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Omslagsbild:
Skåne lyfter i Sjöbo

Ordföranden har ordet

Nu har vi avverkat vår Regions årsmöte och det vill jag TACKA Osbyortens MHF-av-
del ning för. Det var ett välordnat arrangemang med god mat och trevlig underhållning. 
Även ett tack till SalusAnsvar som bjöd på tårta till kaffet på kvällen. Maria Bergström 
in formerade om vår verksamhet och MHF-Fonden vilket var Sune Lundqvist stora 
skö tebarn under hans livstid. Det gjordes en insamling till MHF-Fonden efter mötet 
som gav 1.207 kronor. Regionen hade beslutat att skjuta till det dubbla så med vår För-
bundsordförandes snabba sätt att räkna blev det 4.000 kronor som sattes in på Fondens 
kon to från region Skåne.

Lars G Niwongh ledde årsmötesförhandlingarna på ett enkelt och proffsigt sätt och 
det tackar vi honom för. Det blev omval på alla platser utom två, en ny revisorersättare 
samt en ny i valberedningen.

Veckan efter årsmötet var vi 23 stycken som träffades i Ö. Grevie för att gå igenom 
pro jektkatalogen samt hur vi hittar på MHF:s och Regionens nya hemsidor.

Vi har även hunnit med att vara på Kabe Klubbs 5-års jubileum med ”Uppvaknandet”. 
Ett mycket uppskattat evenemang bland Klubbmedlemmar och allmänhet.

Vi har även haft en skön påskhelg med sol och sommarvärme.
När ni läser dessa rader har skolorna sommarlov och semestrarna har börjat ta fart.
Ha en skön sommar och glöm inte att TA PAUS när ni är ute och kör.

Jan Åke

BARA 1 AV 400 RATTFULLA TAS AV POLISEN!

”Uppvaknandet”
Här hittar Du oss i sommar och höst
18 juni Vittsjödagen

2 juli Bjärnums Bilklubb: 
 Dream Catcher Cruisers. Johnny Dolkov

2–3 juli Tändkulans Vänner i Degeberga

20 aug. Tydingesjön, trafi kdag

27 aug. Lergöka-rallyt i Ängelholm

27 aug. Lokalradion i Svalöv fi rar 10-års jubileum, 
 Kågerödslund

? sept. Sparbanks-rally i Ekeby

5–11 sept. Säkerhetsvecka i Ängelholm

9–10 sept. STCC-rally på Ring Knutstorp

10 sept. Tydingesjön bilrally, Johnny Dolkov

18 sept. Bjärnums Museum

24 sept. City-lördag i Hässleholm

Text: Erling/trafi k och droger
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 Alla arrangemang anmälda till Ratta Ren 
i rätt tid fi nns härnedan. Gläd and ra av-
del ningar med Ditt be  sök!
 
Erkänn
bilens
sociala
betydelse!

BJÄRNUM– VITTSJÖ
Lokal: MHF–stugan Gun d ras torp, 
tel. 070-521 26 16. Alla möten 19.00 om 
ej annat anges. Även icke medlemmar är 
välkomna till våra möte.
18/6 MHF-avd. visar ”Uppvaknan-
 det” på Vittsjödagen.
22/6 Midsommarfest, anmälan se-
18.00 nast den 17/6 till Vera 0451-
 213 16, 070-521 26 16.
10/7 Utfl ykt med Janne till Fredriks-
 dalsteatern. Anmälan till Janne 
 Johnsson, 0451-602 06.
10/8 Grillfest, medtag egen korv, vi 
18.00 bjuder på kaffe och kaka efteråt.

HÄSSLEHOLM
Lokal: MHF–gården Skogsgård.
Alla möten 19.00 
om ej annat anges.
10/7 Utfl ykt med Janne till 
 Fredriksdalsteatern. Anmälan 
 till Janne Johnsson, 0451-
 602 06.
29–30/7 TA PAUS-aktiviteter på rast-
 platserna i N. Mellby, mellan 
 Hässleholm och Sösdala, samt 
 Lars Dufva utanför Osby.
10/8 Grillkväll i Gundrastorp Vitt-
18.00 sjö, tag med egen mat att grilla.

KLIPPANORTEN
Lokal: Storängsgården. Mötesstart 
kloc kan 19.00 om ej annat anges.
Juli TA PAUS, Trafi ksäkerhetsarr- 
 angemang för säkrare trafi k på 
 Mölletofta rastplats.
16/8 Månadsmöte i Magleby. Tema 
 höstens arbete planeras.
28/8 Distriktsfi nal i Cykelmästare på 
09.00 Storängsgården. Manöverprov 
 på cykel.
6/9 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema Studier planeras.
24/9 Trafi knykterhetens Dag på Al- 
10.00 létorget.

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

KRISTIANSTADSORTEN
Alla möten 19.00 om ej annat 
anges.
Lokal: Föreningarnas Hus,
Norre tulls vä gen 9, om ej annat anges.
30/7 TA PAUS vid Ekerödsrasten
14/9 Vi besöker Toyotas Bilfi rma, 
 Hedentorpsvägen. Samling vid 
 entren.

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

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

OSBYORTEN
13/8 Besök på Ateljé Ängeln i 
 Hunshult utanför Lönsboda, 
 Margareta Juhlin bjuder in till 
 sin ateljé där Du kan ta del av 
 målningar med änglamotiv. 
 Kaffe serveras. Kl.13.00–15.00.

29–30/7 TA PAUS vid Vårhallen båda 
10.00– dagarna. Hastighetskontroll och 
16.00 trafi kinformation. Fika.
7/8 Tipspromenad i Bäckhallada- 
10.00 len. Samling vid grillarna. Med-

 tag korv för grillning och kaf-
 fekorg.
14/9 Höstupptakt på MHF-Gården, 
 Tobisborg. Medverkan från tra-
 fi kverket och polisen. Vad hän-
 der i regionen i höst? Kaffeser-
 vering och lotterier.

STAFFANSTORP
Lokal: MHF-stugan, Maskinvägen 1.
Alltid kl. 19.00 om ej annat anges.

30–31/7 TA PAUS i Brösarp, båda da- 
11.00– garna.
17.00
12/8 Ut i det blå. Samling Kvantum. 
 Anmälan senast den 6 aug. till  
 0417-101 85.
2/9 Träff på Torpet. Medtag valfri 
16.00 mat.

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

YSTAD-SKURUP

Vad händer? Arrangemangskalender

orten

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

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

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

Din lokalavdelningsordförande för hjälp med transport.
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OBS! – Medlemsförmån – OBS!
Mot uppvisande av Ditt medlemskort har Du 
som MHF-medlem upp till 35 % rabatt på 
inköp hos Otto Olssons Bil AB i Tomelilla.

Rabatten gäller originalreservdelar,
avgassystem, utbytesdetaljer, batterier,

tillbehör, däck och bilstereo.
Rabatten kan ej kombineras

med specialerbjudanden.

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

GÅSA-sektionen
Inbjuder till naturträff på Ekerödsrasten

den 19–21 augusti

Ankomst fredag efter kl. 15.00

Vägbeskrivning: Väg E22 c:a 3 km norr om 
Hörby. Kör in på rastplatsen och fortsätt sedan rakt 

fram.

Ur programmet: Underhållning, tipsrunda, 
5-kamp, förtäring m. m.

Anmälan senast 15 augusti, till
Lena och John Allan Kvarnström 0410-143 02.

Alla varmt välkomna!

Tillsammans med cam-
pingklubben Gåsa visade 
vi Uppvaknandet på WW-
fi r man Din Bil i Trelleborg 
lör dagen den 14 maj, där 
det var invigning av nya 
lo kaler, samtidigt pågick 
ett veteranbilsrally med 
mån ga startande fordon av 
gam maldags modell, bl. a. 

en T-ford från 1922, men i 
öv rigt övervägande model-
ler av gamla Folkvagnar. 
Ett 125-tal besökande hade 
vi, som var intresserade av 
vår utställning och därtill 
hö rande material, ”Öl är 
ock så alkohol”.

Text: Ann-Margret

Campingklubben Gåsa

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

Minilivs med nybakade bullar under sommarhalvåret.

camping@jagersbo.se
www.jagersbocamping.se

 Tel: 0413-55 44 90

Jägersbo Camping
-en familjecamping i Skåne, vid Ringsjöns strand

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

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

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

Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund
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Rätt lösning Skåne-kryss nr 1/2011 Kylan är borta, snön likaså –
solvärmen blir bara skönare…

Nu kommer också alla tvåhjulingar av olika slag fram… 
Då hoppas man att allt rullgrus och sandningsgrus har 
so pats undan och att alla förare av dessa fordon också 
un der vintern har lärt sig att respektera hastighetsgränser 
och visar omdöme – att man använder skyddsklädsel och 
hjälm är väl en självklarhet – eller är det inte? Återigen 
har vi MHF-förare av olika fordon – stora som små, två-
hjuliga eller tiohjuliga med släp – en gyllene möjlighet 
att vara föredömen i trafi ken och visa att vi verkligen är 
ansvarsfulla trafi kanter!

