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Behåll din mobilitet genom att fräscha upp  
dina kunskaper i bilkörning.

65+ är en lärobok för seniorförare som vill  
upp datera sina kunskaper med det senaste inom  
området trafik och bilkörning, t ex hur du kör  
miljövänligt och sänker din bensinförbrukning. 

Du kan köpa boken på en STR-trafikskola,  
i bok handeln eller på www.str.se/butik

Du är alltid välkommen till en STR trafikskola  
för att uppdatera dina trafikkunskaper!

STR Service AB
Järvgatan 4, 261 44 Landskrona
Tel 0418-40 10 00 · Fax 0418-132 50
info@str.se · www.str.se

Håll dina kunskaper levande!
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 Ratta Ren
 Tidningen utges av

Motorförarnas
Helnykterhetsförbund
MHF Region Skåne

Ansvarig utgivare:
Jan-Åke Hansson
Tel. 046-25 67 96

e-post
janake.hansson@mhf.se

Redaktör:
Aage Kilsand

Kristianstadvägen 3
272 34 Simrishamn

tel.0414-143 00
mobil 0709-96 70 82

e-post
aage.kilsand@telia.com

www.mhf.se/skane

Övrig redaktion:
Ann–Margret Svensson, 

0414–222 42
Harald Brundell,

0411-150 22

Tidningen
kommer ut
4 ggr pr år,
nästa gång

omkring
15 december 2011

Manusstopp:
1 november

Annonser
MHF

Box 16
433 21 PARTILLE

Tel./fax 031–44 41 45

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:
Hundar,

ett dragplåster i Mölletofta

Ordföranden har ordet

Hej och välkomna tillbaka efter semester och sommaraktiviteter. Ni är många som un-
der denna period genomfört Ta Paus, även om regnet har ställt till det för en del som 
har fått fl ytta aktiviteten till andra dagar. Det visar vilket intresse det fi nns bland våra 
funk tionärer att sprida vikten av att Ta Paus och tänka på trafi ksäkerheten. Ett TACK 
till er som varit ute och kämpat under dessa dagar. Glöm inte att rapportera till mig.

Nu drar vi igång Regionens höstaktiviteter. Uppvaknandet är redan bokat till 17 dagar 
nu under hösten och fl er kommer det att bli. Alkosläpet med ISA-systemet kommer att 
vara i Skåne16 – 25 september och de fl esta dagarna är redan intecknade. Vi har även 
ett stort projekt från Trafi kverket där vi skall informera elever i årskurs 5 och 6 om 
Al kohol och droger. Regionordförandena samlas i Stockholm för att träffa förbundets 
verk ställande utskott den 18 – 19 september. Vi skall också till Gävle för att delta i För-
bundsårsmötet 15 – 16 oktober. Vi har ändrat lite i mötena med MHF-avdelningarna så 
den 12 november blir det samling i Östra Grevie Folkhögskola med planeringskonferens. 

Sedan får vi inte glömma att det pågår en 
värv ningskampanj i MHF och MHF Cam-
ping Club och den måste vi ta på allvar. VI 
MÅS TE BLI FLER! Det är inte förbjudet 
att MHF-avdelningarna kommer med egna 
ak tiviteter, det ger även extra pengar till av-
del ningen. Hör bara av er till styrelsen vad ni 
tän ker göra och vad material ni behöver. Vi 
ser fram emot en aktiv höst.

Jan Åke

BARA 1 AV 400 RATTFULLA TAS AV POLISEN!

OBS! Glöm inte den 12 november
Planeringsmöte. OBS!

Lördagen den 12 november kallar Region Skåne till 
planeringskonferens i Östra Grevie Folkhögskola.

Inbjudan kommer att sändas ut till
ordföranden i er MHF-avdelning.

Ni anmäler er till er avdelning om ni är intresserade
av att närvara på denna konferens.

MHF Region Skåne, Jan-Åke Hansson
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 Alla arrangemang anmälda till Ratta Ren 
i rätt tid fi nns härnedan. Gläd and ra av-
del ningar med Ditt be  sök!
 
Erkänn
bilens
sociala
betydelse!

BJÄRNUM– VITTSJÖ
Lokal: MHF–stugan Gun d ras torp, 
tel. 070-521 26 16. Alla möten 19.00 om 
ej annat anges. Även icke medlemmar är 
välkomna till våra möte.
20/10 Gert Svensson, Vittsjö visar 
 naturbilder.
15/11 Ingvar Lindberg visar bilder 
 och berättar om andra världskri
 get vid Finsk-Ryska gränsen.
10/12 Julbord.
18.00

HÄSSLEHOLM
Lokal: MHF–gården Skogsgård.
Alla möten 19.00 
om ej annat anges.
24/9 Är vi på torget i Hässleholm 
 med Uppvaknandet och Al
 kolåssläpet, tillsammans med 
 övriga nykterhetsorganisationer 
 i kommunen.
7/10 Kretsfrågesport på Skogsgård. 
 Lennart Andersson är frågele
 dare.
8/11 Studiebesök på Stoby Måleri 
18.00 AB i Hässleholm. Anmälan 
 senast den 2 nov. till Lennart tel. 
 0451-181 40
2/12 Adventskaffe på Skogsgård. 
 Gunni Månsson underhåller.

KLIPPANORTEN
Lokal: Storängsgården. Mötesstart 
kloc kan 19.00 om ej annat anges.
24/9 Trafi knykterhetens Dag på Al- 
10.00 létorget.
4/10 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema ”Studiestart”.
1/11 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema ”Kura skymning”.
1/12 Traditionell årsavslutning med 
 ”Klippans lilla julbord” på 
 Storängsgården. Anmälan till 
 Ar ne  241  52  e l le r 
 Ak sel 042-594 94 senast den 
 25/11.

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.
19/10 Månadsträff, information och 
 underhållning. Vi bjuder på 
 kaffe.
16/11 Månadsträff, information och 
 underhållning. Vi bjuder på 
 kaffe.
4/12 Luciafi rande och julbord på 
13.00 Åhusgården. Anmälan till Frank 
 Andersson efter den 1/11, tel. 
 044-23 52 08.

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

MALMÖ
29/9 Trafiknykterhetsmanifesta
15.00 – tion hålles på Gustav 
18.00 Adolfs Torg, då vi 
 kommer att tända ljus 
 för fjolårets dödsoffer 
 i trafi ken, orsakade av rattfyl-
 lerister.
Intresserad av något kultur arr an ge-
mang? Kontakta re gio nens studieledare 
Mi Olofsson.

