efter rond 1 med 50 frå-
gor var ställningen:
Hässleholm 41 poäng
Osby 41 poäng och
Bjärnum Vittsjö 39 poäng.

Efter rond 2 med ytter-
ligare 50 frågor var ställ-
ningen:

Hässleholm 88 poäng
Osby 88 poäng och
Bjärnum Vittsjö 85 poäng.

För att skilja Hässleholm 
och Osby åt fi ck Bjärnum-
Vittsjös lag ställa skilje-
frågorna, vid fråga num-
mer två om presidenter i 
Amerika blev det Osby som 
segrade.

Resultatet blev då Osby 
1:a Hässleholm 2:a Bjär-
num-Vittsjö 3:a.

Den som satt ihop de klu-

riga frågorna var Lars Erik 
Eriksson.

Text och bild:
Erling Thelander

Spännande kretsfrågesport i Osby

Vinnande laget från Osby, Svante Hugosson, Stig Lydin och 
Elis Lundqvist.

Jan-Olof Barles
Trafi kskola HB
Vallgatan 4, 267 38 Bjuv Tel. 042-810 50
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var rubriken på Bjärnum-
Vitt sjö MHF:s oktoberträff 
med bildvisning och före-
läsning om vatten i både 
Af rika och Finjasjön. He-
léne Annadotter och Johan 
Forss blad har under fl era 
år varit engagerade i Finja-
sjöns rening. De berättade 
om hur sjön efter fl era års 
ihärdigt rensande av skräp-
fi sk och upprensning runt 
strän derna nu är en fi n bad-
sjö. Runt sjön har också 

gjorts en promenadstig 
med fl era fi na uppehålls-
platser. De berättade också 
hur de vid fl era tillfällen va-
rit i Afrika och studerat vat-
ten. Bilder visades på hur 
svårt det är med vatten och 
det är liknade problem med 
grön alger som i Finjasjön 
men i Afrika har de ibland 
in get annat vatten därför 
blir människor sjuka.

Text och bild:
Erling och Vera

Adesso arrangerade före-
ställningen i kulturhuset 
Björ nen i Åstorp i samar-
bete med Skånes Nykter-
hetsförbund och NBV.

Åstorps skolor klassera 
4–9 fi ck se föreställningen 
”Bengts son på dörren” och 
sam tal om de glömda bar-
nens situation.

Hur är det att växa upp i 
en familj med missbrukar-
problem?

I Sverige uppskattar man 
att det fi nns runt 400 000 

barn som vi inte ser eller 
som inte får någon form av 
hjälp med sin livssituation.

Bara 2% av dessa barn får 
hjälp på grund av att barnen 
skäms för att prata om det.

På kvällen visades före-
ställningen för föräldrar 
och personal från kommu-
nen.

För föräldrarna visade vi 
Uppvaknandet och promil-
leglasögonen.

Text: Karin, Lennart
och jeO

(S) tänk från Afrika Teaterföreställningen 
”Bengtsson på dörren”

Kafferepet med Limnolog Heléne Annasdotter i förgrunden.

Det pedagogiska bordet visas för föräldrar och personal
i samband med föreställningen.

Amerikanare i Bjuv
På Hedvalla idrottsplats i Bjuv, skulle vi demonstrera 
Upp vaknandet för några USA bilentusiaster, men blev 
om ringade av över 300 USA bilar.

Det är Bjurstorps FF som står för arrangemanget och 
alla intäkter tillfaller idrottsföreningen och dess ungdoms-
verksamhet.

Intresset för uppvaknandet var stort och många frågor 
och undran stämmer det verkligen att det är så mycket 
sprit i en lättöl.

Text LeJo



Då Tegelbruksskolan, en 
yr kesinriktad gymnasie-
skola i Klippan där man 
bland annat har linjer för 
tran sport, bygg och el/data, 
hade öppet hus för föräldrar 
och allmänhet lördagen den 
13 oktober 2012 hade vi 
be retts möjlighet att ställa 
upp ”Uppvaknandet” på 
en central plats där så gott 
som alla passerade. Som 
drag plåster på transportsi-
dan hade ett 25-tal åkerier 
ställt ut sina fordon där hela 
spec trat var representerat, 
allt från sopbil till djurtran-
sport fordon. Under de fyra 
tim mar vi stod där räknar 
vi med att det passerade 
upp skat tningsvis 500–600 
per soner allt från garvade 
åka re till gymnasieelever 
och deras föräldrar. Bland 
ung domarna och många 
da mer var det ett uppvak-

nande då man såg det starka 
in nehållet i de olika dryc-
kerna och vårt informa-
tionsmaterial gick åt som 
smör i solsken, ett 100-tal 

MHF-bärkassar med infor-
mation och dessutom om-
kring 150 av broschyren 
”Öl är också alkohol” gick 
åt under dagen. Glädjande 
var att höra att alla fordon 
på skolan har alkolås och 
den allmänna meningen 
bland åkarna var att det 
var bra att ha alkolås i last-

bi larna, vilket tydligen de 
fl es ta hade. Trots att de 
fl es ta viste hur alkolåset 
fun gerade var det ändå 45 
som provade på att blåsa i 
vår mätare. Ett ”välkom-
men igen till nästa år” från 
skolledningen värmde.

AKE

Uppvaknandet – Bistert uppvaknande för många

Svårt att hålla rätt kurs med promilleglasögon.

Gymnasieelever studerar vid pedagogiska bordet.

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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Förbundsårsmö
Ingen ska dö av rattfyl-
leri…

Det var ett genomgående 
tema på 2012-års årsmöte 
i Göteborg den 13–14/10.

MHF har beslutat att dri-
va en egen nollvision i tra-
fi ken.

Som vanligt möts repre-
sentanter för alla sju regio-
nerna och Skånes grupp 
ut gjordes av: Jan Åke 
Hans son, Lennart Johans-
son, Vera Thelander, Hans 
Hans son och undertecknad 
Ann-Margret Svensson.

Mötet inleddes med 
att regionens ordförande 
Sten Fahlén, hälsade oss 
väl komna till Göteborg. 
Kom munalrådet Anna Jo-
hansson, Göteborg, tog där-
efter till orda och berättade 
om den förträffl iga plats vi 
kom mit till. Sveriges fram-
och solsida.

Förbundsordförande Ma-
ria Bergström höll ett inled-
ningsanförande, välkomna-
de oss och förklarade mötet 
öppnat.

När förhandlingarna in-
leddes fanns 48 röstberät-
tigade ombud på plats.

Till mötesordförande val-
des Anders Castberger och 
El ver Johnsson och som 
sek reterare Folke Ringberg.

Pernilla Morrone och He-
lena Gottberg redogjorde 
för 2011 års verksamhet. 

Ekonomichefen Dennis 
Lind, förklarade valda de-
lar av den ekonomiska re-
dovisningen.

När verksamhetsberättel-
sen och den ekonomiska re-
dogörelsen genomgåtts och 
god känts, fastställdes re-
sultat- och balansräkningen 
och styrelsen beviljades an-
svarsfrihet för det gångna 
året.

Gästerna har ordet:
Ann-Louise Friberg, Fö-

reningen Fruktdrycker, ta-
lade sig varm för utbildning 

om alkoholsvaga drycker 
och rekommenderade 
spe ciellt ”Det goda värd-
skapet” och påpekade en 
skärp ning vid demonstra-
tioner av fruktdrycker, att 

Förbundsordförande Maria 
Bergström öppnar mötet.