Glöm inte att stanna ibland och låt dig hänföras av allt vac-
kert som prunkar omkring oss, för att inte tala om fågelliv och 
djurliv…

I det senaste krysset visade det sig att några av Er inte tyckte 
om lösningen av det lilla stränginstrumentet UKELELE och 
tyck te det skulle stavas ukulele.

Vad krysskonstruktören förstått efter idogt sökande på ”nätet” 
– förekommer båda stavningarna även om SAOL förespråkar 
uku lele – så till viss del har ni väl rätt… I stort sett alla har an-
vänt krysskonstruktörens stavningsalternativ och det påverkar 
inte dragningen av vinnarna…

Med något enstaka undantag är samtliga insända lösningar 
rik tigt lösta – Ni är beundransvärt duktiga! Här kommer nu 
den na omgångs vinnare – GRATTIS!

Här är vinnarna från kryss nr 1/11.
Åberg Allan Pråmgatan 6 291 31 Kristianstad
Olsson Kerstin Knutstorpsg. 87 216 22 Limhamn
Eriksson Holmqvist Gertrud Hålsjögatan 15 3 v 217 66 Malmö
Burström Jan Sävgatan 6 c 284 33 Perstorp
Lydin Stig Pl 2470 280 70 Lönsboda

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

är här!

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

Tel. 0451-132 05Tel. 0451-132 05
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MHF ”Skåne-krysset” nr 2/2011

Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lösningarna skall vara oss tillhanda senast 15 juni 2011 – skickas till: (OBS! 
Adressen) MHF, Ödegårdsgatan 12, 587 24 Linköping. Märk kuvertet ”Skåne-krysset nr 2/2011”. Lycka till!

Namn:  Telefon:

Adress:  Län:

Postnummer: Postadress:
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Årsmötet inleddes med att regionordförande Jan Åke Hansson hälsade ett femtiotal ombud och gäster välkomna till 
För samlingshemmet i Osby. Han fortsatte med att hälsa välkomna särskilt förbundets representant, Förbundsordför-
ande Maria Bergström och Ordföranden i Skånes Nykterhetsförbund Lars G. Niwongh.  Han framförde en hälsning 
från de, som av olika anledningar, var förhindrade att delta. En hälsning hade kommit från Birgitta Olly och Salus-
Ansvar som ej kunde närvara, men istället bjöd på kaffe och tårta under kvällen. Årsmötet 2011 förklarades öppnat.

Värdavdelningens ordförande Gunnar Gustavsson, lämnade en kort information och hälsade alla välkomna till Osby, 
där Osbyortens MHF-avdelning senare under kvällen stod för festligheterna och supporterklubben skulle hålla sitt 
års möte och ha dragning på andelslotterna.

Kommunalrådet Erland Nilsson gjorde en bra presentation av Osby kommun, dess företagare, turistattraktioner och 
an dra begivenheter värda ett omnämnande. En ung kille, Isak, delade ut kartor och turistbroschyr till samtliga deltagare.

Årsmötesförhandlingarna tog vid och inleddes med parentation av Erling Thelander, över avlidna medlemmar, där 
sär skilt Kjell Andersson omnämndes.

Ombudsupprop genomfördes och röstlängden fastställdes till 36.
Maria Bergström framförde förbundets hälsningar till årsmötet. Hon kunde också glädja oss med att vi fortfarande 

har framgångar med alkolåskampanjen. Ta paus är en sommaraktivitet som vi inte heller får glömma, att den ger oss 
bra publicitet i media. Trafi knykterhetsmanifestationsdagen, sista torsdagen i september, där alla avdelningar har 
möj lighet att delta, skall vi också vara stolta över. Medlemsvärvningen är en viktig aktivitet under innevarande år 
och både värvare och avdelning kommer att belönas vid goda resultat. Hon utmanar oss också på en tävling mellan 
re gionen i Norr och oss här i Region Skåne.

MHF som förbund fyller 85 år i år.
Lars G. Niwongh valdes till att leda årsmötesförhandlingarna. Vera Thelander valdes till sekreterare.
Efter sedvanlig genomgång av verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelse, beslutade 

om buden om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och det gångna året. Handlingsprogrammet för 2011–2012 antogs.
17 personer nominerades till förbundsårsmötet och röstningen genomfördes. Verksamhetsplan och budget för 

2011 ge nomgicks och antogs. Kostnads- och reseersättningar till funktionärer är oförändrat mot tidigare år. Antalet 
le damöter i styrelsen beslöts till 9 st., som tidigare.

Fyra funktionärer i styrelsen , Vera Thelander, Göran Roos, Ronney Johansson och Aksel Kops Eriksen, omvaldes. 
Sylvia Larsson omvaldes som revisor. 

Till ny revisorsuppleant valdes Reidar Johanzon, Malmö, efter Conny Axtelius, Malmö, som avböjt omval. Dam-
klubbsrådet omvaldes. Mi Olofsson kvarstår som studieledare och Aage Kilsand som ansvarig för hemsidan.

I valberedningen avgick Gunnar Olsson, Tomelilla, han ersätts av Inge Svensson, Staffanstorp. Övriga val hänsköts 
till valberedningen och styrelsen.

Två motioner hade inkommit och behandlades. Från Erling Thelander om Förbud att använda mobil utan handsfree 
och att sms:a under tiden man framför ett fordon.

Från Jan Åke Hansson om en ny och tydligare ”logga” på Motorförarens första sida. Båda motionerna godkändes 
för vidare befordran till förbundsårsmötet.

Regionsårsmötet 2
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När gästerna fi ck ordet framförde Lars G. Niwongh en hälsning från Skånes Nykterhetsförbund och tackade för 
fi nt samarbete, samt önskade MHF lycka till i sitt fortsatta arbete för en nyktrare trafi k.

Maria Bergström kom åter i talarstolen och slog ett slag för trafi ksäkerhets-fonden. Dess grundare Sune Lundqvist 
har gått ur tiden och det känns extra angeläget att komma ihåg honom genom att ge ett bidrag vid årsmötet.

Insamlingen inbringade 1.206:– kronor och styrelsen beslöt senare att tillskjuta så mycket att regionen kunde skicka 
4.000:– kronor till fonden.

Jan Åke informerade om ordförandekonferensen som hålls i Ö. Grevie, den 9 april där bl. a. projektkatalogen blir 
fö remål för genomgång. Vi kommer också där att prata om sommaraktiviteten ”Ta paus”, som fått en del nya regler.

Brita Nordbeck från Staffanstorp inbjöd till en fest i samband med avdelningens 50-årsjubileum den 14 maj på 
Ar lövs Teater.

Damklubbsrådet informerade om den förestående ”Vårträffen” i Degeberga, ditt alla hälsades välkomna. Underteck-
nad, som ingår i redaktionsrådet för Ratta Ren uppmanade alla från avdelningarna att skicka in referat och bilder från 
ak tiviteter, som kan inspirera andra när tidningen läses. Vi vill att Ratta Ren även i fortsättningen skall vara läsvärd.

Det var tid att bestämma nästa års årsmöte och datumet blev den 31 mars 2012. Ingen plats kunde anges för tillfäl-
let. Det är fritt fram för avdelningar att anmäla intresse.

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

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

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

Det var två personer som lämnade sina uppdrag och avtackades på sedvanligt sätt med blommor, Conny Axtelius 
som revisorsuppleant och Gunnar Olsson i valberedningen.

Aage Kilsand valdes till redaktör för Ratta Ren, medan Harald Brundell och Ann-Margret Svensson fortsätter i 
re daktionsrådet.

Lars G. Niwongh tackades med blommor för ett som vanligt väl genomfört årsmöte och Gunnar Gustavsson lika-
ledes med blommor för fi nt värdskap i samband med det nyss avslutade årsmötet.

Ordföranden i Osbyortens MHF, Gunnar Gustavsson hälsade välkomna till bords.
Ann-Margret

t 2011–04–02

Ombuden roas.

Resultat i Aktvitetstävlingen enligt följande:
Totalt: 1. Hässleholm 8.460 poäng, 2. Simrishamn 7.770 po äng, 3. Bjärnum-Vittsjö 6.570 poäng. Sedan följer Klip-
pan, Staffanstorp, Osby, Kristianstad, Tomelilla, Käv linge/S. Luggude och Vellinge.

I förhållande till antalet medlemmar:
1. Simrishamn 35 medl. 222 poäng, 2. Bjärnum-Vittsjö, 46 medl. 143 poäng, 3. Osby 35 medl. 106 poäng. Sedan 
föl jer: Hässleholm, Staffanstorp, Tomelilla, Klippan, Vellinge, Kävlinge/S. Luggude, Ystad/Skurup.
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Prisutdelning av Vera till Sven-Ingvar.Reg.ordf. uppvaktar och tackar
avd.ordf. för ett fi nt arrangemang.

Marlene Persson och NJan Åke tackar förbundsordförande Maria Bergström
för visiten på vårt årsmöte.
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När årsmötet var avklarat 
lör dagen den 2 april i Osby 
sam lades c:a 50 deltagare 
till ett samkväm i Försam-
lingshemmet i Osby.

Samkvämet stod Osby-
ortens MHF-avdelning för. 
Ord förande Gunnar Gus-
tavsson hälsade välkom-
men till kvällen samt bjöd 
till bords. Underhållningen 
stod två trevliga tjejer från 
Löns boda för, Marlene 
Pers son och Nicole Wång-
ne, vilka framförde ett vis- 
och musicalprogram.