OSBYORTEN

OBS! Nytt datum för musiktävlingen!
2/10 Musiktävling på MHF-Gården.
14.00 Skivor till kaffet serverade av 
 Aage.
11/11 Knytkalas i gåsatider på MHF-
18.00 Gården.Lotterier. Underhåll-
 ning. Anmälan till Maj-Lis eller 
 Ann-Margret.
11/12 Adventskaffe på MHF-Gården. 
14.00 Kaffeservering. Lotterier. Un-
 derhållning.

STAFFANSTORP
Lokal: MHF-stugan, Maskinvägen 1.
Alltid kl. 19.00 om ej annat anges.
15/9 Avdelningsmöte med regionen.
27/9 Damklubben.
13/10 Bingo.
20/10 Avdelningsmöte Uppföljning 
 av släktforskning med Jan Nils-
 son.
25/10 Damklubben.
3/11 Avdelningsmöte, Finsk dans-
 uppvisning.
10/11 Bingo.
22/11 Damklubben.
2/12 Julsamkväm. PO Lundqvist 
 underhåller.
8/12 Bingo. Kaffe bjudes.

9/10 Höstträff på Torpet, Onslunda.
11/11 Mårtensfest på Torpet, Onslun- 
16.00 da. Anmälan senast den 6 nov. 
 till 0417-301 48.
11/12 Luciafest på Församlingshem- 
14.00 met i Onslunda.

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

YSTAD-SKURUP

Vad händer? Arrangemangskalender

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

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

Din lokalavdelningsordförande för hjälp med transport.

orten

 Lokal: MHF-gården Tobisborg 
kl. 19.00 om ej annat anges, tel. 0709-
67 69 79.
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OBS! – Medlemsförmån – OBS!
Mot uppvisande av Ditt medlemskort har Du 
som MHF-medlem upp till 35 % rabatt på 
inköp hos Otto Olssons Bil AB i Tomelilla.

Rabatten gäller originalreservdelar,
avgassystem, utbytesdetaljer, batterier,

tillbehör, däck och bilstereo.
Rabatten kan ej kombineras

med specialerbjudanden.

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

GÅSA-sektionen inbjuder till
Höstträff med årsmöte

i Pärups bygdegård
30 september – 2 oktober 2011.

Årsmöte 1 oktober 2011 kl 09.00.
Ankomst fredag efter kl 15.00.

Utdrag ur programmet: Årsmöte, tipsrunda, dans 
till Glade-Gunnar.

Vägbeskrivning: Väg 13 Hörby – Ystad.
I Korsholm sväng mot Önneköp.

I Pärup tag till höger, skylt Bygdegård.
Anmälan senast den 25/9 2011,

gärna tidigare till:
Gunnel & Jan-Åke 046-25 67 96

eller 0709-92 62 29
Yvonne & Gunnar 046-25 34 26

eller 0708-25 34 27

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

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

040-29 29 12
www.skanecamp.se

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

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



4

Rätt lösning Skåne-kryss nr 2/2011 Så var då sommaren över för 
denna gång…

– slut med solande, bad, semester och många mil på vä-
gen. Vardagens grå verklighet har krupit på oss igen. Vi 
har bakom oss ännu en sommar med allt vad det innebär. 
Tra fi kfacit kunde som vanligt varit bättre och vi har som 
van ligt upplevt en hel del olyckor som sannolikt skulle 
kun nat undvikits med respekt för fart, avstånd och utvi-
lade förare.

Med tanke på den stora trafi kvolym vi har, är det för-
undransvärt att det inte sker fl er tillbud och olyckor – tar 
vi se dan in den ökade alkoholkonsumtionen under semes-
terperioden i förutsättningarna får vi nog ändå vara glada 
över den relativt låga olycksfrekvensen.

Nu till kryssandet…
Hur olika man använder olika uttryck på olika ställen 

har vi denna gång fått se exempel på. ”Ett sätt att beskriva 
den som är klen” skulle tillsammans med ”för Jönkö-
pings län” – skulle ge lösningen ”FISIG”. En del av Er 
tyckte lösningen skulle bli ”risig” – men si det tyckte inte 
krysskonstruktör’n – han ville ha ”fi sig”.

Det är ju som med korven – den har två ändar men 
denna hade bara en!

Här kommer nu vinnarna i krysslösandet av nr 2/11.
Lydin Stig Pl. 2470 280 70 Lönsboda
Åberg Allan Pråmgatan 6 291 31 Kristianstad
Broberg Ingegerd Bruksgatan 7 B 272 36 Simrishamn
Benke Gunnel Tydinge Pl. 1261 280 60 Broby
Löfqvist Barbro o Lars Sprängarevägen 7 A 281 51 Hässleholm

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

är snart här!

DäckkrängarenDäckkrängaren
Bjuvsvägen 10 BJUVBjuvsvägen 10 BJUV

042-786 00042-786 00

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

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

Vi stöder MHF & MHF Ungdom
med denna annons
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MHF ”Skåne-krysset” nr 3/2011

Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lösningarna skall vara oss tillhanda senast 15 oktober 2011 – skickas till: 
(OBS! Adressen) MHF, Ödegårdsgatan 12, 587 24 Linköping. Märk kuvertet ”Skåne-krysset nr 3/2011”. Lycka till!

Namn:  Telefon:

Adress:  Län:

Postnummer: Postadress:
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På Vitsjödagen var det 
som vanligt mycket folk i 
MHF:s monter och det var 
mån ga som blev förvånade 
över hur mycket 40 procen-
tig sprit det är i öl, cider och 
vin. Många av besökarna 
var danskar.

I Bjärnum var vi hos 

Dream Catcher Cruisers, 
en bilklubb med i första 
hand gamla Amerikanska 
bi lar, även här hade vi god 
re spons för vårt budskap. 
Vi hade många goda och 
gi vande diskussioner om 
vårt buskdap.

Text och bild: Erling

Tredje gången gillt kan 
man säga för Klippans 
MHF-avdelnings försök 
att komma ut med turbåten 
Ubbe på Vittsjön för den 12 
juni bar det äntligen i väg.