Skånes ombud på årsmötet.

Ann-Louise Friberg talar varmt för utbildning om alkoholsvaga 
drycker.
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mötet i Göteborg

inte slarva med dukningen. 
Hon inbjöd till avsmakning 
av olika fruktdrycker från 
ett fi nt dukat bord.

Ann-Cathrin Becken, 
fram förde en hälsning från 
MA-rusfri trafi kk og livsstil 
i Norge.

Jan Lindhe från NBV, 
fram förde deras hälsning 
och menade att 2011 hade 
va rit ett stort år för NBV. De 
vill öka folkbildningen och 
uppmana medlemsorgani-
sationerna att se till att be-
manna styrelserna. En del 
nya stadgar har tagits. Nya 
medlemsorganisationer har 
tillkommit bl. a. Bosniska 
föreningar, TR m. fl .

Så var det dags att nomi-
nera till förbundsstyrelsen. 
Vera Thelander från Skåne 

Hotellet Scandic Opalen var mötesplatsen.

Presidiet med Anders Kastberger, Elver Johnsson och Folke Ringberg.

Ann Catrin Becken.

Forts. på sid. 20
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var föredragande för valbe-
redningen.

Gästerna fortsatte med 
häls ningar från sina res-
pektive förbund och på tur 
stod Benny Gunnarsson 
från STR, Sveriges Trafi k-
skolors Riksförbund, som 
fram förde ett stort tack till 
MHF och de funktionärer 
som på ett utmärkt sätt ge-
nomfört det uppdrag vi fi ck 
vid förra årsmötet, nämli-
gen att kontrollera samtli-
ga bilskolor, som tillhörde 
STR, om de installerat al-
kolås i sina körskolebilar. 
15 företag blev uteslutna på 
grund av brister.

Vi kommer att få ett nytt 
upp drag av STR, kallat 
Steg 2, det handlar om det 
3:dje körkortsdirektivet.

VD Arne Winerdahl visa-
de en fi lm: Tomheten, gjord 
av Lars Levert.

En tänkvärd påminnelse 
om vad rattfylleriet kan 
stäl la till med.

Vi blev påminda om 
MHF:s fond, instiftad av 
Sune Lundkvist och upp-
manade ombuden och re-
gionerna att skänka ett bi-
drag vid detta tillfälle. 

Motionerna, åtta till anta-
let, genomgicks med skif-
tande resultat.

Skåne hade en motion, 
den handlade om Veteran-
nål för 60-års medlemskap.

Denna motion bifölls och 

re sultat hoppas vi se på 
årsmötena i avdelningarna 
2013, ett önskemål av Vera 
Thelander.

Ingen höjning av med-
lemsavgiften kommande år.

Resultatet av omröstnin-
gen till förbundsstyrelsen 
blev att de fyra föreslagna 
av valberedningen också 
fi ck fl est röster. Samtliga 
har verkat i styrelsen 2011.

I handlingsplanen för 
2013 utgår vi ifrån doku-
mentet ”MHF:s framtids-
strategi och inriktning 
2011–2020.

Aktiviteter inom 
fem målområden:

Utbildning – ungdoms-
kommunikation, ta till 
vara de sociala medier som 
ungdomar använder allt fl i-
tigare.

Få stopp på rattfylleris-
ter vid vägen, den första 
alkobommen kommer tro-
ligen att sättas upp i Göte-
borg.

Rättsfrågor trafi knyk-
terhet, sjöfyllerilagen är 
en framgång. 8 av 10 är för.

Konsumentfrågor tra-
fik, konsumentstöd till 
bil köpare och verkstads-
kunder. Snart får vi bättre 
driv medelsrabatter.

Organisationsutveck-
ling, ny typ av medlemskap 
öppnar möjligheten för fö-
retag/partners att stötta vårt 
arbete.

Allt MHF gör 2013 skall 
ge nomsyras av vår vision: 
Ingen ska dö av rattfylleri.

Gästerna står på tur 
även på söndagen

Jan Lindhe , som i går re-

presenterade NBV, framför-
de denna dag en hälsning 
från IOGT-NTO.

Salus-Ansvar repr. An-
ders Havdelin hälsade och 
redogjorde för avtalet som 
i stort innebär ”fortsätt som 
vanligt”.

Ulrik Larsson framförde 
MHF Ungdoms hälsning 
och framhöll vikten av ett 
stör re samarbete under 
kom mande år, med tanke 
på de beslut som MHF 
Ung dom tog vid sin kon-
gress föregående helg.

Valberedningen som 
numera är rullande mel-
lan re gionerna och består 
av fem per soner valdes 
efter nomineringar, Gun-
vor Tengroth, XYZ, Karl-
Åke Frizèn, Bergslagen, 
Ro land Johansson, Norr, 
Olof Ljunggren, Öst, Arne 
Kling ström, Väst.

Curt Arne Gisleskog, Re-
gion Bergslagen, inbjöd till 
näs ta års förbundsmöte.

Dennis Lind slog ett slag 
för lotteriet, en chans på 
1000. Nu kan t. ex. 10 per-
soner gå ihop och bilda ett 
bo lag och på så sätt få 10 
lot ter med olika nummer att 
spe la med, det ger en chans 
på 100. 

Maria Bergström avslu-
tade med att tacka presidiet 
för ett väl genomfört upp-
drag och de ”värdar” som 
gjort så att förbundsårsmö-
tet blev ett möte att minnas.

Text och bild: Ombud 32

Forts. från sid. 19

Truppen som såg till att allt fungerade.

De avgående ledamöterna i valberedningen tackas.
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Ett tiotal bilintresserade 
hade hörsammat inbjudan 
och fi ck en mycket givande 
eftermiddag. Olofströms 
bilmuseum är beläget intill 
väg 121 mitt emellan Olof-
ström och Jämshög.

Museet förfogade över 
ett femtiotal blänkande och 
mycket välskötta skönheter 
varav några var verkliga 
rariteter från flydda da-
gar. Där fanns bland annat 
”Helgonets” vita P1800 
med det välkända reg.num-
ret ” ST 1”.

Volvo var av förklarliga 
skäl väl representerat ef-
tersom orten Olofström 
är intimt förknippat med 
Volvo personvagnar och 
har en stor anläggning på 
orten där det under många 
år bland annat tillverkats 
karossdelar till Volvo. 

Man kunde beskåda Vol-
vobilar från tidigt 1900-tal 
fram till och med 140 - 160 
serien från 80-talet. Vidare 

fanns där både T-Ford och 
A-Ford men även en lyxbil 
som Rolls Roys fanns i den 
välfyllda bilhallen. 

I en mindre hall fanns 
lastbilar och bussar där vi 
kunde följa den enorma ut-
veckling som skett på detta 

område. För bara några 
tiotal år tillbaka lastades 
det mesta timret på tim-
merbilarna för hand. Så 
småningom fi ck man vi-
rekranar till sin hjälp och 
idag ör det griplastare och 
hydraulliftar som gör det 
tunga arbetet.

Efter besöket på bilmuse-
et samlades deltagarana till 
gemensamt kaffesamkväm 
på ortens kafé där man kun-
de njuta av gott kaffe och 
bröd och samtidigt disku-
tera synintrycken och upp-
levelserna från bilmuseet. 
Alla gladdes över att det 
fi nns entusiaster som offrar 
både tid och pengar för att 
på detta sätt åskådliggöra 
bilens utveckling för kom-
mande generationer, från 
dess första stapplande steg 
vid 1900-talets början och 
fram till vår tid.  