Kvällen avslutades med 
kaf fe och tårta.

Supporterklubben höll 
un der kvällen sitt årsmöte 
med regionordförande Jan 
Åke Hansson vid klubban. 
Ett lättsamt årsmöte som 
gick i omvalets tecken. 
Sty relsen under ledning 
av Vera Thelander och 
Lennart Jo hansson höll 
dragning i vår omgången. 
I slutdragningen gick hög-
sta vinsten till andel nr 91. 
Det är alltid trevligt när 
man kan lämna över 400 
kro nor personligen till vin-
naren, som denna gång var 
Lars G. Niwongh.

Ordförande Vera Thelan-
der tackade för förtroendet 
att få leda klubben ännu ett 
år och informerade om att 
alla andelar utom två är sål-
da. Intresserade kan vända 
sig till Vera mail: 
veraoerlingthelander@
telia.com eller tel 0451-
213 16.

Ett stort TACK till Osby-
ortens MHF för en trevlig 
kväll.

Text: Vera Thelander

Vinnarandelar i 
våromgången:

100 kr andel nr: 116, 89, 
7, 124, 98, 117.

50 kr andel nr: 3, 34, 37, 
39, 40, 49, 52, 57, 65, 74, 
77, 87, 89x2, 93, 94, 98, 
100, 101, 105x2, 116, 126, 
127.

Slutdragningen:
400 kr andel nr: 91.
200 kr andel nr: 28, 42, 

128.
100 kr andel nr: 2, 35, 

64, 127.
50 kr andel nr: 27, 32, 

33, 38, 65, 71, 76, 81, 93, 
124.

Jan Åke kunde hälsa 23 
re pre sentanter för lokalav-
delningar och de båda cam-
pingklubbarna, välkomna 
till Ö. Grevie.

Årets projektkatalog över 
cen trala, regionala och lo-
kala projekt som vi alla är 
mer och mindre inblan-
dade i på olika sätt, fi ck en 
genomgång och de olika 
projekten poängsattes ef-
ter vad vi tror oss komma 
att hin na med under året. 
Hit hör alkolåsinformation 
och kon sumentupplysning, 
ut bildning av funktionärer 
och ungdomsledare, Trafi k-
nykterhetens Dag, Stoppa 
lang ningen, Riskutbildning 
om alkohol och droger i tra-
fi ken m. fl .

Vårt projekt Ta Paus 
kom mer att fortsätta som 
van ligt även detta år på 11 
plat ser i Skåne.

Miljöprojektet kommer 
tro ligen att genomföras på 
Göin ge Bil i maj.

Ett nytt regionalt projekt 
vän der sig till skolorna. Ar-
betsnamnet: ”Upplysning 
om alkoholens skador på 
barn och ungdomar”, där 
man vänder sig till klass 
5–6 för att tydliggöra faran 
av tidig alkoholdebut. Ett 
50-tal skolor ska besökas.

Alkolåssläpet är under 
om byggnad och skall i höst 
vara utrustat med alkolås 
som tidigare, men dess-
utom med alkometrar och 
ett ISA-system för demon-
stration.

Innan det nya fordonet tas 
i bruk kommer en utbild-
ning att ske för funktionä-
rerna som skall ut och de-
monstrera detsamma.

Trafi knykterhetens Dag 
kom mer att genomföras 
till samman med polisen 
och genom manifestationer 
på ett fl ertal platser.

Drograttfylleriet och nar-
kotikautvecklingen är ett 
nytt studiematerial i årets 
projektkatalog.

Medlemsvärvningen 
mås te alltid få ett omnäm-
nande, att vi minskar i 
medlemstal är väl för alla 
känt, men att det går att 
värva nya medlemmar bör 
vi också känna till. Ska vi 
fortsätta att vara en stark 
organisation vill det till 
att alla hjälps åt att vär va 
för att detta ska vara möj-
ligt. Detta året kommer det 
särskilt att satsas på värv-
ningskampanjer över hela 
lan det. En tävling är utlyst 
av förbundsordföranden, 
mel lan Region Norr och 
Re gion Skåne, så det är 
bara att sätta igång. Vär-
varna, avdelningen och re-
gionen, blir vinnare.

MHF:s fond, som har fun-
nits i 30 år, har gett pengar 
till bl. a. SMADIT, ett pro-
jekt, för Samverkan om al-
kohol och droger i trafi ken.

När konferensen led mot 
sitt slut, fanns tillfälle till 
på lysningar och underteck-
nad påminde om vikten av 
skic ka in material till Ratta 
Ren och även bilder som vi 
har fått erkännande för att 
det höjer läsvärdet.

Det är också viktigt att 
föra ut budskapet om lang-
ning som fi nns i fl ygblads-
form enkelt att distribuera 
och viktigt att påminna om 
att langningen pågår inte 
bara i samband med helger 
och skolavslutningar utan 
var je dag hela året. Där har 
vi en viktig uppgift.

Det var tid för avslutning 
och en intressant dag var 
till ända, tack till alla med-
verkande. Tack till Jan Åke 
för en bra konferens. Vi ses 
i sommar på olika aktivite-
ter och på 11 platser med 
Ta Paus.

Ann-Margret

Samkväm efter regionsårsmötet Ordförande- och funktionärs-
konferens 9 april 2011

och Nicole Wångne underhåller
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Skånes distrikt av MHF-
Ung dom avhöll sitt årsmöte 
den 25 mars i de trevliga lo-
ka lerna på Föreningarnas 
Hus i Kristianstad. Tjugo-
fem ungdomliga i varie-
rande åldrar hade mött upp 
den na kväll, där Lars G Ni-
wongh och Emma Svens-
son från arrangörsklubben 
häl sade välkomna.

Förhandlingarna kom 
även i år att förtjänstfullt 
le das av rutinerade Göran 
Roos från MHF-Regionen. 
Han fi ck bokstavligen ta 
ske den i vacker hand, då 
in gen tänkt på att hämta 
ord förandeklubban. Denna 
in nehas ju av distriktsord-

föranden, som tyvärr inte 
kun de närvara. Nu gick det 
hela raskt och bra ändå, vil-
ket till del underlättades av 
de många omvalen. Punkt 
ef ter punkt klubbades – 
för låt, skedades igenom. 
Sty relsen fi ck i sin helhet 
för nyat förtroende under 
led ning av Henrik Bengts-

son. De övriga ledamöterna 
är för övrigt Roger Nilsson, 
Ca milla Nilsson, Emma 
Svens son, Johan Nord, 
Al bin Fridh och Per-Inge 
Jans son. Bjarne Lexander 
och Patrik Thomasson fort-
sätter sin revisorsgärning 
även nästa mandatperiod. 
Där emot utsågs en ny val-
beredning, bestående av 
Bör je Olsson, Ann-Christin 
Nils son samt Per-Inge Jans-
son.

Gästerna Göran Roos från 
MHF-regionen och Lars G. 
Ni wongh från Skånes Nyk-
terhetsförbund fi ck komma 
till tals och önska distrik-
tet lycka till, varpå de fi ck 
mot ta var sin blomster-

kvast. Blommor fi ck även 
av gående valberedningen 
Pa trik Thomasson och An-
dreas Gustafsson, liksom 
Ann-Charlotte Svensson 
och Frank Andersson som 
skött marktjänsten. Det var 
de väl värda, för deltagarna 
var sannerligen inte blyga 
när de högg in på den efter-
följande smörgåstårtan. De 
som till äventyrs inte föråt 
sig kunde avsluta med kaffe 
och jättegod tårta. Kristian-
stadklubben ska ha en stor 
elo ge för ett trivsamt och 
lyc kat arrangemang. Vi i 
di striktsstyrelsen vill tacka 
så hjärtligt!

Uppgiftslämnare:
Per-Inge Jansson

MHF-Ungdoms distriktsårsmöte 2011

En del av ombuden

Årsmötesprecidiet

Blommor till de avgående i valbredningen.

Tel: 040-547060 eller 
0704-539077

www.lockarpsgokart.se

För en rejsigare upplevelse!

Tel: 0709-539020
Östra Ljungby/Klippan

www.klippansgokart.se

KLIPPAN
Nya kartar!
Familj, Företag
Drop-in, Event
Vi har nåt för alla!

LOCKARP
Nya kurvor!

Nybyggt Café med 
Viasat Motor 

F1 & MotoGP!

Utomhusbanor 
i Skåne
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På vårt månadsmöte i mars 
hade vi en mycket duktig 
in formatör från Civilför-
svarsförbundet Marianne 
Da nell-Kindberg, som gav 
oss mycket kunskap om vad 
vi borde veta om säkerhet i 
våra lokaler och bostäder.

Vi var för få i stugan den-
na kväll så vi inbjöd henne 
att återkomma den 26 april 
på vårt damklubbsmöte.

Vid månadsmötet i april 
i vår stuga inbjuder vi all-
tid Frälsningsarmén och så 
blev det även i år den 14 
april. Vi var 30 st. trevliga 
gäs ter och medlemmar. Det 
blev en fi n stämning med 
sång och härlig musik. Rolf 
kan verkligen höja tempot 
här. Det blev många önske-
sånger under kvällen. Även 
blev det tillfälle för vår ord-
förande att informera om 
kom mande uppdrag.