Det har under de två se-
naste åren gjorts försök att 
få denna utfl ykt till stånd, 
men oväder i form av höst-
stormar har satt punkt för 
den na. Inför årets planering 
av verksamheten lades ut-
fl ykten till juni månad, i 
stäl let för som tidigare un-
der hösten, för att undvika 
höst vädret och det blev ett 
lyc kat drag. Den 12 juni 
be gav sig ett tiotal förvän-
tansfulla medlemmar av 
mot Vittsjö och den vän-
tande Ubbe. Väl på plats 
väl komnades vi till Vittsjö 
Cam ping av Aksel, Mona 
och deras underbara hun-
dar. Skepparen och hans 

med hjälpare hälsade väl-
kommen ombord på den 
spe cialbyggda båten, eller 
rät tare sagt fl otten, utrus-
tad med bord och bänkar 
un der tak samt en inbyggd 
utom bordare och två här-
liga gasolgrillar. Efter en 
tim mes tur där skepparen 
på ett trevligt sätt berättade 
om de hus vi passerade och 
om människor som bebott 
och bebodde dem, ankrades 
det upp och grillmästaren 
ser verade härliga grillade 
kar rékotletter, potatissallad 
och grönsaker, en underbar 
mid dag på sjön, som bekant 
su ger. Givetvis blev det kaf-
fe och kaka på maten. Efter 
yt terligare en sväng över 
Vitt sjöns vatten återkom 
man till startplatsen efter 
en fi n och välarrangerad 
sjö resa som varit till allas 
belåtenhet.

Efterson turen lyckades 
och blev lyckad på den nya 
ti den är det väl inte otänk-
bart att den återkommer till 
näs ta år. Vi var ju bara tio 
och det fanns plats för yt-
terligare tjugo, så låt det bli 
en fi n våravslutning för fl er.

At/jeO

Med uppvaknandet i 
Vittsjö-Bjärnum

Äntligen lyckades 
utfl ykten!

Vera demonstrerar uppvaknandet.
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Gårdstånga
Inge, Brita, Siv och Rosa 
träf fades på Shell-macken 
för att sprida vetskap om 
att, Ta det lugnt i trafi -
ken. Vi delade ut informa-
tionsmaterial till dem som 
be sökte oss. Denna dag var 
det mest tyskar och dans-
kar, men även dom behöver 
vårt material.

Vädret under denna helg 
var väldigt regnigt och vi 
fi ck väl inte den respons 
som vi ville ha.

Eftersom vi var på plats tre 
dagar blev det byte av funk-
tio närer tredje dagen, Siv 
byt tes ut mot Kurt. Denna 
sis ta dag fi ck vi besök av en 
myc ket nöjd Salus-Ansvar 
kund, som tyckte att deras 
för säkring hade många fi na 
er bjudande. Han hade varit 
medlem, men är ej kvar län-
gre på grund av att han var 
pen sionär nu och vistades 
myc ket i sitt hus i utlandet 
och tiden räckte inte till att 
vara aktiv.

Vi har varit verksamma så 
gott vi har kunnat.

Text: Brita Nordbeck

Mölletofta
Efter att Klippans MHF-
av del ning på grund av 
då ligt vä der fått fl ytta sitt 
Ta Paus-arrangemang 
på Mölletofta Rastplats en 
vec ka fram i tiden blev det 

änt ligen av den 28 och 29 
juli. Mölletofta Rastplats 
är vac kert belägen utmed 
E4:an mellan Östra Ljung-
by och Örkelljunga med 
väl skötta grönytor och ser-
viceanläggningar.

Besöksfrekvensen var i år 
nå got lägre än föregående 
år, men Aksel och Monas 
hun dar bidrog till att de 
fl es ta besökarna på rast-
platsen också drogs till vårt 
tält med informationsmate-
rial och naturligtvis bjöds 
det där på kaffe med dopp. 
To talt beräknar vi att rast-
platsen, under den tid vi var 
där, besöktes av 150 – 200 

bi lar och husvagnar med 
va rierat antal passagerare.

jeO

Norra Mellby
Vi från Bjärnum-Vittsjö 
MHF hade tur med vädret 
på söndagen det hade ty-
värr inte Hässleholmarna 
på lördagen, tur var även 
att vi var på plats redan 
på lör dagseftermiddagen 
för på söndagsmorgonen 
var vi sex husbilar och ett 
tält när vi vaknade och då 
kun de det varit svårt att få 
rätt plats på den lilla rast-
platsen.

Vi hade något mindre be-
sökare än brukligt men fl er 
drack kaffe och stannade 
läng re så vi fi ck prata med 
dom om alkohol och trött-
het i trafi ken m. m.

En bilist med husvagn 
som kört slut på bensinen 
fi ck vi möjlighet att hjälpa 
och där gjorde Gunnar 
da gens goda gärning och 
häm tade bensin till den tör-
sti ga bilen.

Vi som var där, Martha 
och Gunnar Brink, Vera 
och Erling Thelander.

Text och bild: Erling

Funktionärer i farten.

Rapport från Ta Paus i
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Vårhallen
För oss blev det, liksom 
för många andra, att vi 
fi ck ändra datum för vår 
Ta Paus-aktivitet. Den 13 
och 14 augusti genomförde 
vi arrangemanget.

Det är tydligt att många 
har hunnit tillbaka till sina 
ar beten och inte längre är 
ute på vägarna och far. Ett 
an tal tyska bilister besökte 
oss, någon från Polen och 
även Danmark var repre-
senterade. Naturligtvis var 
de fl esta besökarna sven-
skar som hade långsemester 
eller var pensionärer med 
gott om tid. Vårhallens rast-
plats är populär av hundä-
gare för där fi nns hund bad 
(det var nog de enda som 
var badsugna i det 15-gra-
diga vattnet), så fi ck vi del 
av deras stopp och en prat-
stund kring vårt material.

Vi hade bra dialoger med 
våra besökare och alla tyc-
ker att arrangemanget är 
bra, men det är svårt att 
vär va medlemmar så där 
på stående fot.

Fikapausen sitter bra för 
mån ga, när vädret inte in-
bjuder till medhavd kaffe-
korg, passar det bra med en 
snabbfi ka.

Ett hundratal besökte 
rast platsen och sextio pas-
sade på att fi ka.

Text och bilder:
Ann-Margret

MC-förare tar paus.

Aage talar med besökare från väst.

Extra inslag vid rastplatsen, 
hastighetsmätning.

s i regionen
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MHF Camping 

Friluftsälskande MHF:are 
i 112 vagnar samlades fem 
da gar i juli till riksträff i 
små ländska Unnaryd. De 
fem dygnens ljusa tid be-
stod av 61 timmar sol och 
2 timmar regn. Alla hade 
ön skat sol och värme till 
träf fen. Önskan slog in och 
där för satt alla i skuggan 
och klagade på hettan.