Text: E Juhlin

Osbyortens MHF-avdelning inbjöd intresserade till ett besök på 
Olofströms bilmuseum fredagen den 5 oktober

Många andra bilar platsar i dag på museum.

”Helgonets” bil fi nns på museet i Osby.

 Vi stöder MHF och MHF-Ungdom
för en drogfri trafi kmiljö.
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Den 9 september ordnades 
ett trivsamt rally, fi nt väder 
med sol och lite blåst. Det 
kom totalt 65 startande för-
delade på 41 veteranbilar, 
14 standardbilar, fyra ve-
teranmotorcyklar och sex 
stan dardmotorcyklar. 

Rundan var fem mil lång 
och hade tre kontrollplatser. 
Barnen hade egna kontrol-
ler. Vi fi ck mycket beröm 
för rundan, som hade vack-
ra vyer och vägar man inte 
kör på annars.

Sparbanken sponsrade 
med annons och presenter 
till alla förare och barnen 
fi ck en present. Ett stort 
TACK till dem och spar-
banken.

Kaffe serverades med 
hem bakta kakor vid start 
och målgång.

Vid start och mål infor-
merade MHF om alkohol 
med hjälp av utställningen 

”Upp vaknandet” och in-
tresserade fi ck möjlighet att 
pro va promilleglasögonen.

Marianne hade hjälp av 
Ka rin, Lennart och Erling.

Text: M. Jönsson/
L. Johansson

Bild: Erling

Sparbanksrally med Ekeby Sparbank, Kävlinge och 
S. Luggude MHF-avdelningar

Annorlunda fordon startar i rallyt.

”Gammal är äldst”.

Ett antal MC körde också i rallyt.
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Bjärnum-Vittsjö MHF har 
haft studiebesök vid Tjär-
brän nan i Vittsjö samt 
Gun drastorp-Ekholmens 
Damm verk. Det var en 
reg nig kväll men de tappra 
deltagarna fi k en förträffl ig 
information av Ebbe Pers-
son.

Tjärbrännan användes för 
fram ställning av trätjära. 
En ordinär tjärbränna med 
c:a 20 kbm träbitar tog om-
kring 50 timmar att bränna 
och kunde ge 6–800 liter 
tjära. Denna tjärbränna an-
vändes sista gången omkr. 
1917.

Wauakaling är en stor fur 
där man skalat av delar av 
bar ken så att kådan rinner, 
där efter kan man hugga ut 
kaue stickor för att börja 
elda i spisen med.

Dammverket ligger vid 
Vie ån, vilken är gräns 
mel lan Verum och Vittsjö 
för samlingar. Kvarnen lig-
ger i Gundrastorp, Vittsjö 
soc ken och sågen i Ekhol-
men, Verum socken. Kvar-
nen kom till i början av 
1600-talet och var igång i 
oli ka former fram till 1957 
då drivaxeln brast. Sågen 
var igång från slutet av 
1700-talet till 1958 då även 
den drivaxeln brast. Båda 
har i gångna tider varit både 
kvarn och såg.

Vittsjö Hembygdsföre-
ning har i dag ansvaret för 
sköt sel och visning av an-
läggningen.

Text och bild: Erling

Bland Tjärbrännor 
och Wauakalingar

Bruno lyssnar till Ebbes berättelser om trätjära och tjärbrännor.

Lotteriet med 
extremt hög vinstchans

Till varje dragning säljs 1 000 lotter. 

Med en lott har du exakt en chans på tusen att vinna.

Vinsten är 500 gånger ditt satsade belopp och skattefri.

Du kan prenumerera på lotter. 

Då betalar du 100, 200 eller 300 kr via autogiro varje månad.

Dragningarna sker en gång i kvartalet.

VINSTPLAN

100 kr per månad Lottvärde 300 kr Vinst 150 000 kr

200 kr per månad Lottvärde 600 kr Vinst 300 000 kr

300 kr per månad Lottvärde 900 kr Vinst 450 000 kr

Vi bjuder alla våra autogirokunder på tidningen Motorföraren!

Vill du ha En Chans på Hundra?
Bilda ett spelbolag inom lotteriet så kan du och nio

av dina vänner öka er vinstchans till en på hundra. 

Anmäl spelbolaget här: www.mhf.se/kop_en_lott.m.

Överskottet från lotteriet går direkt till

MHF:s arbete mot alkohol och droger i trafiken!

Lotteritjänst tel. 08-555 765 65

www.mhf.se/kop_en_lott.m

Ett familjeägt fastighetsbolag i tredje generationen

www.brpersson.com • Tel: 044-21 59 10
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blev ännu en lyckad till-
ställning för våra medlem-
mar och sympatisörer. 

Vi fi ck också besök av 
Jan ne och Ingrid från Häss-
leholmsavd. Det är gläd-
jande när besökare kommer 
från andra avdelningar och 
fi n ner trivsel hos oss.

Vi samlades som vanligt i 
MHF-Gården och dofterna 
från gås med tillbehör loc-
kade gästerna att först ta en 
titt i köket.

Det gläder oss, att trots vi 
hade ändrat tiden för festen 
kom 26 deltagare.

Som vanligt hjälps vi åt 
för att det skall bli en bra 

till ställning och det gläder 
oss särskilt att vi än en gång 
kun de hälsa Sven Håkans-
son med fru välkomna ef-
ter som Sven står för un-
derhållningsmusiken och 
vi andra sjunger var och 
en efter sin näbb och öns-
kelåtarna blev många. Äp-
pelkakorna till efterrätten, 
som sig bör efter gås, sma-
kade förträffl igt. Ett lotteri 
sål des och vinsterna förde-
lades kring bordet. Vi vill 
ock så passa på att tacka alla 
de som bakar kakor, som 
sen förgyller kaffestunden.

Text och bild:
Ann-Margret/Aage

Staffanstorps MHF-avdelning
inbjuder till samkväm i samband med

regionens årsmöte
Lördagen den 6 april 2013 i

Sankt Staffansgården, Staffanstorp
Kl. 18.00 serveras middag

Meny
Förrätt: Rökt lax m. m. på formbröd
Varmrätt: Fläskfi lé med bearnaisesås,
champinjoner, sparris, grönsallad och

kokt potatis
Kaffe med kaka

Därefter blir det underhållning av
Sandström & Co, tre glada musikanter under 

rubriken: En schlager i Sverige
Kvällen avslutas med kaffe och tårta

Kostnad 220:–/person
Under kvällen avhåller Supporterklubben MHF 

Skåne sitt årsmöte med lottdragning.
Anmälan göres senast

den 25 mars 2013,
med meddelande om ev. mat-allergi till:

Inge Svensson, 040-445269
Brita Nordbeck, 040-445243
Olle Jönsson, 0435-440135
Välkomna hälsar styrelsen!

Musiktävling i Simrishamn
14 oktober

Då var det musik till kaffet för tredje gången vi var 17 
st som lyssnade på melodier från 1940-talet och framåt 
av bl. a. Patsy Cline, Edit Piaf, Anna-Lena Löfgren, Ulla 
Bill quist, Alice Babs, Jim Reeves och Glen Miller. Det 
var totalt 25 melodier som tog c:a 1 timme att lyssna av, 
pu bliken kände igen de fl esta men att komma ihåg vem 
som sjöng eller vad melodin heter, det var värre ibland. 
Det blev två stycken som kom på samma poäng Siv Fyhr 
och Vivi Ann Cardell.