Det vi närmast har att 
ge nomföra utåtriktat blir 

”Däck val 2011” och ”Ta 
paus”.

Vi hoppas på fi nt väder 
och många intresserade.

När damklubben hade 
möte den 26 april samlades 
24 medlemmar från dam-
klubben och avdelningen. 
Vi hade åter inbjudit Civil-
försvarsföreningens ord-
förande Marianne Danell-
Kind berg, som informerade 
om säkerhet i våra lokaler 
och i hemmet, samt om 

”Vårt sårbara samhälle”. 
Det blev många frågor och 
sva ren från vår informatör 
blev lika många. Hon kol-
lade våra brandvarnare och 
brandsläckare, samt all be-
lys ning och gardinupp-
hängning och mycket annat 
som behövs i vår stuga och i 
våra hem. Denna kväll blev 
en mycket givande och lä-
rorik så kallad kurs. Vi var 
alla mycket nöjda och blir 
även mer omtänksamma 
fram över. Nu skulle det 
bli gott med kvällskaffet 
och lite diskussioner om 
äm net i kväll. Vi tackade 
vår Marianne med en liten 
gåva och önskade henne 
väl kommen vid ett annat 
till fälle. Damklubbsordfö-
ran de Brita tackade alla för 
en trevlig gemenskap här i 
kväll och förklarade mötet 
avslutat.

Text och bilder:
Brita Nordbeck

Staffanstorps MHF

Marianne Danell-Kindberg 
informerar.

Intresserade åhörare.

Intresserade åhörare.

Osbyortens MHF-avdelning

Kävlinge/Södra Luggude
årsmöte

Vera Thelander tillsam-
mans med ordförande Gun-
nar Gustavsson överläm-
nade utmärkelse för 50 års 
med lemskap till Gösta Da-
nielsson som numera bor i 
Älm hult, Vera informerade 
om kommande aktiviteter 
inom regionen.

Text  Erling

höll sitt årsmöte den 28 fe-
bruari på Helgas restaurang 
i Lönsboda med 20 av totalt 
39 medlemmar närvarande, 
allt så 50% uppslutning. 
Från regionen deltog Vera 
The lander som ledde års-
mötet. Gunnar Gustafsson 
fi ck förnyat förtroende som 
ord förande, även på övriga 
plat ser blev det omval.          

Avdelningen hade årsmöte i 
Fu rulund den 28 mars.

15 st. hade gjort sig för-
tjänta av att få 50-års mär-
ket, tyvärr var det bara 2 st. 
som dök upp.

Från regionen deltog Gö-
ran Roos, som även ledde 
årsmötet.

Text: Marianne

Vårfest på Skogsgård

Ett antal medlemmar 
hade kommit dit, där vi åt 
en lättare måltid. När alla 
var mätta fi ck vi höra på 
trubaduren Björn Olsson 
som spela och sjöng många 
egna visor.

Därefter smakade det gott 
med kaffe och tårta, samt 
drag ning på lotteriet.

Göran informerade om 
kom mande verksamhet, 
och tackade för en trevlig 
kväll.
Text: Karin, Foto: Miakel

Hässleholms avd. fi rade att 
vå ren är kommen med fest 
på Skogsgård. 

Glada festdeltagare.

Trubaduren Björn Olsson un-
derhåller med sång och musik.
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MHF har startat en värvningskampanj och då följer vi i 
MHF Camping Club efter så är kampanjen fullbordad. 

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

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

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

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

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

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

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

Värva!

Värva nya medlemmar nu!
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Söndagen den 17 april hade 
NBV Skåne sitt årsmöte i 
Lund och då bytte man 
ock så ordförande Andrea 
La vesson lämnar posten 
ef ter ett arbetsamt år för 
av delningen. Anledningen 
till detta är att hon nu job-
bar i Stockholm, så det har 
va rit ett pussel att få ihop 
schemat berättade hon för 
Skåningen.

Bertil Freed ledde årsmö-
tet. Det gick snabbt fram i 
fö reningslistan innan man 
släpp te in förbundets repre-
sentant Jan Linde i talarsto-
len. Han kunde konstatera 
att det i år är 40 år sedan 
NBV bildades och det 
sked de 14/11 1971.

Linde kunde konstatera 
att det i dagsläget går bra 
för NBV som under 2010 
ökat med 17,3 procent till 
hela 168.000 timmar. Vi 
har också ökat i våra med-
lemsorganisationer och 
i våra samarbetspartners 
verksamhet.

Nya medlemmar är på 
väg in i NBV och nämnde 
då Tempelriddarna samt 
tre bosniska organisationer 
och Unga Kris, när detta är 
klart blir det sex nya med-
lemmar i NBV-familjen. Vi 
kan vara stolta och glada 
för dessa nya medlemmar. 
Han meddelade också att 
Åke Marcusson har tillträtt 

som rektor fram till den 30 
juni i år.

Så var man inne på verk-
samhetsberättelsen som 
pre senterades av Björne 
Berg mark. Han betonade 
att det har varit ett tufft år, 
men kunde samtidigt ock-
så konstatera att nu har det 
vänt och vi kan arbeta med 
en annan ekonomi detta 
året och det känns bra. Här 
be rättade konsulterna om 
sin egen verksamhet på de 
or ter där de verkar idag. 
Här kommer det att bli lite 
för ändringar under året.

Så fortsatte man med den 
eko nomiska berättelsen och 
även här visade man på de 
pro blem man haft 2010 
och som man nu lämnar 
med bättre förutsättningar 
in för 2011. Man fastställde 
ba lansräkningen samt gav 
sty relsen ansvarsfrihet för 
det gångna året. Styrelsens 
ar voden, ersättningar och 
trak tamenten blir desamma 
som 2010.

Även arbetsplanen pre-
senterades av Björne Berg-
mark. Här blev det en del 
frå gor från ombuden men 
man resonerade sig fram till 
beslut även i denna punkt.

Budgeten som föredrogs 
av kassören Göran Roos 
an togs också av ombuden.

Så var man framme vid 
val av styrelse: ordf. Björ-

ne Bergmark, sekreterare 
Jen ny Bolting, kassör Gö-
ran Roos, ledamot Inger 
Elversson, Ann-Charlotte 
Svensson samt Jan Linde 
från förbudsstyrelsen, re-
visor Stig Aronsson, val-
beredning Hans Hansson 

(sam mankallande), Karl-
Erik Jönsson och Håkan 
Måns son. Beredningsgrup-
pen består av Bengt Edqvist 
och Jörgen Jönsson.

Text och foto:
Lars Bergqvist

Björne tar över klubban i NBV

Björne Bergmark avlöser Andrea Lavesson som ordförande i 
NBV Skåne.

 Vittsjö Camping

www.vittsjocamping.sewww.vittsjocamping.se

Telefon 0451-22489Telefon 0451-22489

Vi har öppet året runt

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

040-29 29 12
www.skanecamp.se
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Årets påskträff var på mån-
ga sätt mycket bra, vädret 
var bra och solen bara lys-
te och lyste och björkarna 
slog ut under helgen.

Programmet som kom-
ponerats av värdparen Ma-
ry-Anné och Gösta Ståhl, 
Älmhult samt Astrid och 
Ing var Johansson, Växjö 
var mycket bra och med 
tid även för umgänge och 
kaf fedrickning med vänner 
och bekanta.

På skärtorsdagen blev det 
som vanligt mycket snack 
ef tersom de fl esta inte träf-
fats på hela vintern, på 
lång fredagen var det fem-

kamp, korvgrillning, Gösta 
och Mary-Anné visade bil-
der från svunnen tid med 
både träffar och utfärder till 
Nor ge. Påskafton var ledig 
för egna utfl ykter och på 
kväl len avnjöts påskmålti-
den och där efter blev det 
dans. Påskdagen började 
med årsmöte där det blev 
näs tan bara omval, samt 
be slut om att Sektion Syd 
skall ansöka om att få arr-
an gera Riksträffen 2012. På 
an nandagen var det prisut-
delning och avskedskramar.

Text och bild:
Erling Thelander

Kabe Klubb syd firade 
5-års jubileum 14–17/4 
2011 på Jägersbo Camping. 
Vi var inbjudna på lör dagen 
för att delta i en mässa och 
utställning i Jägersbos 
dansrutunda. Vi fi ck en bra 
och central plats i lokalen 
och mässan var öp pen för 
klubbmedlemmar och all-
mänhet under lör dagen, 
vår monter med ”Uppvak-
nandet” rönte stort intresse 

med många dis kussioner 
om olika sorters rusdrycker 
och deras in nehåll samt på-
verkan. Det delades också 
ut broschyrerna Öl är också 
Alkohol, Vi gjorde det och 
tid ningen Motorföraren, 
det var ett mycket uppskat-
tat inslag av både klubb-
medlemmar och allmänhet.

Gunnel och
Jan-Åke Hansson

Syds Påskträff i Grimslöv

Korven är slut, så vi åker hem.