Riksträffen arrangerades 
i år av campingklubbens 
sek tion Halland. Som vid 
alla klubbens träffar var da-
garna fyllda med olika ak-
tiviteter. Deltagarna kunde 
väl ja mellan guidade före-
tagsbesök, bad, tipsrundor 
el ler bara sitta i sina solsto-
lar och slappa. Kvällarna 
äg nades åt uppträdanden i 

sam lingssalen och därefter 
dans. Sektionens lotteri-
stånd var alltid öppet och 
hun dratals vinster letade 
sig till nya ägare.

Riksträffens invigning 
var som vanligt mycket 
pam pig, med 200 MHF:are 
tågande från campingen 
till kyr kan, ledda av fan-
bärande ungdomar. En 11-

årig fl ic ka, Julia Frölich, 
ledde tå get och spelade fi ol, 
ackom panjerad av två unga 
trum slagare. Julia spelade 
och sjöng även i kyrkan och 
hen nes rena toner impone-
rade starkt på musikäls-
kare. Hon kommer säkert 
att gå längre än bara från 
cam pingplatsen till kyrkan. 

200 tågar mot invigningen.

Jan-Åke på riksträffen.
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Kvällsbesök av 
Hank Williams 

Tisdagskvällens under-
hållning sköttes av musik-
gruppen Gubbröran. Dom 
spe lade och sjöng låtar 
från 20- till 60-talet och 
även någon låt av senare 
da tum. Mest applåder fi ck 
gäst artisten Hank Williams 
för sitt framträdande. Fast 
egent ligen hette han Sture, 
men gjorde imitationen väl-
digt bra. Gruppen avslutade 
med Hasse & Tages ”Ett 
glas öl”, men gubbarna be-
tonade att det gällde lättöl. 

Kvällen avslutades med 
bar fotadans till Nils-Åkes 
orkester.

Fredagens årsmöte
samlade 99 röstberättiga-

de och avlöpte lugnt och 
fred ligt. En elkabel hotade 
dock att spräcka tidsche-
mat. En medlem hade sänt 
in en motion om att endast 
2,5 kvadrats elkablar skall 
til låtas på våra träffar. Någ-
ra tyckte det var onödigt ef-
tersom 1,5 kvadrat har fun-
ge rat bra hittills. Experter 

ur båda lägren argumente-
rade för sin storlek. Mötets 
ord förande lyckades dock 
av styra en rösträkning i 
frå gan och kunde klubba 
ige nom Thelanders förslag. 

Jan-Åke Hansson från 
Staffanstorp omvaldes som 
clubchef ett år till för cam-
pingklubben.

Nästa år drar camping-
klubben åter söderut på sin 
riks träff. Sektion Syd (G-, 
H-, K- och L-länen) kom-
mer då att hålla riksträffen 
vecka 28 i Växjö. 

Lördagens avslutning
Uppbrottsdagen samlades 

alla i idrottshallen för att se 
sek tion Syds ordförande 
Er ling Thelander ta emot 
bud kavlen för nästa års 
riks träff. De två högvinster 
som dragits i lotteriet dela-
des ut, tipsrundevinnarna 
fi ck sina priser, liksom de 
som lyckats bäst i boule-
tävlingen.

Sektion Hallands ordfö-
rande Ragnar Ljunggren 
tog slutligen till orda och 
med nöjd min tackade sina 

med hjälpare för ett bra 
jobb. Och Ragnar hade all 
an ledning att se nöjd ut, för 

det hade varit en trevlig och 
in nehållsrik riksträff.

Utdrag ur text av UlfH

g Clubs riksträff

Erling tar över budkavlen.

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

Café
Månd-fred 07-22
Lörd-sönd 08-22

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

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

Minilivs, kiosk, café.

camping@jagersbo.se
www.jagersbocamping.se

 Tel: 0413-55 44 90

Jägersbo Camping
 mitt i Skåne, i Höör, vid Ringsjöns strand
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En minnesrik fest som vi 
fi  rade lördagen den 14 maj 
i Arlövs teater.

Vi hälsade 85 gäster väl-
komna och bjöd därefter till 
ett fi nt och gott dukat bord.

Där bjöds vi på potatis-
gratäng, rökt kalkonbröst, 
sal lad, hembakat bröd med 
smör, sen fi ck vi kaffe med 
en god kaka.

För dansmusiken under 
kväl len svarade Cornet-
tis orkester, det var många 
dan santa gäster denna kväll 
och även uppvisning av 
någ ra av våra gäster som 
bjöd på Finska danser, som 
vi fi ck njuta av.

Under kvällen fi ck vi en 
gåva, samt ett diplom för 

våra 50 år, av MHF-regio-
nens ordförande Jan-Åke 
Hans son, som vi mottog 
med stor tacksamhet.

Några lotterier var det 

ock så, det måste alltid till 
för att det ska bli något i 
kassan.

Vår ordförande Inge 
Svens son tackade alla de 
när varande för en mycket 
trev lig gemenskap under 

den na sammankomst, samt 
de som medverkat till den-
samma.

Han hälsade oss välkom-
na till våra aktiviteter 

framöver, samt att vi även 
ser fram emot att det blir 
fl er nya medlemmar i vår 
förening.

Tack för en minnesrik Ju-
bileumsfest.

Text: Brita Nordbeck

Staffanstorps MHF fi rade 50 år

Brita uppvaktas av reg.ordförande.

I dansens virvlar.

Glada festdeltagare.
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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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Eftersom medlemmen Ma-
rianne Ebbesson var förhin-
drad att närvara vid avdel-
ningens årsmöte i februari  
gjor de avdelningens ordfö-
rande Gunnar Gustavsson 
och kassören Eric Juhlin 
ett hembesök hos Marianne 
för att överräcka en blom-
ma samt dekorera henne 
med en 50-årsnål som tack 
för 50-årigt medlemskap.

Marianne var just i färd 
med att packa för att med 
sin husbil ge sig norrut till 
sin stuga i Hälsingland men 
hann ändå med att bjuda 
oss på kaffe och kakor samt 
en stunds trevlig samvaro.

Tack Marianne för åren 
som gått och vi hoppas få 
ha Dig kvar som medlem 
även om Du planerar av-
fl yttning från orten.

Text: Erik Juhlin

Staffanstorps MHF med-
verkade vid Sveriges Na-
tionaldag med vår fana. Vi 
tå gade från Rådhuset till 
Ar stadgården, där vi deltog 
i högtidligheten.

Därefter samlades vi i 

MHF-Stugan och firade 
med sill och potatis och 
där efter kaffe och kakor, 
allt för våra medlemmars 
trevnad.