Annars var stämningen hög så vi återkommer näst år 
med ny musikstund.

Text: AK

Mårtensfesten

Alla smorde krås, med vällagad gås.
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Lördagen den 15 septem-
ber samlade Skåne Nyk-
terhetsförbund sina med-
lems-organisationer till en 
in tressant konferensdag, 
med god tillslutning. Efter 
den inledande frukosten 
kun de Lars G Niwongh 
häl sa deltagarna välkomna 
och presentera dagens förs-
ta föreläsare, som var Lars 
Hans son, Tullverkets egen 
nar kotikaexpert välkom-
men. Han inledde och gav 
del tagarna en aktuell bild 
av hur situationen ser ut i 
da gens Sverige. Det blev 
en intressant genomgång 
av hur läget är här nere i 
söd ra Sverige och vilka 
mäng der av narkotika som 
kom mer in via våra färje-
ham nar. Lars berättade 
grund ligt vilka olika pre-
parat som fi nns på narko-
tikamarknaden idag. Del-
tagarna lyssnade och det 
blev många frågor under 
hans inledande föreläs-
ning. Här visades de olika 
pre paraten upp i bilder 
var efter deltagarna fi ck en 
in formation och dess verk-
ningar för i främsta fall för 
våra ungdomar. Det är en 
stor införsel av narkotika av 
oli ka slag, så det gäller att 
helst ligga steget före och 
kun na gripa in och beslagta 
nar kotikan. Det är stora be-
lopp det handlar om och det 
är därför viktigt att ständigt 
ar beta med och kolla upp 
in förselvägarna. Det kan 
kom ma in med lastbilar, 
per sonbilar eller på andra 
sätt. Deltagarna fi ck under 
den na föreläsning en god 
in blick i hur tullen arbetar 
för att förhindra att narko-
tikan kommer in och det är 
ett intensivt arbete som tul-
len gör här nere. Man fi ck 
även en bild av hur läget är 
i hela landet. Frågorna blev 
mån ga och det märktes att 
in tresset var stort för detta 
ämne. Rubriken för denna 
fö reläsning var ”Farliga 
mo lekyler från  Kina”. Det 

blev en intressant inblick 
kring dessa droger och vil-
ka skadeverkningar det ger 
våra unga. Samtidigt som 
an dra tjänar stora pengar på 
att smuggla in dessa prepa-
rat i vårt land.

Lars G Niwongh tackade 
Lars Hansson för denna in-
tressanta föreläsning som 
be lyste många frågor i den-
na narkotikahantering samt 
över lämnade en blomster-
bukett till Lars Hansson. 
Nu var man framme vid 
da gens lunch varefter man 

fortsatte i det uppgjorda 
programmet.

Eftermiddagen fortsatte 
med att vi fi ck lyssna på en 
in tressant genomgång av 
Lena Haraké från KSAN, 
som är ett kvinnligt nät-
verk som sedan många år är 
verk samma i vårt land. Här 
blev det kvinnors situation 
som lyftes fram och vilka 
pro blem detta innebär för 
des sa kvinnor. Även här 
blev det en belysning av vad 
narkotikan för med sig och 
vad den ställer till med för 

mån ga kvinnor i vårt land. 
Lena Haraké svarade även 
hon på många intressanta 
frå gor från deltagarna. Så 
blev det em. kaffe varefter 
det var dags för SNF:s AU 
att berätta om vad man ska 
ar beta med framöver, även 
här blev det en bra dialog. 
Var efter Lars G Niwongh 
gjor de en sammanfattning 
och tackade deltagarna för 
den na dag.

Text och bild:
Lars Bergqvist

Intressanta föreläsningar på Östra Grevie vid SNF höstkonferens

Tullverkets nakotikaexpert Lars Hansson tackas av Lars G. Niwongh för ett intressant föredrag 
i detta allvarliga ämne.
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En tapper skara miljöin-
tresserade samlades på 
ons dagskvällen den 21 
november på Skånebil i 
Ängel holm, som säljer Vol-
vo, Renault och Daccia, för 
att deltaga i MHF:s Miljö-
bilsseminarium.

VD Sten Hagman hälsade 
väl kommen och presente-
rade Skånebil, tidigare Bil-
deve i Ängelholm AB, och 
väl komnade oss som de 
för sta inbjudna gästerna 
i den nybyggda bilhallen, 
som invigdes så sent som 
den senaste helgen. 

MHF:s trafi ksäkerhets-
chef Lars-Olof Sjöström 
häl sade välkommen på 
MHF:s vägnar och presen-
terade kort vad MHF står 
för och Tidningen Motorfö-

raren. Han inledde med att 
stäl la frågorna ”Vad är en 
mil jöbil – Vilken bil – Var-
för miljöbil” och redogjor-
de därefter för gällande och 
kom mande regler för hur 
en miljöbil skall klassas. 
Fram till 2012 hade man en 
gräns på 120 g koldiokcid/
km för miljöbilar och som 
gäl ler för skattebefrielse i 
fem år. 2011 registrerades 
över 20 000 miljöbilar, 
men med ett lägre pris på 
des sa skulle säkert försälj-
ningen öka. Från 2012 blir 
det en Supermiljöbilspre-
mie men då är det 50 g/
km som gäller och då är 
det med all säkerhet bara 
”ladd hybrider” som gäl-
ler tillsammans med rena 
el bilar. För att röra till det 

yt terligare kommer det nya, 
ännu ej offentliga, riktlinjer 
för miljöbilar från 2013 där 
for donets vilt och utsläpp 
kom mer att vara faktorer i 
be räkningen om det skall 
räk nas som miljöbil.

Miljöbilen är betydligt 
dy rare i både underhåll 
och inköp men räknat på 
to talkostnader inklusive 
kör ning har kostnaderna 
totalt sjunkit till kostna-
derna för en vanlig bil. Det 
totala kost-priset per mil 
ligger på un gefär samma 

nivå obe roende om man kör 
på bensin, diesel, gas el ler 
etanol. Inte ens ”Super mil-
jöbilar” skiljer sig från det-
ta mönstret.

Kvällen avslutades med 
att Skånebil bjöd på goda 
smör gåsar och kaffe och en 
rund vandring bland miljö-
bilarna åtföljt av många frå-
gor och intressanta reso ne-
mang. Lars-Olof och Aksel 
fram förde deltagarnas tack 
till Sten Hagman för en 
trev lig och givande kväll.

Text: jeO

Miljöbilsseminarium på Skånebil

Skånebils VD Sten Hagman hälsar välkomna.

Besökarna på Miljöbilseminarium i Ängelholm.

Vi har 3118 st P-platser i 7 centrala P-hus, t ex P-huset 
Dammgården vid Södra Esplanaden, Färgaren vid 
Katedralskolan eller Lund C vid Västra Stationstorget.  
      Dessutom har vi ytterligare 1632 st bekvämt 
placerade P-platser på 30 P-anläggningar. 

Välkommen till Lund!

Parkera bra i Lund!

046-35 59 23                                                                www.lkpab.se
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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 Norden 612 252 79 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 Norden 612 252 79 Helsingborg tel. 042-457 00 20, mob. 070-373 39 82
  Besöksadress: Möllegränden 13 B
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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Undertecknad besökte Ca-
lifornien för ett par måna-
der sedan och gjorde då en 
intressant trafi ksäkerhets-
upptäckt.