”Uppvaknandet”

Gunnel presenterar ”uppvaknandet”.

Lite till om ”Uppvaknandet”

Veteranbilar i Sölvesborg.

Lördagen den 7 maj var vi 
på Bilprovningen i Sölves-
borg, inbjudna av en MHF-
medlem från Bromölla och 
en veteranbilsklubb på 

”Öppet hus”, där man fi ck 
besiktiga sina veteranfor-
don.

Text och bild:
Erling Thelander

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

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

Lindstrands Lack
Godkänd av försäkringsbolagen.

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

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

Vi monterar 
Dräger Alkolås 

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

Bussar  ● Lastbilar
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Den 15 april ägnade sig tre 
MHF-avdelningar, Hässle-
holm, Bjärnum-Vittsjö och 
Os byorten åt att gnugga 
ener giknölarna.

Platsen för arrangeman-
get var församlingshemmet 
i Osby.

Frågeledaren Lars Erik 
Eriks son presenterade 120 
frå gor som de tre lagen 
hade att jobba med under 
kvällen.

Det blev en jämn kamp. 
Det skiljde endast en 
poäng mellan Osbyortens 
och Hässleholms lag. Os-
by orten tog dock hem se-
gern denna gång med Häss-
leholms lag på andra plats 

och Bjärnum-Vittsjö blev 
trea.

Vandringspriset som tidi-
gare innehades av Hässle-
holm gick nu över till Os-
byorten.

Det var en trevlig kväll 
med fi n gemenskap.

Där fanns också ett antal 
åhö rare som även de fi ck ta 
del av frågorna och känna 
på att det inte är att kunna 
allt.

Frågeledaren uttryckte en 
önskan om att fl er lag bor-
de deltaga eftersom det är 
myc ket arbete att ta fram så 
mån ga frågor.

För Osbyortens MHF, 
Gunnar Gustavsson, ordf. 

var samlingsnamnet på vårt 
mars möte, när det mesta av 
snön smält bort och vattnet 
rann isfritt i våra vattenled-
ningar. 21 medlemmar kom 
för att lyssna till Paulette 
från Hälsokostaffären Life 
som hade en del att berätta 

om de preparat som många 
av oss använder för att må 
bra. Det serverades hemba-
kat till kaffet och lotterivin-
sterna, som var skänkta av 
Pau lette fördelades bland 
deltagarna.

Ann-Margret

Osbyortens MHF-avd.
arrangerade den 15 april

Kretsfrågesport

Frågesportslagen.

I väntan på våren

Pau lette från Life visar hälsoprodukter.

på uppdrag av NTF, har ut-
förts på en del bensinmac-
kar i vår. Vi från Simris-
hamn hade möjlighet att 
be manna en mack i Tome-
lilla. Ett 75-tal bilister fi ck 
vi kontakt med under de 
två timmar vi var där. Ma-
terialet vi delade ut mottogs 
med tacksamhet. Men det 

fi nns ju alltid något ”bror 
duktig”.

Påpassligt nog dök repor-
tergänget från Radio Kris-
tianstad upp och Aage blev 
in tervjuad i direktsändning 
i programmet ”Hallå Skå-
ne” och vi fi ck bra reklam 
för denna verksamheten.

Aage/Ann-Margret

Bilbältesinformation

EKVALL’S BIL & HUSVAGN
RÅDJURSVÄGEN 2

246 52 LÖDDEKÖPINGE     

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

Vi stöder MHF & MHF-Ungdom
med denna annons

Löderups Strandbads
Camping ★ ★

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

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

www.camping.se/plats/m12

Nostalgi CaféNostalgi Café
The 50´s MuseumThe 50´s Museum

Tryde     TomelillaTryde     Tomelilla

Öppet alla dagar i juli 12.00-17.00Öppet alla dagar i juli 12.00-17.00
Alla lör & sön i juli Bil & MC träffar med musikuppträdande Alla lör & sön i juli Bil & MC träffar med musikuppträdande 

Bokningar året om 0708-66 67 52Bokningar året om 0708-66 67 52
www.nostalgicafe.webb.sewww.nostalgicafe.webb.se

AUTOSEUM
BIL & MOTORMUSEUM

ÖÖPPET
ÖPÖÖÖ

T
ÖPPET
ÖPPET
ÖPÖP TTPPETPPET
ÖPPET
ÖPPET

f å å k 
från påsk 
från påsk 

ill oktob
tit ll oktoberrrrrrrrr
tit ll oktoberr

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

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

Fabriksgatan 10 | 272 36 Simrishamn | Tel: 0414-137 80  
för öppettider se: www.autoseum.se
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 Med 100 kr i månaden (1 st 300-kronorslott varje dragning)

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

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

 Jag är intresserad av att betala via Autogiro 

Namn:

Adress:

Postnr:     Postort:

Telefon dag:    Kväll:

E-post:

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

Ort/datum:

Namnteckning:

Vinn din drömbil och stöd MHF!

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

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

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

gånger ditt satsade belopp.

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

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

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

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

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

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

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

välja att ta kontanterna. Vinsten är skattefri.

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

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

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

rättas personligen.

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

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

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

MHF Lotteritjänst 
FRISVAR Kundnr 20466144 
120 11 Stockholm

Värvad av lokalavd: 

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

Beställer du lott så stödjer du 
även din lokalavdelning.

För varje prenumerant får din 
lokalavdelning 60 kronor.

Skriv in avdelningens namn här 
nedan.
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 Vi stöder MHF och MHF-Ungdom
för en drogfri trafi kmiljö.

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

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

Handikappanpassat Fri

- Flygplan från J22 till JAS 39

- Uniformer  & Miljöer

- “Hemliga” ledn.centraler 

- Filmvisning non stop

- Provsitt J 35 Draken

- Flygsimulator

- Museishop med Cafeteria 

Öppet 10.00-17.00

Mer detaljerade öppettider och vägbeskrivning

GPS: N56,28891 O12,84620

Juni-augusti / tis-sön
September-maj / lör-sön

Grupper från företag, klubbar,

föreningar etc. guidas alla dagar hela året.

Ytterligare information och bokning

tel. 070-35 29 171

FLYG
MUSEUM
FLYG
MUSEUM

Ängelholms

Utställningen arrangeras i år i Skanör lör 16 juli 2011 
Anmälan på hemsidan
Välkomna

www.facc.nu
info@facc.nu

Besök våra  
sommarkyrkor!
www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Vår camping är öppen under sommarhalvåret
och våra stugor finns för uthyrning året runt.

Vi kan också erbjuda konferenslokal,
bastu och cateringmat.

035-305 10
www.firstcamp.se 

tylosand@firstcamp.se
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Emma Svensson informerar.

Skåne Lyfter i Kristianstad

Skåne lyfter i Sjöbo

Det var många som ställde frågor?

Ansvariga

E20 Skånegården. 
Ove Eriksson, Anisvägen 6   
238 38 Oxie.
Telefon 040-54 97 46
E-post: 
ove__eriksson@live.se

V 9 Smygehamn.
Hans Hansson, 
Lillevångsvägen 155-27   
235 99 Vellinge.
Telefon 040-48 70 89, 
0709-68 98 75
E-post: hans.hansson@
manstorpsbuss.se

V 23 Lars Duva  
Ronney Johansson, Aron 
Nils väg 11, 283 32 Osby
Telefon 0479-124 81, 
0767-92 12 45
E-post: 
ronney.johansson@haki.se

V 19 Vägstationen Brösarp
Gunnar Olsson, Egnahems-
gatan 5, 273 36 Tomelilla
Telefon 0417-101 85
E-post: gunnar.egnahems-
gatan@swipnet.se  

E22 Ekerödsrasten
Frank Andersson, 
Gringel stadsvägen 122, 
291 97 Gärds Köpinge
Telefon 044-23 52 08
En dag 30 juli 
kl. 09.00–16.00
E-post: frank.andersson41
@gmail.com

E4 Mölletofta
Aksel Kops Eriksen, Eke-
brogatan 11, 265 37 Åstorp
Telefon 042-594 74, 
0708-92 98 37
E-post: klippan@mhf.se 
  
V 9 Vårhallen
Ann-Margret Svensson, 
Bran teviksvägen 95,
272 38 Brantevik
Telefon 0414-222 42, 
0709-67 69 79
E-post: 
a-m.svensson@spray.com

V 23 Norra Mellby
Lennart Johansson, 
N. Byvägen 18, 
281 46 Tormestorp
Telefon 0451-181 40
E-post: 
j.lennart73@gmail.com

E22 Gårdstånga
Inge Svensson, Tottarpsvä-
gen 5, 245 33 Staffanstorp
Telefon 046-25 67 96, 
0709-92 62 29
E-post: 

E4 Skåneporten
Magnus Abrahamsson, 
Lönn sjöholm 535, 
286 92 Örkelljunga
Telefon 0435-811 41
E-post: 

E22 Vä
Henrik Goldman, 
Östersjövägen 336, 
295 91 Bromölla
Telefon 0456-260 91
E-post: henryk@gmail.com

Ta Paus 2011
Vi som var där och infor-
merade om hur mycket sprit 
det är i öl och vin var Emma 
Svensson, Eric Juh lin, Vera 
och Erling Thelander.