Text: Brita Nordbeck

Osbyortens MHF-avdel-
ning gratulerade 50-åring

Gunnar Gustavsson gratulerar Marianne Ebbesson.

Nationaldagsfi rande

En god måltid på nationaldagen.

Ordf. och sekr. i samspråk.
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Camping Cluben Sektion 
Syd fi rade Midsommarträff 
på Klockaregården i Knis-
linge med ett väder som var 
bättre än dåligt och mycket 
sol och lite vind. Torsdags-
kvällens info var som van-
ligt ett glatt återseende sen 
se nast och inte märktes det 
att vi endast var 14 ekipage.

Dansen runt midsommar-
stån gen fi rade vi tillsam-
mans med byborna på när-
belägna Åstringagården, 
vår egen dans fi rade vi till 
Gla de Gunnars toner när 
vi först hade ädet päror 
och sill och därefter de röe 
gub barna. Tidigare på da-
gen hade vi fått en mycket 

fi n visning av Sverker Er-
landsson om Klockaregår-
den och Knislinges histo-
ria med bl. a. stor sko- och 
strumpindustri.

Midsommardagen fick 
vi tävla i femkamp och på 
kväl len blev det en under-
bar Dan Anderssonafton 
med Ella Jönsson och Len-
nart Polarbo.

På söndagens avslutning 
blev det bl. a. prisutdelning 
på femkamp och tipsrun-
dor. Ett mycket stort tack 
till värdarna Sigbritt och 
Gun nar Bengtsson och Ing-
rid och Frank Andersson.

Text och bild:
Erling Thelander

Midsommarträff

Tre som funderar!

Mannen från Texas.

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

Tel. 0451-132 05Tel. 0451-132 05

Hässleholms
kommun

Vi stöder MHF & MHF-Ungdom
med denna annons

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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Man behöver inte åka långt 
bort för att uppleva något 
an norlunda i vardagen, jag 
inte ens uppleva Kina behö-
ver man åka långt om man 
bor i Skåne.

En dag i somras var jag 
ute och åkte på småvägarna 
på vackra Österlen. Efter 
en underbar dag och över-
nattning i Kivik bar det av 
på småvägar mot som jag 
trod de Helsingborg via 
Lin derödsåsen. 

Helt plötsligt på en smal 
sling rande väg stod där 
en pil om kaffe och Qi-
gong. Kaffetarmen sög så 
jag svängde av och när jag 
hade kört femtio meter på 
grus vägen höll jag på att 
väl ta med motorcykeln. 
Där mitt i den underbara 
skån ska skogen stod ett 
jät telikt Kinesiskt tempel!

Här var man bara tvungen 
att undersöka.

På de stora röda portarna 
på muren stod det Yangs-
torp och man välkomnades 
in att äta eller fi ka.

Sagt och gjort, så jag be-
gav mig in och gick först 
runt och beundrade den 
fan tastiska byggnaden som 
inte är helt färdig, men ska-
par en stor kontrast där den 
står i den Skånska boksko-
gen.

När jag kom in innan-
för dörren möttes jag av 
en känsla att förfl yttas till 
Kina. Allt var stort och 

mag nifi kt, äkta Kinesiska 
skulp turer, skåp och stolar.

Jag tog mig in i matsalen 
och åt en fantastiskt god 
Ki nesiskt middag och det 
sma kade inte alls som på 
en Kinarestaurang i stan, 
utan detta var ej friterat och 
myc ket vällagat.

Jag tog reda på lite om 
stäl let och konstaterade 
att orten egentligen heter 
Jöns storp, men de som 
dri ver stället har döpt det 
till Yangsstorp. Man har 
byggt templet på och runt 
den gamla skolan.

Finns trevliga erbjudande 
om att vistas där ett dygn 
med trerätters middag, 
fru kost samt Kinesiskt 
mede cindiagnos om man 

ville och Qi-gongträning 
för näs tan ingen peng alls. 
Bo kade detta omedelbart, 
för jag ville se resten också.

En vecka senare var jag 
där och fi ck uppleva ett fan-
tastiskt dygn för en stressad 
och lite sliten själ.

Rummet var unikt under-
bart och inrett med bara Ki-
ne siska möbler m. m.

Innergården var ljuvlig 
och omgivningen om än 
möj ligt underbar.

Fick lära mig lite Qi-gong 
un der någon timme av Mas-
ter Marcus själv (som är 
den första västerlänning 
som får lära ut äkta Qi-gong 
av Kineserna efter mån ga 
års utbildning hos dem och 
kallas därför för master).

Qi-gongen utfördes i 
templet som ligger mitt i 
den na stora byggnad och 
där blev man sittande i 
timmar efteråt och bara stu-
derade det vackra templet 

samt utsikten från de stora 
föns tren ut mot den vackra 
na turen eller tempelgården.

Maten och mottagandet 
var underbart och som sagt 
jag sov nog så gott som jag 
al drig sovit förr i det under-
bara rummet och med den 
un derbara tystnaden. 

Inte sista gången jag gör 
det ta. Ett perfekt sätt att 
kopp la av från den stres-
sade vardagen och jag kan 
starkt rekommendera en 
vis telse där, eller en bit mat 
el ler fi ka om ni kör på en 
ut fl ykt. Eller varför inte en 
kon ferens eller utfl ykt!

Text: Göran Roos
PS. Stället ligger på vä-

gen mellan Hörby och Ki-
vik. Om man kör från Hör-
by mot Sjöbo och svänger 
av mot Kivik dyker en stor 
skylt upp där det står Qi-
Gong och man har öppet 
alla dagar fram till 18 vad 
jag vet. DS.

Kina i Skåne.

Kina i Skåne.

Däckförvaring

Goodyear och Yokohama

En annorlunda upplevelse i Skåne
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Vilken miljöbil skall jag 
väl ja: hybrid, gas, etanol 
el ler diesel.

Motorförarens chefsre-
daktör redde ut begreppet 
för oss på MHF:s miljöbils-
seminarium på Göinge Bil 
i Hässleholm den 25 maj.

För att räknas som miljö-
bil får inte koldioxidutsläp-
pet vara mer än 120 gram 
per kilometer. Var 3:e ny bil 
i Sverige eller c:a 37% är 
en miljöbil, i Skåne drygt 
30%. Det fi nns även stora 
bi lar som klarar gränsen 
120 gram. En ny bil med 
högst 120 grams utsläpp 
per kilometer är skattebe-
friad de första 5 åren. Men 
brän slepriser i kombination 
med bilens inköpspris av-
gör till stor del milkostna-
den.