Först något om denna 
stat i USA som vi tidigare 
be sökt några gånger och 
verk ligen kan rekommen-
dera. Denna gång hade vi 
lik som för fyra år sedan 
San Francisco som huvud-
mål och vi kunde notera 
att inte mycket förändrats 
se dan sist, med andra ord 
fort farande lika trevligt och 
bra på alla sätt och vis.

Nu är det så att i Califor-
nien är bilen KUNG med 
sto ra bokstäver och fet stil, 
allt fi nns för att bilen och 
dess ägare skall trivas.

Mycket med parkerings-
platser, tätt med bensinsta-
tioner och andra service-
funktioner, ett drivmedel, 

ben sin som omräknat till 
svensk valuta och svensk 
mått enhet kostar cirka 6 
kro nor per liter. Därför så 
är det inte så konstigt att 
V8-motorer på sådär en 
fyra – fem liters slagvolym 
mull rar glatt på gator och 
vä gar. Ja, det där med vä-
gar, sex- och ibland åttafi ls 
mo torvägar hör till vanlig-
heterna och då menar jag 
allt så sex eller åtta körfi ler 
i varje riktning. Nu till det 
som fi ck mig att skriva des-
sa rader bilden som manar 
till att anmäla rattfyllerister 
tyc ker jag vi skulle kunna 
ha även i vårt land fast på 
sven ska förstås, vad tycker 
ni läsare?

Vi hade ju visserligen en 
kampanj här hemma ” Tip-
sa polisen” inte alls dumt 
men den hade ju inte sam-
ma inriktning. 

Detta med att man i skyl-
ten även pekar på vad dessa 
ratt fyllerister ställer till 
med tycker jag är en extra 
punkt i uppropet.

Jag frågade mig för lite 
och fi ck då veta att detta 
inte alls var något nytt utan 
har funnits i cirka fem år 
och i fl era andra stater.

Detta var en liten refl ek-
tion jag gjorde och tänkte 
dela med mig av mina tan-
kar, samtidigt ber jag om 
en hälsning till alla region 
Skånes Ratta Ren-läsare, 
hoppas det är bra med er 
alla.

Tommy Nilsson,
Sollentuna

Kanske något för oss i Sverige?

Tommy gör tummen ner för druckna förare.
 

Vi stödjer MHF och MHF-ungdom 

för en drogfri trafi kmiljö

  www.lund.se/gatukontoret

Tekniska 
förvaltningen

Bränsleför. bl. körning 5,3 l/100 km. CO₂ 123 g/km.

Audi A3 Sportback Proline  
1.4 TFSI från 

Testvinnaren nu som Sportback!

Nya Audi A3 Sportback är 90 kilo lättare. Lägg till teknik som ger högre 

effekt men lägre förbrukning och du har en av förklaringarna till varför 

Nya Audi A3 blev en testvinnare.* Med Audi connect navigation plus är 

du uppkopplad mot omvärlden. Välkommen in!

MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% 
MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.  * EXPRESSEN 2012-06-04

Nya Audi A3 Sportback.
Premiär i februari. Beställ nu! 

Öppet 7 dagar i veckan! Försäljningen har öppet alla dagar i veckan för att ge dig som kund bästa 

möjliga tillgänglighet och service. Vardagar 7.00-18.00. Lördag och söndag 11.00-15.00. Audi Malmö 
Pilotgatan 2. Tel 040-607 33 00. www.audimalmo.se

Audi
Vorsprung durch Technik
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DEBATTSIDA
Svar och åsikter om infört material på

debattsidan sänds till redaktionen.

STOCKHOLM Sex av 
tio som arbetar på krogen 
dric ker mycket och riskerar 
al koholism, och bland unga 
kvin nor har hela 82 procent 
pro blemdrickande. Det vi-
sar en studie bland 600 
krog anställda i Stockholm. 

Det är Stockholms uni-
versitet som publicerar en 
stu die på Scandinavian 
jour nal of Public Health. 
Den bygger på riktade frå-
gor om alkoholvanor bland 
krog personal som gått ut-
bildning i ansvarsfull ser-
vering 2009 i Stockholm. 

Bland de nära 600 an-
ställda på restauranger och 
ba rer som deltog svarade 
60 procent att de drack så 
myc ket att de låg över ni-
vån till riskkonsumtion, det 
är tre fyra gånger mer än 
bland befolkningen. 

Särskilt bland kvinnor 
un der 30 år var drickandet 
ut brett, åtta av tio dricker 

myc ket och riskerar utveck-
la beroende. 

Enligt forskarna finns 
några huvudförklaringar till 
de riskabla dryckesvanorna.

Många av de som börja 
job ba på krogen dricker 
myc ket redan innan de 
bör jar. Och arbetet är ofta 
stres sigt och tillgången till 
al kohol stor, enligt profes-
sor Thor Norström, Institu-
tet för social forskning vid 
Stock holms universitet, en 
av författarna till studien. 

Han menar att arbetsgiva-
ren har ett stort ansvar. 

– Det här är ett risk-
jobb, så att man är medve-
ten om det och det fi nns en 
be redskap att fånga in de 
som utvecklar ett riskbe-
teende, säger Thor Nor-
ström till Ekot. 

Till TT säger Lise-Lotte 
Ar gulander, förbundsjurist 
på arbetsgivarorganisatio-
nen Visitas för hotell och 

restauranger, att man ar-
be tar aktivt med alkohol-
policy för att förebygga 
miss bruk bland anställda. 

Men alkoholrelaterade 
pro blem är inte bara be-
gränsade bara till de som 
dric ker mest, utan flest 
pro blem och skador (t. ex. 
våld och olyckor) åstad-
kommer den större grupp 
som dricker mer måttligt. 
Nå got forskarna kallar en 
”pre ventionsparadox”. 

– Slutsatsen är att krogan-
ställda är en riskgrupp när 

det gäller drickande, men 
att förebyggande insatser 
bör inriktas mot hela denna 
grupp och inte mot en av-
gränsad undergrupp med 
extremt drickande, kom-
menterar professor Thor 
Norström.

Studien har genomförts 
till sammans med STAD 
(Stock holm förebygger al-
kohol- och drogproblem) 
och CAN (Centralförbun-
det för alkohol och narko-
tikaupplysning).

Av Drugnews/SL

Krogpersonal dricker för mycket
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STOCKHOLM Ett glas 
al kohol per år. Det är eta-
nols säkerhetsgräns för att 
inte drabbas av cancer, en-
ligt en forskargrupp som 
del tar på den stora alkohol-
konferensen i Stockholm. 
De föreslår nu varningstext 
och helt reklamförbud för 
al kohol i EU.

På en presskonferens 
upp gavs att medeleuropéns 
kon sumtion idag, cirka tre 
glas per dag, ligger på en 
can cerframkallande nivå. 

– Skulle man ha samma 
grän ser som för andra gif-
tiga ämnen i kosten, enligt 
Eu ropeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhets 
rikt linjer, så hamnar man 
på en nivå av inte mer än 
ett glas årligen för alkohol, 
sade Dirk Lachenmeier och 
Jür gen Rehm från Dresdens 
tek niska universitets epide-
miologiska avdelning. 