Vi delade ut 260 bro-
schyrer ”Öl är också alko-

hol” och många fl er tittade 
på Uppvaknandet, det var 
även många som provade 
promilleglasögonen.

Text och bild:
Erling Thelander

Sjöbo var en av fyra platser 
i Skåne som fi ck besök av 
tur nén Skåne lyfter.

En satsning av Region 
Skå ne för sundare vanor.

På lördagen den 7 maj 
fyll des Gamla Torg av ak-
ti viteter med hälsa som 
ge mensamt tema. Vi från 
MHF fi ck stor uppmärk-
samhet med vår utställning 
”Uppvaknandet” och mån-
ga samtal kring alkoholen 
och dess skadeverkningar 
som folk upplever på olika 
sätt. Promilleglasögonen 
fanns också med och pro-

vades av en del, som dock 
tyc ker de är obehagliga. 
Vi kun de räkna in c:a 250 
be sökande och lika många 
som såg oss lite på avstånd.

Företag, kommunen och 
an dra föreningar deltog 
med tävlingar, smakprov, 
upp levelsetunnel och en 
myc ket populär klätter-
vägg.

MHF har också deltagit 
i Kristianstad, Ängelholm 
och Malmö, med samma 
koncept.

Text: Ann-Margret

Årets utställning handlar om jazzmusikern, sångaren 
och scenartisten Östen Warnerbring – Östen med Rösten.

Hans spännade liv och karriär visas här på Johannamuseet. 

Juni-augusti: alla dagar 10-17. Maj och sept: torsdag-söndagar 11-16  
Från E65 vid Skurup • Tel: 0411-427 80 • Fax: 0411-425 30 • info@johannamuseet.se

Tekniskt- och allmänt museum. Veteranbilar, motorcyklar, 
vardagliga bruksföremål, musikinstrument, leksaker, café, 
och presentbutik. Här finns också tre unika marknads-
positiv, Sveriges äldsta bil och flera spännande specialut-

HÄR FINNS TURISTBYRÅN

V Ä L K O M M E N  T I L L  M I N N E N A S  M U S E U M
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– Nu börjar kalvavstöt-
ningen och därmed ökar 
ris ken för viltolyckor.

Under slutet av vå-
ren och inledningen av 
som maren ökar antalet 
vilt olyckor. Det hänger 
sam man med att älg och 
rå djur stöter bort förra 
årets ungar inför att de 
skall få nya kalvar och 
kid. Under den här tiden 
gäl ler det att vara extra 
upp märksam när du är 
ute på vägen då risken 
för att man stöter på vilt 
som korsar vägen är hög-
re. Antalet viltolyckor på 
våra vägar har ökat med 
cir ka 40 procent under 
slu tet av 2000-talet.

Kalvavstötningen ökar 
risken för viltolyckor

Under perioden april till 
juni pågår kalvavstötningen 
bland älgar och rådjur. Det 
är den period när älgkon 
och rågeten börjar stöta 
ifrån sig förra årets kalvar 
för att kunna ta hand om de 
nya. Det innebär att de unga 
dju ren från och med då får 
kla ra sig själva och lämnar 
sina vanliga strövområden 
för att söka sig till nya mar-
ker. Under denna period 
ökar naturligt viltrörelserna 
i våra skogar och därmed 
ock så risken för att stöta 
på både älg och rådjur på 
vä gen. Därför är det viktigt 
att man som förare är extra 

upp märksam under denna 
tid.

Sker tidigare 
i Sydsverige

Nya rön från ett forsk-
ningsprojekt på Sveriges 
Lant bruksuniversitet, SLU, 
med GPS-märkta älgar har 
vi sat att älgarna i Sydsve-
rige kalvar mycket tidigare 
än vad man antagit innan, 
vil ket innebär att även kalv-
av stötning sker tidigare. 
Gö ran Ericsson, Professor 
på institutionen för vilt, 
fi s ke och miljö på SLU är 
le dare för den grupp som 
be driver forskning kring 
klöv vilt, miljö, klimat och 
män niska. Deras forsk-
ning, där älgen står i fokus 
i många projekt, visar att 
kalv avstötningen i södra 
Sve rige kan ske så tidigt 
som i mitten av april.

– Tidigare antaganden 
har baserats på älgforsk-
ning i Västra Götaland. 
Men sedan vi börjat med 
GPS-märkning av älgar i 
Väx jöområdet har det visat 
sig att älgkorna i Sydsve-
rige kalvar så tidigt som i 

början av maj, berättar Gö-
ran Ericsson.

Kalvavstötningen är högst 
in dividuell och varierar 
där för från den ena älgkon 
till den andra. En del stöter 
bort sina kalvar fl era veckor 
in nan de skall kalva, medan 
an dra kan vänta till det bara 
är några timmar innan de 
skall föda.

Kraftig ökning av 
älgolyckor 2010

Under 2010 ökade antalet 
älg olyckor med nästan en 
fjär dedel från c:a 5.500 till 
c:a 7.200 anmälda olyckor. 
Älg olyckorna är de allra 
far ligaste viltolyckorna, 
fram förallt för att älgens 
lån ga ben gör att man vid 
en kollision ofta får hela 
äl gens kropp mot vindruta 
och tak på bilen. Det i kom-
bination med att en älgtjur 
kan väga upp till 550 kg gör 
älg krocken till den i sär-
klass farligaste viltolyckan 
med risk för mycket omfat-
tande och allvarliga person-
skador.

Stor olycksökning 
sedan 2005

Trenden som varit de se-
naste åren med ökat antal 
an mälda viltolyckor hål-
ler i sig. Mellan 2009 och 
2010 steg antalet anmälda 
olyc kor från c:a 44.000 till 
47.000. Sedan 2005 har 

an ta let anmälda olyckor 
ökat med nästan 40%. Den 
stör sta delen av olyckorna 
står rådjuren för, följt av 
äl gen. Vildsvinsolyckorna 
som ökat kraftigt de senaste 
åren har nu stabiliserats och 
till och med sjunkit något.

Många faktorer
Vad trenden med ökat 

an tal olyckor beror på vet 
man inte exakt, en bidra-
gande orsak tros vara den 
lag om skyldighet att an-
mäla alla viltolyckor till 
po lisen som trädde i kraft 1 
ja nuari 2010. Men eftersom 
att ökningen av viltolyckor 
var större redan året innan 
la gen trädde i kraft måste 
det fi nnas fl er faktorer som 
spe lar in.

– Troligen är det en kom-
bination av många olika 
sa ker så som; viltstammen 
stor lek, fl er bilar på vä-
garna, ökad anmälningsbe-
nägenhet, säger Marianne 
Hjärt fors, kanslichef på 
älg skadefondsföreningen. 
De hårda och tidiga vint-
rarna med mycket snö som 
rått de senaste åren är tro-
ligen också starkt bidra-
gande. Dels är det saltet 
på vägbanorna som lockar 
ut djuren och men sen är 
det också mycket enklare 
för djuren att förfl ytta sig 
på våra plogade vägar än 
i snödjupet inne i skogen.

Var uppmärksam på vilt

Viltolyckor 2010 (2009)
 Älg Hjort Rådjur Vildsvin Rovdjur TOTALT

 7.227 1.051 36.107 2.445 59 46.889

 (5.761) (1.160) (33.798) (3.085) (47) (43.851)
För aktuell och länsvis viltolycksstatistik, besök Älgskadefondsföreningens hemsida: 
www.aelgen.se
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Nio av tio mopedungdo-
mar använder hjälmen på 
rätt sätt. Det visar en unik 
och landsomfattande un-
dersökning som trafi k-
säkerhetsorganisationen 
NTF står bakom. Allra 
duk tigast är fl ickorna.

– Resultaten är mycket 
po sitiva eftersom vi vet att 
när mare hälften av alla 
mo pedister som dödas i 
tra fi ken, inte haft hjälmen 
knäppt vid olyckstillfället, 
sä ger projektledare Henrik 
Jo hansson på NTF.

Studien, som omfattar 
när mare 1.300 mopedister i 
60 kommuner spridda över 
hela landet, har genomförts 
av NTF under våren på 
upp drag av Trafi kverket. 
Ob servationerna har utförts 
i anslutning till högstadie-
skolor och i tätortsmiljöer.

Var tredje ung 
mopedist är fl icka

Sammanställningen visar 
att mopeden fortfarande är 

ett mycket attraktivt och po-
pulärt transportmedel, även 
om försäljningsminsknin-
gen av EU-mopeder i lan-
det, märks i studien. Vidare 
kör fl est killar moped, men 
fl ic korna är på frammarsch, 
var tredje mopedist är idag 
en fl icka.

Slarvet orsakar 
dödsolyckor

94 procent av mopedis-
terna använder hjälmen på 
rätt sätt – det vill säga att 
man har hjälmen knäppt 
och att den sitter korrekt 
på huvudet. En sådan åt-
gärd är en förutsättning för 
att undvika svåra olyckor. 
Hös ten 2010 presenterade 
Tra fi kverket en gemensam 
stra tegi för ökad säkerhet 
på MC och moped som ska 
vara vägledande ända fram 
till 2020. Där pekar man ut 
rätt hjälmanvändning som 
ett mycket prioriterat om-
råde. Enligt Trafi kverkets 
djup studier av dödsolyckor 

på moped saknar närmare 
hälf ten av de mopedister 
som omkommer varje år 
hjälm eller hade tappat den 
vid olyckstillfället. De fl es-
ta som tappar sin hjälm är 
under 18 år. Strategin for-
mu lerades utifrån ett anta-
gande om att korrekt hjälm-
användning låg på cirka 90 
procent.