I praktiken innebär det 
att en dieselbil, som kostar 
tiotusentals kronor mer i in-
köp ändå kan ge låga mil-
kost nader. Det är sådana 
över raskande fakta som 
kom fram på miljöbilsse-
minariet.

Ett exempel visar på att 
en dieselmiljöbil är drygt 
en krona billigare per mil 
än en etanolbil men etanol-
bilen har bara c:a halva kol-
dioxidutsläppet. Men eta-
nol kan odlas på fälten och 
för nyas varje år. Dieseln tar 
mil jontals år att återskapa.

I USA fi nns det uppemot 
250 miljoner bilar och den 
mest sålda modellen släp-
per ut 400 gram per kilo-
meter. I Sverige ligger vi på 
en tredjedel av USA:s nivå 
när det gäller koldioxidut-
släpp från nya bilar.

Sverige är ett föregångs-

land när det gäller nya bilar, 
men det krävs stora föränd-
ringar i stora billänder som 
USA och Kanada.

Av någon anledning har 
me dias huvudfokus när det 
gäl ler koldioxid hamnat på 
per sonbilarna. Faktum är 
att personbilsparken bara 
står för 15 procent av kol-
dioxidutsläppen.

Red. kommentar: På en 
resa för två personer med 
bil och husvagn till södra 
Tysk land och Bodensjön 
m. m. och hem igen kom en 
per son med fl yg till Thai-
land inte hem igen med vår 
ut släppsmängd.

Mer om miljöbilar gå in 
på MHF:s hemsida www.
mhf.se klicka på Motorfö-
raren, klicka i vänsterspal-
ten på miljökalkyl.

På länkarna bilsmart.
se och miljofordon.se 
fi nns mer om miljöbilar el-
ler Bil provningens www.
bilsmart.se klicka på ex-
pertsök och klicka sen på 
miljöbil.

Mer om miljöbilar kom-
mer vi att ta upp på MHF 
Region Skånes planerings-
möte den 12 november i 
Öst ra Grevie dit du är väl-
kommen.

Text och bild:
Erling Thelander

Referat miljöbils seminarium
i Hässleholm

Arne Winerdal, Motorförarens 
chefredaktör.

 

Vi stödjer MHF och MHF-ungdom 

för en drogfri trafi kmiljö

  www.lund.se/gatukontoret

Tekniska 
förvaltningen

 • Försäkringsskador
• Plåt- och svetsarbete
• Däckservice

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

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

www.vianor.se

Vianor AB 
Eriksfältsgatan 23 
040-92 30 00

DET BEKVÄMASTE SÄTTET ATT BYTA TILL 
VINTERDÄCK.



18

 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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Osbyortens MHF-avdel-
ning arrangerade sin tradi-
tionella Gökotta vid Hjär-
tatorpet utanför Lönsboda 
den 28 maj.

Trots att regnmolnen svä-
vade hotande över Löns-
boda så hade ett tjugotal 
in tresserade kommit för 
att njuta av den underbara 
na turen vid Hjärtasjöns 
strand. Glädjande nog så 
hade vänner från både 
Häss leholm, Röke och 
Bjär num hörsammat vår 
in bjudan att dela gemen-
skapen med oss från värd-
avdelningen.

Osbyavdelningens ordfö-
rande Gunnar Gustavsson 
häl sade välkommen och 
där efter fi ck deltagarna gå 
ut på en liten morgonpro-
menad för att svara på 13 
frå gor i form av tipsfrågor 
som sammanställts av Eric 
Juhlin. Efter avslutad tips-
pro menad gick man ge-

mensamt igenom svaren 
och två hade lyckats skrapa 
ihop 11 rätt på de 13 frå-
gorna. Dessa två belönades 
med ett litet pris i form av 
chok lad. Även de som fått 
ihop 10 respektive 9 rätt 
fi ck varsitt pris.

Därefter samlades man 
för korvgrillning med en 
un derbar utsikt över sjön. 
Trots att temperaturen höll 
sig runt tio grader var trev-
naden god och korv och 
varm dryck framför kol-
grillen bidrog till att hålla 
uppe kroppstemperaturen. 
Det enda som saknades var 
tyvärr göken som inte kän-
de för att deltaga vid vår 
gökotta.

Efter en stunds trevlig 
sam varo, med bland annat 
in bjudan till kommande 
arr angemang i MHF-regi, 
sking rades man med löfte 
om upprepning nästa år.

Text: Erik Juhlin

En härlig förmiddag den 2 
juni samlades vi ett gäng 
vid vår stuga för att höra 
gö ken. Men den skojaren 
han bedrog oss. I alla fall 
fi ck vi en trivsam samvaro 
med egna fi kakorgar och 
glatt humör. I all hast ord-

nade vi en tävling om de 
oli ka ogräsen som växte 
runt om oss. Marianne 
Olofs son var bäst och kam-
made hem priset, som en-
bart bestod i äran att vinna.

Text och bild:
Ann-Margret

Gökotta vid Hjärtatorpet

Vi hörde inte göken.

Gökotta i det gröna

Vi njöt av solen, utan gök.

Amerikanare i Kristianstad.

Pingtstafton på Bongs par-
kering hade Jank Yard Meet, 
USA-bilsutställning, ett 50-
tal gamla fi na bilar visades 
och poängbedömdes.

MHF visade ”Uppvaknan-
det” och ”Promilleglasögo-

nen”, samt delade ut ett 
antal broschyrer och Mo-
torföraren.

Trots det fi na vädret var 
det inte så många besökare.

Text och bild:
Karin och Lennart

Amerikanare i Kristianstad
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Allt fl er kommuner stäl-
ler krav på alkolås i skol-
skjutsar. Dock hänvisas 
mån ga skolbarn till or-
dinarie kollektivtrafik 
och där har bara hälften 
av bussarna alkolås. Det 
vi sar en ny färsk enkät-
undersökning som Trafi k-
ver ket gjort i samarbete 
med MHF.

Syftet med undersöknin-
gen har varit att få en tydlig 
bild av hur användningen 
av alkolås och ISA-system 
ser ut både i kommuner och 
land stings egna fordon och 
de ras upphandlade trans-
porter.

När det gäller alkolås 
har det skett en utveckling 
fram förallt i många kom-
muners skolskjutsar.

– År 2003 fanns det inga 
al kolås alls i dessa fordon. 
Där för är det en stor fram-
gång att hela 85 procent av 
kom munernas skolskjutsar 
idag har alkolås, säger Tom 
Bjer ver, vd MHF.