De har analyserat toxiska 
äm nen i alkoholprover från 
hela Europa – det visade sig 
att den farligaste kemiska 
fö reningen var etanolen 
själv. Studien ingår i EU-fi -
nansierade forskarprojektet 
Am phora som redovisar 
sin slutrapport på Stock-
holmskonferensen som 
arr angeras i samarbete med 

Sven ska Läkarsällskapet. 
Alkohol är direkt orsak 

till 136 000 nya cancerfall 
år ligen i Europa, enligt en 
an nan Amphora-studie. 
Exem pelvis cancer i mat-
strupe, munhåla, lever och 
tjock tarm. Kvinnor som 
dric ker ett glas alkohol 
per dag ökar risken med 
10 procent att drabbas av 
bröstcancer.

Européer dricker mest 
i hela världen. Omkring 
120 000 EU-
m e d b o r g a r e 
mel lan 15–64 
år dör för ti digt 
på grund av al-
kohol, då har 
ändå 20 000 döds fall dra-
gits ifrån utifrån even tuella 
nyttoeffekter dryc ken kan 
ha, exempelvis för hjärta 
och kärl. 

Arrangörer och experter 
på alkoholkonferensen me-
nar att européerna måste få 
veta vilka risker man utsät-
ter sig för när man lyfter 
glaset.

– Det fi nns ingen nedre 
sä ker tröskel där det är 
ofar ligt att dricka. Även 
om ett glas alkohol per år 
är orealistiskt att komma 
ner till, så borde dagens 
re kommendationer sänkas 

till kanske högst ett par glas 
i veckan. Konsumenter har 
rätt att känna till riskerna 
för att göra underbyggda 
val, sade Jürgen Rehm. 

Men det är svårt att nå ut 
med information om alko-
holens hälsorisker, trots nya 
can cerrön och koppling till 
över 200 andra sjukdomar, 
ska dor, olyckor och själv-
mord. Och Rehm efterlyser 
mer täta alkoholdata från 
EU-länderna för att bättre 
kunna följa utvecklingen, 
helst varje år, senaste siff-
rorna grundas på läget 
2004.

Opinionsbildare och EU:s 
re geringar måste inse fa-
rorna, sprida informationen 
och arbeta mer effektivt för 
att få ner européers farliga 
dric kande, menar Ampho-
ra-forskarna som bland an-
nat efterlyser totalt reklam-
förbud och varningstexter 
för cancer på alla alkohol-
haltiga drycker. 

I ett manifest som, som 
71 forskare från 14 länder 
står bakom och ska presen-
teras på konferensen, upp-
manas EU-länderna vidare 
att använda de mest effek-
tiva och evidensbaserade 
åt gärderna för att minska 
al koholens hälsobörda: 

höja alkoholpriser med 
skat ter eller minimipriser; 
be gränsa tillgången och 
för bjuda all alkoholreklam. 

– Det kommer 
givetvis alkoho-
lindustrin be-
kämpa, vi slåss 
med kun skap 

och de med pengar. Vi bör 
studera och lära av histori-
en om tobakskontroll. Allt 
är möjligt, sade alkohol-
experten Peter Anderson, 
verksam i Amphora-pro-
jektet och universiteten i 
Maa stricht och New Castle. 

EU:s nuvarande alko-
holstrategi går ut vid års-
skiftet. Peter Anderson är 
tvek sam till att man lyckas 
enas om en ny innan dess. 
Han tror länder själva mås-
te driva på för en mer res-
triktiv alkoholpolitik. Det 
vore mer logiskt om EU 
an vände WHO:s alkohol-
strategi – den är tydligare, 
mer evidensbaserad och 
res triktiv, sade Peter An-
derson till Drugnews. 

• Fotnot: En riktlinje som 
fl era länder använder idag 
för gräns till riskkonsum-
tion är 9 glas vin för kvin-
nor och 14 glas för män per 
vecka.

Av Drugnews/SL

”Säker nivå – ett glas alkohol per år”

www.ystad.se
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STOCKHOLM System-
bolaget anmäls nu för vil-
seledande marknadsföring 
av alkoholfria drycker. Det 
är Kvinnonätverket KSAN 
som gör anmälan sedan det 
vi sat sig att merparten av 
al koholfritt inte är det på 
sy stembutikernas hyllor.

– Det måste vara entydigt 
vad alkoholfritt betyder 
och att dessa produkter är 
märk ta och rätt placerade i 
butiken för att skydda sår-
ba ra konsumentgrupper, 
sä ger Leena Haraké, kans-
lichef på Kvinnoorganisa-
tionernas samarbetsråd i al-
kohol- och narkotikafrågor, 
till Drugnews. 

Det har visat sig att myc-
ket av de ”alkoholfria” 
al ternativ som statliga de-
taljhandelsmonopolet säljer 
innehåller upp till 0,5 vo-
lymprocent alkohol. Något 
som fl era menar kan trigga 
igång personer med alko-
holproblem.

– Man får inte missleda 
kun der så här. Vill man 
ha alkoholfria drycker och 
kom mer hem med något an-
nan, då har man ju blivit lu-
rad. Att följa alkohollagen 
och marknadsföringslagen 
gäl ler även Systembolaget, 
sä ger Leena Haraké. 

KSAN lämnade i torsdags 
in anmälan mot Systembo-
laget om brott mot mark-
nadsföringslagen till så väl 
Konsumentverket, Folk häl-

soinstitutet som regerin-
gen. Detta sedan det är lite 
oklart vem som sköter till-
synen, enligt nätverket. 

– Från Systembolagets 
sida månar vi om att kunna 
er bjuda ett brett sortiment 
av alkoholfria drycker. 
Allt under 1,2 procent räk-
nas som alkoholfritt enligt 
gäl lande lagstiftning. Men 
själv klart ska också den 
som bara vill köpa produk-
ter med 0,0 procent alkohol 
en kelt kunna hitta dem hos 
oss. Vi kommer därför att 
se över hur vi presenterar 
dryc kerna i butikerna, upp-
ger presschef Lennart Agén 
i en kommentar. 

Systembolaget ska också 
satsa på fl er 0,0-alternativ.

Av Drugnews/SL

ROM Italien är 
på gång att in-
föra säljförbud 
av alkohol till 
kun der under 18 

år, både på serveringar och 
i livsmedelshandeln.

Den nya lagen – som be-
skrivs som en mindre revo-
lution – börjar förmodligen 
gälla före jul, rapporterar 
Accent.

Tidigare fi nns en serve-
ringsgräns på 16 år för 
al koholhaltiga drycker på 
ba rer och att inte bjuda på 

al kohol, inte heller i hem-
men – men som få följer. 
Men inga egentliga ålders-
restriktioner för alkohol i 
livsmedelshandeln.

Nya lagförslaget om 
ål dersgräns har antagits 
i italienska parlamentets 
häl sovårdskommission och 
in går nu i regeringens häl-
soreform. Den butik som 
bry ter mot nya alkoholla-
gen kan bötfällas på uppåt 
1 000 euro, enligt Accent.

Av Drugnews/SL

”Systembolaget lurar kunder” 18 år för alkoholköp i Italien

Västkustvägen 17 

Välkommen till Framtidens Bilverkstad!
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HELSINGFORS Nordis-
ka rådet vill sänka promil-
legränsen till 0,2 promille 
för alla motordrivna fordon 
i hela Norden. Det beslu-
tades efter en debatt om 
för slaget till en gemensam 
al kohol- och tobakspolitik.

Det var välfärdsutskottet 
som föreslagit en skärpt 
ge mensam nordisk strategi 
på området. Och den antogs 
vid rådets session i Hel-
singfors i torsdag och går 
nu vidare som rekommen-
dation till ministerrådet. 