– Samtidigt som det na-
turligtvis är positivt att så 
mån ga använder hjälm och 
knäp per den på ett korrekt 
sätt betyder detta faktiskt 
att rätt hjälmanvändning 
till och med är viktigare än 
vad vi tidigare trott, menar 
NTF:s Trafi ksäkerhetschef 
Nils Petter Gregersen. Lik-
he ten är påtaglig mellan 

hjälm användningen och 
an vändningen av ett an-
nat viktigt skyddssystem, 
bil bältet. Även där är an-
vändningen hög men de 
som väljer att inte använda 
bäl tet är kraftigt överrepre-
senterade bland de som dö-
das och skadas allvarligt. 
Om alla använde hjälmen 
på rätt sätt skulle vi kunna 
räd da livet på tre tonårin-
gar årligen.

I höst kommer NTF-för-
bunden i Sverige att presen-
tera studien i samband med 
för äldramöten. Målgrup-
pen är föräldrar till elever i 
års kurs åtta. Presentationen 
görs tillsammans med när-
polisen.

Risken att dödas eller skadas svårt är större än vad man tidigare 
trott om man slarvar med hjälmen.

Foto: NTF

Nättidningen

Få mopedister
slarvar med hjälmen

– men de som gör löper stor risk att dödas

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

Hjärtligt välkomna! Pia & Stefan med Personal

 

Vi stödjer MHF och MHF-ungdom 

för en drogfri trafi kmiljö

  www.lund.se/gatukontoret

Tekniska 
förvaltningen

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

Tele: 044-52188, 0730-664375 • www.ivo-camping.nu • reception@ivo-camping.nu



22

Den 14/5 2011 fi rade Staf-
fanstorps MHF-avdelning 
50-års jubileum i Arlövs 
tea ter, 85 medlemmar var 
med och fi rade detta. Först 
fi ck vi en lätt måltid bestå-
ende av potatisgratäng, kött 
och sallad. Därefter bjöd 
Carnettis orkester upp till 
dans. Senare under kväl-
len uppvaktade MHF Re-
gion Skåne den jubileran-
de avdelningen med en 
li ten gåva. Staffanstorps-
av delningen har ett aktivt 
pro gram på sin agenda. 
Ef ter uppvaktningen blev 
det uppvisning av Finska 

dan ser som var mycket 
upp skattat, sedan fortsatte 
dan sen till kl. 23.00 då det 
blev kaffe med dopp och 
drag ning på de lotterier 
som sålts under kvällen 
och en del gick hem med en 
vinst under armen. Ett stort 
TACK för ett mycket trev-
ligt arrangerat jubileum. De 
som fi xade detta var Inge, 
Brita, Siv och Kurt samt 
några andra som var be-
hjälpliga.

Tack åter en gång från oss 
som var där.

Text: Jan-Åke

Osbyortens MHF-avdelning

inbjuder alla intresserade till ett besök på

Ateljé Ängeln
i Hunshult utanför Lönsboda lördagen den 
13 augusti 2011 mellan kl. 13.00–15.00

Margareta Juhlin 
bjuder då in till sin 
ateljé där du kan ta 

del av hennes
målningar med

änglamotiv.
Kaffe kan serveras.
Varmt välkomna!

Staffanstorps MHF 50-år

 
BjuvsBurnouten  
Hedvalla i Bjuv  
20 aug 
Heldag för familjen med 
biluppvisningar, utställare 
och rockkonsert. 

Veteranbils-  
och motorcykelträffar  
Billesholms folkets park  
14 juli, 11 aug, 8 sept
kl. 17.00. Fri entré!

Bjuvsfestivalen   
Folkfest i Bjuvs centrum  
26-27 aug

Välkommen till  
  motorvännernas 
   Mecka! 

www.motorcity.skane.com
www.bjuv.se

 Vi stödjer MHF!
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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 15 245 33 Staffanstorp tel. 046-25 67 96, mob. 0709-92 62 29
Sekreterare Vera Thelander Hemmeströ 4621 280 20 Bjärnum tel. 0451-213 16, mob. 070-378 61 10
Kassör Göran Roos Hjälmhultsgatan 15 254 41 Helsingborg tel. 042-457 00 20, mob. 010-121 71 06 
V. ordförande Ronney Johansson Aron Nils väg 1 i 283 32 Osby tel 0479-124 81,044-494 34 arb.
V. sekreterare Hans Hansson Lillevångsväg. 155–27 235 99 Vellinge tel. 040-48 70 89, mob. 070-516 20 56
Ledamot Ove Eriksson Anisvägen 6 238 38 Oxie tel 040-54 97 46
Ledamot Emma Svensson Kviingevägen 27 C 289 50 Hanaskog tel 0722-03 76 68
Ledamot Aksel Kops Eriksen Ekebrogatan 11 265 37 Åstorp tel. 042-594 74
Ledamot Marianne Jönsson Rusthållsgatan 1 252 31 Helsingborg mob. 070-622 59 17
Revisor Sylvia Larsson Aska 4183 281 90 Hässleholm tel. 0451-320 16
Revisor Bjarne Lexander Svartbrödragatan 2 264 35 Klippan tel. 0435-134 04

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

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

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

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

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

Hemsidesansvarig
Aage Kilsand Kristianstadsvägen 3 272 34 Simrishamn tel. 0414-143 00 
e-post: aage@kilsand.se
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STOCKHOLM Att dricka 
al kohol strax efter trafi k-
olyckor kommer att för-
bjudas. Det står klart se dan 
hela riksdagens social ut-
skott ställer sig bakom för-
slaget mot s. k. eftersup-
ning.

Det skedde i samband 
med att socialutskottet stäl-
ler sig bakom regeringens 
för slag till ANDT-strategi. 
Men man vill alltså gå läng-
re på en punkt – nämligen 
att kriminalisera eftersup-
ning för förare och ut skottet 
stödde därför en S-motion.

Det är idag möjligt för på-
verkade förare att uppge att 
man druckit alkohol efter en 
olycka, men innan polisen 
kommer till platsen. Det har 
kunnat leda till frikännande 
eller lindrigare straff.

– Det är inte rimligt att 
nå gon ska kunna klara sig 
un dan ansvar för rattfylleri 

ge nom att hävda att man 
druc kit alkohol i efterhand. 
Där för vill vi att regeringen 
åter kommer till riksdagen 
med förslag som krimina-
liserar detta, säger ordfö-
rande Kenneth Johansson 
(C) och övriga borgerliga 
le damöterna i utskottet.

Johansson säger till Drug-
news att frågan har diskute-
rats sedan 1940-talet. Man 
har velat lösa problemet, 
mo tioner har lagts, men 
har varit svårt rent juridiskt.

Det kan tolkas som en 
för lust av regeringen då 
för slaget denna gång la-
des av Socialdemokra-
terna, som skulle få stöd 
av rödgröna och SD. Men 
även al liansens ledamöter 
i social utskottet vill hejda 
ef tersupning och stöder 
där för S-motionen.

Betänkandet justerades i 
tors dags och riksdagen går 

till beslut den 30 mars.
Antalet fall av påstådd 

ef tersupning ökade 30 
pro cent från 2009 till ifjol. 
Fö rarens uppgifter är svåra 
att kontrollera. Men enligt 
Rätts medicinalverket som 
ut redde omkring 350 fall 
ifjol ljuger de allra fl esta 
ratt fyllerister som påstår att 
de eftersupit. Det tar dock 

lång tid att utreda och krä-
ver resurser för RMV som 
ön skat en lagskärpning.

I Norge fi nns sedan länge 
en lag mot eftersupning 
upp till sex timmar efter en 
trafi kolycka eller körning 
där en polisutredning miss-
tänks kan komma i fråga.

Av Drugnews/SL

Enhet om förbud mot eftersupning

www.almocamping.se

 REXAM
FOSIE

Box 9016, 200 39 Malmö
Tel. 040-20 93 00



25

Varje år blir 3.000 syd-
svenskar av med körkor-
tet.

Det visar Kvällspostens 
kart läggning av rattfylle-
ris ter och fortkörare. Men 
ba kom siffrorna döljer sig 
en otäck sanning. 

– Vi lyckas bara ta en på 
tu sen. Det kostar många 
liv, säger Lars-Göran Sa-
muels son, chef för Trafi k-
polisen i Helsingborg.

Fortkörning i topp
Fortkörning och rattfylle-

ri – i den ordningen – är de 
van ligaste anledningarna 
till att svenskarna får sina 
kör kort indragna. 

 Att fortkörning ligger 
i topp har två för kla rin-

gar. Den ena är att ratt-
fylleristerna är svårare för 
po lisen att kontrollera – det 
fi nns helt enkelt inte resur-
ser.