Varje dag åker mer än 
400.000 svenska barn till 
sko lan med buss, taxi eller 
färd tjänst. Många av skol-
eleverna hänvisas allt oftare 
till ordinarie kollektivtrafi k. 
Där har bara 49 procent av 
bus sarna alkolås.

När det gäller ISA, intelli-
gentstöd för anpassning av 
has tighet, är det fortfarande 
få kommuner och landsting 
som har systemet installerat 
i sina egna eller upphand-
lade fordon.

– Sverige har kommit 
långt i införandet av både 
has tighets- och nykterhets-
stödjande system i fordon 
och transporter, men det 
krävs att stora aktörer, som 
till exempel kommuner, 
upp handlar och använder 
de nya tekniska systemen 
så att vi får ett bra genom-

slag på marknaden. Dessa 
sy stem bidrar till ett säkrare 
be teende och är en hörn-
sten i trafi ksäkerhetsarbe-
tet, säger Claes Tingvall, 
tra fi ksäkerhetsdirektör på 
Tra fi kverket.

Med stöd av Trafi kver-
ket drar nu MHF igång ett 
projekt som ska bidra till en 
ökad användning av al kolås 
och hjälpsystem i kom-
muner och transportföretag. 
Under devisen ”Al kolås & 
rätt fart halve rar trafi kdö-
den” kommer en mobil ut-
ställning att tur nera runt i 
landet för att ge information 
om nya tek niska stödsystem 
och hur de kan användas 
för att bid ra till förbättrad 
arbetsmiljö, driftekonomi, 
miljö och trafi ksäkerhet. 
Information kommer också 
ges om vikten av att hålla 
rätt hastighet.

– Resor till och från sko-
lan är i högsta grad vär-
detransporter. Det finns 
in get som kan vara mer 
vär defullt att transportera 
än våra barn, säger MHF:s 
Tom Bjerver.

Läs mer:
”Alkolås och ISA för 

kvalitetssäkring av tran-
sporter”. Re dovisning av 
en kätundersökning i kom-
muner och landsting 2010. 

För mer information:
Claes Tingvall, Trafi kver-

ket, 070-377 58 10.
Lars Olov Sjöström, tra-

fi ksäkerhetschef MHF. Tel. 
070-697 00 22, lars.olov.
sjostrom@mhf.se

Tom Bjerver, vd MHF. 
Tel. 070-231 10 58, tom.
bjerver@mhf.se

Trafi kverkets presstjänst 
0771-31 15 00. 

Vad är det varje småtonå-
ring önskar sig mest i hela 
värl den? Jo, att bli vuxen. 
Att få göra allt det som 
vux na gör. Därför är det 
inte underligt att vi redan 
idag ser småbarn med mo-
biltelefonen vid örat och 
pra tande som vilken vu-
xen som helst. Att småkil-
lar beter sig som äldre killar 
gör och att småfl ickor klär 
sig som äldre tonårstjejer 
och sminkar sig som dem 
också.

Vad är nästa steg in i vu-
xenvärlden för de lite äldre 
ton åringarna? Något som 
de egentligen inte alls ska 
hål la på med, men gör det 
ändå. Jo, att röka cigaretter 
är något som vuxna gör och 
det ser tufft och häftigt ut, 
så det måste även lite äldre 
ton åringar göra. Långt in-
nan de fyllt rätt ålder för att 
få köpa tobak, 18 år, ser vi 
ton åringar ute på stan med 
en cigarett i ena handen och 
mo biltelefonen i den andra. 
Både pojkar och fl ickor ser 
i det fallet likadana ut.

Och sedan då, vad händer 
med dem som börjat röka 
cigaretter? Jo, många av 
dessa börjar också att dric-
ka alkohol. Kanske inte 
sprit, men väl öl med den 
alkoholhalt som Konsum 
och ICA kan erbjuda sina 
kunder. Och där är det åter-
igen lika mellan pojkar och 
fl ic kor. Flickor som inte tål 
al kohol lika bra som pojkar, 
men som ändå dricker lika 
myc ket och ibland mer 
som killarna gör. Och poj-
kar vars kroppar inte hel-
ler är färdigutvecklad för 
att kunna bryta ner det gift 
som alkoholen ändå är. De 
dric ker många gånger mer 
än vad som är nyttigt för 
dem själva. De blir berusa-
de, våldsamma och många 
olyc kor händer med alko-
hol i kroppen.

Och vuxenvärlden, var 
fi nns den? Jo, vuxenvärlden 
sviker barnen, småtonår-

ingarna och de äldre ton-
å ringarna. När deras eget 
för nuft ännu inte är utveck-
lat och där kompisarnas 
ord är viktigare än mam-
mas och pappas, då sviker 
vuxenvärlden dem genom 
att låta dem hållas. Genom 
att köpa en mobiltelefon till 
en 10–12-åring eller genom 
att godkänna att en lika ung 
fl ic ka målar sig och ser ut 
som en fi n dam. Genom 
att inte förbjuda inköp av 
ci garetter av ett barn som 
är 14–15 år eller se genom 
fi ngrarna när sådant sker 
för att en eller båda föräld-
rarna själva röker.

Vi sviker dem när vi tillå-
ter att äldre syskon eller till 
och med föräldrarna själva 
kö per ut alkohol och ger till 
sin 15–16–17-åring som 
ska på fest. Vi sviker alla 
våra barn och tonårin gar 
när vi inte bryr oss om att 
visa på förnuftet att vänta 
både med det ena och det 
an dra när de själva inte för-
står bättre.

Det är det som är den sto-
ra skillnaden på barn och 
vux na. Vi som är vuxna har 
för stånd att säga nej tack 
där barnen och ungdomar-
na inte klarar av detta. Vi 
som är vuxna måste ta de 
be sluten åt dem som själva 
inte kan göra det.

Vi måste sluta svika 
bar nen och ge dem vårt 
hel hjärtade stöd i en för 
dem svår situation – vi 
mås te visa att vi är vuxna 
– och göra det nu.

Lena Larsson,
förbundsordförande,
Riksförbundet AMD

Anhöriga Mot Droger

Hälften av eleverna 
åker utan alkolås

Vi måste sluta svika barnen…
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Systembolaget föreslår 
en ex tra skatt på lådviner 
som skulle kunna leda till 
pris höjningar på 25–30 
pro cent. Regeringen har 
re dan tidigare fl aggat för 
höj da alkoholskatter från 
årsskiftet.