– Jag är otroligt glad för 
att förslaget gick igenom, 
för vi ska begränsa kon-
sumtionen av tobak och al-
kohol och min ska de stora 

häl so- och sam-
hällsekonomiska 
kostnaderna, sä-
ger Siv Fridleifs-
dóttir, ordföran-

de i välfärdsutskottet, i en 
kommentar. 

Det var promillegränser 
som blev en het fråga i de-
batten. Rådet anser att alla 
län der bör sänka till 0,2 
pro mille alkohol för alla 
mo torfordon (på land och 
sjön). Idag är de mycket 
oli ka i Norden – endast 
Sve rige har 0,2 promille, i 
Nor ge är den 0,2 i vägtra-
fi ken men högre på sjön. 

Dan mark, Island och Fin-
land har 0,5 promillegräns. 

Samfi nländarnas repre-
sentant i utskottet, Anne 
Lou helainen från Finland, 
hade lagt motförslag om 
att enskilda länderna själva 
ska få bestämma om sina 
pro millegränser eftersom 
frå gan är kontroversiell. 
Men röstades ner. 

I den gemensamma stra-
tegin för åren 2014–2020 
fi nns även mål om ett to-
baksfritt Norden år 2040, 
al kolås i alla fordon och 
to talförbud mot marknads-
föring av alkohol riktat till 
ungdomar.

Anders Andersson, riks-
dagsman och medlem av 
Nor diska rådet, är nöjd. 

– Strategin är en mani-
festation för folkhälsa och 
väl färd och en signal till de 
nordiska regeringarna om 
att föra en restriktiv evi-
dens baserad politik. Dess-
utom fi nns nu en nordisk 
allians för att driva på to-
baks- och alkoholfrågor 
i EU, säger han till Drug-
news.

• Nordiska rådet har 
87 valda medlemmar från 
Dan mark, Finland, Island, 
Nor ge, Sverige, Färöarna, 
Grön land och Åland.

Av Drugnews/SL

STOCKHOLM/JÖNKÖ-
PING Alltfl er bussar i kol-
lektivtrafi k utrustas med al-
ko lås. Och fl era chaufförer 
har inte kunnat starta se-
naste året då låsen lyst rött.

Omkring 60 procent av 
lan dets bussar i allmän tra-
fi k har idag utrustats med 
al kolås. Och det börjar nu 
ge resultat. 

I Stockholm har 24 buss-
förare senaste året inte 
kun nat starta och tre fall 
i Jönköping. Det uppger 
buss bolaget Keolis som har 
av tal med bland annat kol-
lektivtrafi ken i Stockholms 
Län och i Jönköping. 

– Det är naturligtvis 
oac ceptabelt. Men det här 
vi sar också att det var väl-
digt bra att vi beslutade att 
in föra alkolås och att det 
tryg gar resorna både för 
våra resenärer och våra fö-
rare, säger Ted Stridsberg, 
tra fi kansvarig hos Keolis i 
Stock holm, till Metro. 

Föraren måste trycka på 
en knapp och blåsa i en 
al koholmätare före start. 
Har personen mer än 0,2 
pro mille i utandningsluften 
så lyser apparaten rött och 
bus sen startar inte. Även 
vid förarbyte måste proce-
duren göras. 

De förare som stoppats 

hade inte hunnit ut från 
gårds planen. De erbjuds re-
ha bilitering och i de fl esta 
fall tar de emot hjälpen, en-
ligt Stridsberg. 

Facket Kommunal tycker 
in förandet av alkolås på 
SL-bussar är bra, men anser 
att blåskontrollen inte bor-
de göras i bussen. 

Åke Nilsson i Jönkö-
ping som kört buss i 40 år 
är överraskad över att det 
fi nns förare som försöker 
köra påverkade. 

– Det är ju ett personligt 
miss lyckande och komma 
till jobbet och inte vara 
nyk ter. Helt oförståeligt 
som jag ser det, säger han 
till P4 Radio Jönköping. 

Hur många bussförare 
som påträffats onyktra i 
hela landet är oklart. Buss-
arbetsgivarnas vd Peter 
Jepp sson har hört talas om 
fl er fall än de som hittills 
bli vit kända. 

Socialdemokraterna har 
fö reslagit att alla yrkes-
fordon bör utrustas med 
al kolås för att höja säker-
heten. Men infrastruktur-
minister Catharina Elm-
säter-Svärd (M) säger till 
Sve riges Radio att det är 
bätt re att företag på frivillig 
väg får välja att installera.

Av Drugnews/SL

Nordiska rådet: sänk 
promillegränsen

Busschaufförer 
stoppas av alkolås
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MOSKVA Efter fl era svåra 
al koholrelaterade trafik-
olyckor med många döds-
offer kräver det regerande 
par tiet Förenade Ryssland 
hår dare straffsatser vid ratt-
fylleri. Även maktcentrat 
går Kreml ut och annonse-
rar skärpta åtgärder.

I lördags förlorade en 
kraf tig berusad person kon-
troll över sin bil när han i 
cir ka 200 km/tim körde rakt 
in i en busskur i Moskva. 
Vid olyckan omkom fem 
ton åringar och två vuxna. 

Dagen efter dog två per-
soner och åtta skadades vid 
en kollision mellan två bilar 
i den ryska huvudstaden. I 
mån dags avled fem perso-
ner vid en trafi kolycka i 
lan dets östra asiatiska del. 

Dessa olyckor är bara 
några i en lång rad orsaka-
de av rattfulla människor. 
Nu har befolkningen fått 
nog och kräver hårda tag 
mot rattfylla. 

Och både president Putin 
och premiärminister Med-
vedev stödjer nu ett förslag 
om hårdare straff. 

– Sådant här måste be-
straffas och tyvärr är det 
här det enda sättet, säger 
Vla dimir Putin till nyhets-
byrån Ria. 

Enligt nuvarande straff-
lag i Ryssland blir fängel-
se straff aktuellt bara om 
nå gon förolyckats – och 
bö tesstraffet endast 5 000 
ru bel (motsvarande drygt 
1 000 kronor) plus en ad-
ministrativ häktningstid på 
15 dagar. 

– Vi måste överväga att 
in troducera hårdare lagar 
och se rattfylleri som en 
kri minell handling, säger 
pre miärminister Dmitri 
Medvedev.

Förslaget från Förenade 
Ryss land innebär höjda 
bö tesstraff till minst mot-
svarande 20 000 kronor, 
kon fi skering av fordonet, 
livs tids indragning av kör-
kort och fängelsestraff. 

Röster inom partiet me-
nar också att dödsolyckor 
liknande de senast skedda 
bör jämställas med terro-
risthandlingar.

Parlamentet ska be-
handla lagförslaget den 
16 oktober.

Av Drugnews/BC

STOCKHOLM Bara var 
fjär de ungdom har tillgång 
till alkoholfri mötesplats 
som är öppen sena kvällar 
och helger. 71 procent tror 
att unga skulle dricka min-
dre om det fanns fl er alko-
holfria aktiviteter, enligt en 
ny enkät.

Det är Ungdomens nyk-
terhetsförbund som låtit 
YouGov göra undersöknin-
gen, en onlineintervju med 
516 personer i åldrarna 
13–25 år som svarade. 