– Vi får göra fl era hundra 
blåsningar för att ta en ratt-
fylla. Det är mycket lät tare 

att mäta hastighet, sä ger 
Lars-Göran Samuels son.

Den andra har att göra 
med svenskarnas trafi knor-
mer.

– Det är inte accepterat 
att köra rattfull. Inte någon-
stans.

Okej i många kretsar
– Men att köra för fort är 

i många kretsar helt okej. 
Den synen har vi inte lyc-
kats förändra, säger Lars-
Göran Samuelsson.

Förra året körde 2.200 
per soner i södra Sverige så 
fort att deras körkort drogs 
in. Det visar siffrorna från 
Tran sportstyrelsen. 734 
per soner som åkte fast för 
ratt fylla fi ck samma straff.

Toppen av ett isberg
Och detta bara är toppen 

av ett gigantiskt isberg.  Ti-

otusentals bilförare som 
är livsfarliga både för sig 
själva och andra fi nns ute 
på vägarna varje dag. 

Men polisen kommer 
bara åt en bråkdel av alla 
de som borde få sina kör-
kort indragna.  

Lars-Göran Samuelsson 
menar att det är ett jätte-
problem – som det är svårt 
att värja sig mot.

– Möter man ett rattfyllo 
som kör på fel sida av vä-
gen fi nns det ju ingenting 
att göra. Då smäller det 
bara. Men det fi nns en del 
sa ker att tänka på, menar 
han:

– Man måste vara beredd 
på att andra bilister kan 
göra oväntade saker. Då 
har man åtminstone någon 
sorts beredskap.

En av många olyckor som troligtvis orsakats av rattfylleri. Enligt polisens beräkningar kör så 
många som 13.000 personer rattfulla varje dag.

Foto: Håkan Johansson

13.000 varje dag
Varje dag beräknas runt 13.000 personer köra rattfulla 
i Sverige. Ungefär lika många fi ck sitt körkort in draget 
2010.  Hur många som kör för fort utan att få körkor-
tet indraget vet man inte. Men mörkertalet är troligen 
större bland fortkörarna än bland rattfylle ris ter na. Där-
för drar Lars-Göran Samuelsson slutsatsen att polisen 
bara tar ”en på tusen”.

Citat från anhöriga till 
personer som dött i trafi ken
”Jag tycker att den som sätter sig i en bil påverkad 
ska dö mas för mord. Man kör inte påverkad för man 
ri skerar an dra människoliv.”  
”Är rädd för att åka bil, gillar inte att åka bland en mas-
sa bilar och absolut inte fort. Detta sitter i än i dag.”  
”Det bör fi nnas en lag som är lite mer formbar så att 
det går att förhindra personer som kör på fyllan regel-
bundet. Med strängare straff.”  
”Har man kört full en gång och orsakat någon annans 
död så ska man aldrig få tillbaka sitt körkort...”  
Källa: Rapporten ”Drabbad av rattfylla – Närståendes 
upplevelser av livsomställning och stöd”  

Fortkörning 
På vägar med hastighetsbegränsningen 20–30 km/h 
dras kör kortet om du överskrider hastighetsgränsen 
med mer än 21 km/h. 
På vägar med hastighetsbegränsningen 50–110 km/h 
dras körkortet om du överskrider hastighetsgränsen 
med mer än 31 km/h.

Tusentals kör rattfulla
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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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blev inte som inbjudan sa. 
Jag kan bara beklaga, men 
tyck te det blev bra ändå. 
Det blev ny plats, ny mat-
sedel och förväntad trevlig 
underhållning.

Jag kunde hälsa ett tju-
gofemtal intresserade väl-
komna till årets träff. Vi 
hade en soligt härlig dag 
på De geberga-Witsköfle 
Golfbana, ja, vi gick inte 18 
hål, men väl en tipsprome-
nad med lite kluriga frågor. 
Den stund som blev över 
före lunch, gick åt till infor-
mation om regionens och 
av delningarnas program 

och arrangemang framåt i 
som mar och höst. National-
dagsfi rande, Ta paus på 11 
plat ser och Utställningen 
”Upp vaknadet”, vars ka-
lender Ni kan läsa på annan 
plats i tidningen.

Dagens lunch blev en 
upp skattad buffé och vi 
kun de gå vidare med pris-
utdelning i tipspromena-
den, liksom dragning i lot-
teriet. Det blev blommor till 
alla vinnarna. 

En trubadur, Gert Ha-

gander, S:t Olof, kom till 
ef termiddagens underhåll-
ning och hans repertoar ”de 
gam le goe” fi ck många av 
oss att sjunga med som all-
sång i låtar från tjugo- och 
tret tiotalet.

Vi avslutade som sig bör 
med kaffe och kaka. 

Vera tackade för ett bra 
arr angemang och deltagar-
na önskades en bra hemresa 
och en skön sommar.

Text: Ann-Margret

Arne, Vera, Maj och Ethel funderar på svaret.

Gert Hagander, en glad un-
derhållare.

Kluriga frågor, löses i grupp.

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

Två paradis på Öland

Regionens Vårträff
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DEBATTSIDA
Svar och åsikter om infört material på

debattsidan sänds till redaktionen.

STOCKHOLM Att vara 
nyk ter är en trend som pro-
vocerar, särskilt att ungdo-
mar är nyktra. Det berättar 
Tho mas Lerner, Dagens 
Ny heters redaktör för Insi-
dan, utifrån reaktioner på 
en artikelserie om nynyk-
terismen i Sverige. 

Vid ett seminarie på 
IOGT-NTO-gården vid 
Kla ra kyrka i Stockholm 
med representanter från 
nyk terhetsorganisationer 
och Thomas Lerner, disku-
terades nynykterismen – ett 
ämne som efter publice-
ringarna i DN provocerade 
fl e ra läsare. 

– Under mina år som 
jour nalist har jag aldrig 
va rit med om en liknande 
hätsk het i åtskilliga av de 
re kordmånga över 750 nät-
kom mentarer som kom in 
till redaktionen. Många 
av dem var så elaka att vi 
inte ville vidarebefordra 
dem till de personer som 
in tervjuats i artiklarna, be-
rättade Thomas Lerner för 
mötesdeltagarna.

Några mindre elaka kom-
mentarer var ”Ska man inte 
få ta sig ett par glas utan 
att moralisterna kommer 
ru sande?”, ”Nykterister 
är trista, tråkiga och torra.”

Avsikten med artikelse-
rien ”Alkoholfritt tack” 
i höstas var att spegla ny-
nykterismen i Sverige. Sex 
ar tiklar publicerades, varav 
fl e ra fokuserade på att allt 

fler ungdomar väljer att 
vara nyktra. De bärande 
ele menten i serien var in-
tervjupersonernas egna re-
fl ektioner om sin nykterhet. 
DN ville inte propagera för 
nå gon speciell inriktning, 
utan bara informera om den 
nya trenden. 

Att artiklarna väckte så-
dana hätska reaktioner är 
över raskande, tycker Tho-
mas Lerner. 

– Det kan vara så att mån-
ga provoceras av att unga 
män niskor så defi nitivt ta-
git ställning mot alkohol, 
sä ger han till Drugnews. 

Flera deltagare vid mötet 
be rättade om egna erfaren-
heter, där de varit tvungna 
för svara sitt val av nykter-
het. Bland dem Pär Carls-
son, polis från Södertälje 
som arbetar i en special-
satsning inom Södertälje-
polisen mot alkoholrelate-
rad brottslighet. 

Förra året minskade opro-
vocerat alkovåld på gator 
och torg i Södertälje med 
23 procent, enligt Söder-
täljepolisens statistik som 
pu bliceras nästa vecka. 

– Det riktade arbete som 
po lisen i Södertälje gör för 
att minska alkoholvåldet 
har visat sig vara mycket 
fram gångsrikt. Det hänger 
ihop med polisens ökade 
syn lighet, men också med 
att fl er vågar anmäla brot-
ten, trots att fl er anmälnin-
gar kommit in har vi genom 

spe cialsatsningen lyckats 
min ska våldet, berättade 
Pär Carlsson. 

Men även inom polisen 
är nykterhet provocerande. 

– Jag har tidigare arbetat 
vid narkotikaroteln, när jag 
be rättade om mitt medlem-
skap i Riksförbundet Nar-
kotikafritt Samhälle var 
reak tionerna positiva. Där-
för blev jag väldigt förvå-
nad över hur en del kollegor 

rea gerade när jag berättade 
om min nykterhet. Tydligen 
är det provocerande även 
bland poliser att vara med 
i nykterhetsrörelsen, säger 
han till Drugnews. 

Lunchmötet i måndags 
arr angerades av Svenska 
säll skapet för nykterhet och 
folk uppfostran.

Av Drugnews/
Bruce Clarke

DN-redaktören Thomas Lerner.
Foto: Bruce Clarke

Nykterhet provocerar många

VÄLKOMMEN TILLVÄLKOMMEN TILL

HJELMSJÖ CAMPINGHJELMSJÖ CAMPING
Bruksvägen, 286 22 Örkelljunga

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



SÖLVESBORGS FÖRSAMLING

BEHÖVER DU
NÅGON 

ATT TALA MED?

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

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

Vi stöder MHF & MHF Ungdom
med denna annons

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