När vårbudgeten lades 
fö reslog f inansminister 
Anders Borg även att alko-
holskatterna ska höjas från 
2012 med 12,7 procent för 
öl och vin och 5 procent för 
stark sprit. Remissvaren på 
för slaget har nu kommit in. 
Sy stembolaget tycker inte 
des sa höjningar är tillräck-

liga, utan vill ha en extra-
skatt på lådviner, rapporte-
rar Dagens Nyheter.

Sedan boxarna infördes 
har de tagit över och står 
idag för 60 procent av den 
to tala vinförsäljningen (173 
miljoner liter ifjol). Kun-
der na får ofta motsvarande 
fyra fl askor till priset av tre 
genom att köpa lådvin. Det 
är denna mängdrabatt jäm-
fört med att köpa fl askor 
som Systembolaget vill ta 
bort med en extraskatt ”för 
att den svenska alkohol-
politiken ska framstå som 
konsekvent”.

Under helgens konferens 
fat tade Miljöpartiet ett 
be slut som innebär att 
par tiet tydligt säger nej 
till gårdsförsäljning av 
al kohol. Detta betyder 
att Miljöpartiet därmed 
har ändrat det beslut som 
togs på förra kongressen. 
Då sa man ja under vissa 
förutsättningar.

Förra årets kongress sa ja 
till att gårdsförsäljning av 
al kohol skulle tillåtas, om 
al koholen inte skulle säljas 
direkt till kund utan via Sy-

stem bolaget. I år hade två 
mo tioner inlämnats som 
båda krävde att partiets 
håll ning skulle ändras till 
ett entydigt nej.

Besluten med anledning 
av motionerna lyder ”att 
Miljöpartiet värnar sy stem-
bo laget och därför motsät-
ter sig gårdsförsäljning av 
alkohol” respektive ”att 
Miljöpartiet klart tar ställ-
ning för folkhälsan och sä-
ger nej till gårdsförsäljning 
av alkohol”.

Glädjande nyheter kom-
mer från Nederländerna 
där regeringen nu beslu-
tat att coffeeshops kom-
mer att stängas för utlän-
ningar.

Beslutet innebär att lan-
dets coffeeshops stängs för 
ut ländska turister och att 

de i fortsättningen endast 
blir öpp na för holländska 
medborgare. Dagens cof-
feeshops kommer i fort-
sättningen att drivas som 
medlemsklubbar som en-
dast är öpp na för holländ-
ska medborgare.

Miljöpartiet säger nej till 
gårdsförsäljning

Holländska coffeeshops 
stängs för utlänningar

Extraskatt på lådviner?
Byggskadeteknik AB

Vi utför allt förekommande
inom byggnadsbranschen.

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

 Auto-Däck i Lomma AB

 Fighter, Master, Falken, Firestone,
Good-Year, Bridgestone, Michelin, Dayton,

God Service – God Kvalité

Industrig. 19, 234 35 LOMMA (vid brandstationen)
Tel. 040-41 27 27. Mobiltel. 070-548 62 27
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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

Glasmästeri
Inramningar • Speglar • Isolerglas • Bilrutor • Bilpolering

0411-417 52, 437 11, mobil 070-838 49 20, Kyrkogatan 46, Skururp

Rolf & Agneta Magnusson
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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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DEBATTSIDA
Svar och åsikter om infört material på

debattsidan sänds till redaktionen.

Socialförvaltningens Ung-
domsgrupp inbjöd till drog-
information, där vi fick 
träf fa fl er av de organisatio-
ner som arbetar med drog-
förebyggande verksamhet. 
Träf fen inriktade sig främst 
till tonårslivet och droger, 
vil ka droger som finns, 
samt vilka tecken som ty-
der på droganvändning.

Vi fi ck se en ”provkol-
lektion” av de fl esta dro-
ger som fi nns i marknaden 
för tillfället, vilka symtom 
drog användaren får under 
ru set och övriga observa-
tioner som är möjliga att 
göra. Olika droger medför 
oli ka risker för använda-
ren och det är inte ovanligt 
med hallucinationer, för-
följelsemani, depression, 
för virring, högt blodtryck, 
in lärnings- och minnessvå-
rig heter, abstinens, epilep-
tiska kramper och i värsta 
fall dödsfall genom över-

dos, tillsammans med al-
kohol eller en blandning 
av droger.

Statistiker i all ära, men 
en liten fi ngervisning om 
hur det står till med alko-
hol och droganvändningen 
i gymnasiets 2:dra klass 
där det visat sig att 95,8% 
av fl ickorna och 95,6% av 
poj karna anser sig vara al-
koholkonsumenter. Drygt 
hälf ten intensivkonsumerar 
nå gon gång per månad. I 
27% av fallen är det föräld-
rar som har köpt ut starköl 
el ler starkcider.

Runt 50% har haft möj-
lighet att prova narkotika 
och hälften av dem har 
gjort det.

Runt hälften av de tillfrå-
gade röker och pojkar snu-
sar i högre grad än fl ickor.

Undersökningen är gjord 
2009 och kan vara annor-
lunda i dagsläget.

Text: Aage/Ann-Margret

STOCKHOLM 
Att dricka alkohol strax 
ef ter trafikolyckor kom-
mer att förbjudas. Det står 
klart se dan hela riksdagens 
so cialutskott ställer sig ba-
kom förslaget mot s. k. ef-
tersupning.

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 lades 
av Socialdemokraterna, 
som skulle få stöd av röd-
gröna och SD. Men även 
al liansens ledamöter i so-
cialutskottet vill hejda ef-
ter supning och stöder där-
för S-motionen. 

Betänkandet justerades i 
tors dag 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

Droginformation Enhet om förbud 
mot eftersupning
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Returadress
MHF Region Skåne
Drottningvägen 15
245 33 STAFFANSTORP

MHF Region Skåne, Drottningvägen 15, 245 33 STAFFANSTORP

Svärd & Söner Tryckeri AB, Falköping, 2011, EJ returadress

Välj ett säkert Bussbolag!
www.bromollabuss.se

0456-230 05
www.busspersson.com

0414-44 08 80 0454-611 16

www.kivikstaxi.se
0414-700 98

www.resteamet.se
0435-100 01 0454-77 02 68

www.hagestadtouring.se
0411-52 41 75

www.bjorksatertravel.se
 070 - 948 81 98

www.bkbuss.se
040-863 60

www.interbus.se
040-18 83 75

www.bussapagarna.se
046-25 30 20

www.isakssonkarlsson.se
044-433 00

 www.bergkvarabuss.se
020-888 999

www.osterlenbuss.se
0411-160 90

www.taxifrosta.se
0413-202 35

Berwik i Malmö ABBerwik i Malmö AB

Bromölla BussBromölla Buss

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