Bristen på nyktra mötes-
platser för unga är stor, tre 
av fyra unga saknar nyktra 
stäl len där de bor, enligt en-
käten. Många unga uppger 
att de dricker för att det inte 
fi nns annat att göra och är 
ett sätt att umgås. 

– Hela samhället tjänar 
på att unga inte fyller tom-
rummet med alkohol när 
det saknas fritidsaktiviteter, 
säger Linda Engström, ord-
fö rande i UNF. 

UNF har i en tidigare stu-
die även visat att det är sto-
ra skillnader mellan olika 
kom muner i att erbjuda 
unga bra uteliv. Samtidigt 
blir serveringstillstånden 
allt fl er och alkohol blir 
vanligare i idrotts- och kul-
turevenemang.

– Unga är än en gång för-
lorare när näringslivets in-
tressen går före ungas rätt 
till trygghet och inklude-
ring, säger Linda Engström.

Av Drugnews/SL

Hårdare tag mot 
rattfylleri i Ryssland

Brist på nyktra mö-
tesplatser för unga
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STOCKHOLM  Nya 
strik tare regler ska minska 
fyl leri och våld på Öster-
sjöfärjorna. Ett samarbets-
projekt mellan polisen och 
re derierna har inletts.

Gemensamma regler hål-
ler på att införas, såsom 
hår dare kontroll redan vid 
ter minalerna för att inte 
släp pa ombord alltför be-
rusade passagerare och inte 
tillåta fester i hytterna ef ter 
klockan 23. Men även taxe-
free-försäljning vid utresan 
kom mer att ses över, rap-
porterar TV4. 

Bakgrunden är att mån-
ga fl er bråk och våldtäkter 
på färjorna rapporterats se-
nare år, i de fl esta fall är al-
kohol inblandat, enligt po-
lisen. Nu vill man försöka 
minska alkoholkonsumtion 
och därmed relaterade pro-
blem.

Det är i EU-fi nansierat 
pro jektet Safe Baltic Crui-
ses som polisen i Stock-
holms län och City ska 
koor dinera samarbete med 
fem rederier, polisen i Fin-
land, Åland, Estland, och 
Stock holm alkohol- och 
drog förebyggande avdel-
ning STAD. 

Rederierna Tallink, Silja, 
Bir ka Line, Ekerölinjen 
och Viking deltar i projek-
tet. Det består av förebyg-
gande arbete kopplat till 
an svarsfull servering, po-
lissamarbete och enas om 
hur alkoholtillsyn på färjor-
na ska skötas i framtiden i 
de olika länderna. 

Projektet ska fortsätta 
till och med april 2013 
och har en budget på drygt 
830 000 euro.

Av Drugnews/SL

FALKENBERG Brygge-
ri jätten Carlsberg hakar på 
den alkoholfria trenden och 
sat sar 5 miljoner kronor i 
ny utrustning för att effek-
tivisera anläggningen i Fal-
kenberg.

Den nya tekniken ska ra-
tionalisera bryggning av al-
koholfria drycker och vara 
på plats efter årsskiftet. I 
som ras lanserade Carlsberg 
en alkoholfri maltdryck i 
två smaker och företaget 
tror på fl er satsningar på 
området.

– Det fi nns en rådande 
häl sotrend i samhället som 
både påverkar våra matva-
nor, vårt dryckesbeteende 
och hur vi tränar. Det fi nns 
mån ga tillfällen där ett al-
koholfritt alternativ passar 

bra, säger Mark Jensen, 
vd Carlsberg Sverige, till 
Sven ska Dagbladet. 

Försäljning av alkohol-
fria drycker har ökat 
kraf tigt senare år. Ifjol 
sål de Systembolaget 26 
pro cent mer alkoholfritt 
och första halvåret i år 
öka de segmentet 40 pro-
cent. Det är främst alko-
holfria viner som ökar, 
men även öl. 

Fler unga väljer nykter-
het. Och arbetsmarknaden 
stäl ler mer krav om att 
vara konkurrenskraftig och 
pigg, då blir levnadsvanor, 
mo tion och förhållande till 
al koholen allt viktigare fak-
torer, uppger en framtids-
strateg för SvD.

Av Drugnews/SL

Fylleriet ska stoppas 
på Östersjöfärjor

Carlsberg satsar 
mer på alkoholfritt

www.kristianstad.se/c4teknik

Nu tar 
någon annan över

Stort TACK
till er ALLA ute i landet, för alla 

trevliga mail, brev och telefonsamtal 
under tiden jag varit ansvarig för 

MHF Materiallager.
Med Vänliga Hälsningar 

Marie Andersson 
MHF Region Mälardalen
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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
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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
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: Sö
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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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Skulptörsvägen 12, Markaryd
www.motorcentrummarkaryd.sewww.motorcentrummarkaryd.se
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Öresundsvägen 28, Lund
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Köp lektioner hos de trafi kskolor
som stöder MHF för en drogfri trafi kmiljö

Helsingborg
Anderssons Trafi kskola
Thure Röingsgatan 2
042-21 66 75
www.anderssonstrafi kskola.se

Lund
Lundgrens Trafi kskola AB
St. Södergatan 58B
046-12 35 60
www.lundgrenstrafi kskola.se

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

Landskrona
Norrestads Trafi kskola

Föreningsgatan 25
0418-220 20

www.norrestadstrafi kskola.nu

Höganäs
Höganäs Trafi kskola AB

Götagatan 7
042-33 21 00

www.hoganastrafi kskola.com

Lund
Svenssons Trafi kskola

Bredgatan 25
046-211 84 85

www.svenssonstrafi kskola.se

Ystad
Din Trafi kskola i Ystad AB

Oskarsgatan 3
0411-744 60

www.dinbilskola.se

Ystad
Sjölin & Lantz AB

Militärvägen 2
0411-660 70

www.sjolinlantz se

Lund
Anderssons Trafi kskola i Lund

Skolgatan 11
046-12 86 16

www.anderssonstrafi kskola.nu

Ängelholm
Berndtssons Trafi kskola
Bruksgatan 8
0431-808 50
www.berndtssons.nu

Helsingborg
Gladans Trafi kskola AB

Tågagatan 70
042-14 34 10

www.gladanstrafi kskola.se

Helsingborg
Nya Stattena Trafi kskola AB
Gullandersgata 4
042-21 03 75
www.nyastattenatrafi kskola.se

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

Båstad
Akademins Trafi kcenter
Ängelholmsvägen 263
0431-41 13 13
www.atcenter.se

Helsingborg
Lantz Trafi kskolor Bil & MC

Mellersta Stenbocksgatan 11
042-14 10 80

www.lantztrafi kskola.se

Hässleholm
Trafi kteamet i Hässleholm

Östergatan 30
0451-840 40

www.trafi kteamet.se

Kristianstad
RhodinsTrafi kskola
Ö.Boulevarden 62C
044-21 11 81
www.ta-kortet.nu

Kristianstad
Rofab Maskin & Byggutbildning AB
Artillerivägen 3
044-21 49 50
www.rofabmb.se

Simrishamn
Er Trafi kskola

Fredsdalsgatan 2B
0414-145 75

www.ertrafi kskola.se

Svalöv
Svalövs Trafi kskola
Svalegatan 4B
0418-66 33 20
www.svalovstrafi kskola.se

Sävsjö
Bohmans Trafi kskola
Djurgårdsgatan 2
0382-614 40
www.bohmanstrafi kskola.se

Åstorp
Kör i Vind  Trafi kskola
Västergatan 19B
0733-30 37 10
www.korivind.se


