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Ratta Ren

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Opinionsbildare i tiden



Vi stöder MHF & MHF Ungdom
med denna annons

Sverigepremiär den 16 mars 2013! Pris från ca 206.900 kr. *1.6 i-DTEC med manuell växellåda i 
modellerna Comfort och S. Bilen på bilden är Civic Lifestyle i Alabaster Silver Metallic, kan vara extrautrustad. 
För mer information besök honda.se.

Hässleholm: Newmanbil 0451-38 40 00 | Hörby: Per Mårtessons Bil 0415-31 14 60 | Lund: Nilsson & Lind 046-38 53 80 
Simrishamn: Rogers Bilfirma 0414-41 14 56 | Trelleborg: Bil-Larsson i Trelleborg 0410-153 80

KÄN S L A

TANK E

PREMIÄR FÖR NYA CIVIC

– Nu som stolt miljöbil med samma 
smarta design som tidigare
Nya Honda Civic är en av få bilar att klassas 
som miljöbil, enligt de nya kraven, med en 
bränsleförbrukning på 3.6 l/100km* och ett 
koldioxidutsläpp på endast 94 g/km*. Tack vare 
Magic Seats får du dessutom plats med nästan 
vad som helst.
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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 juni 2013

Manusstopp:
1 maj 2013

Annonser
MHF

Box 16
433 21 PARTILLE
Tel. 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:
Våren är på väg.

Ordföranden har ordet

Hej MHF-kamrater!
Då var julen över, men vintern har bitit sig fast ett tag till. När ni läser detta hoppas vi 
att våren är kommen och med den sol och värme. Vi har även klarat av avdelningarnas 
års möten med utdelning av förtjänsttecken. Dessa har blivit utökade med en nål för 
60-års medlemskap i MHF. 

Glöm inte att ansluta ert Volvokort till ert medlemskap i MHF! Ni som inte har något 
Vol vokort kan skaffa detta och talar då om att ni är MHF-medlem. Det ger er upp till 
33 öres rabatt på bensin/etanol och 40 öres rabatt på diesel per liter. 

MHF materiallager har nu fl yttats och ni når det på tel: 08-555 765 55 eller e-post: 
material@mhf.se

Vi ser nu fram emot många aktiviteter ute på fältet under våren. Uppvaknandet de-
monstreras vid olika sammankomster som biltävlingar, utställningar, mässor eller på 
torg och köpcentra. Det närmar sig ock-
så att vi skall ut på rastplatser med Ta 
Paus. Min förhoppning är att vi klarar 
av minst lika många rastplatser i år som 
ti digare år.

Jan Åke

BARA 1 AV 400 RATTFULLA TAS AV POLISEN!

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

i Sankt Staffansgården (församlingsgården)
Staffanstorp

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

Kallelse
till Årsmöte med Supporterklubben

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

Staffanstorp
Årsmötet avhålles i samband med samkvämet

efter regionsårsmötet.
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 Alla arrangemang anmälda till Ratta Ren 
i rätt tid fi nns härnedan. Gläd and ra av-
del ningar med Ditt be  sök!
 
Erkänn
bilens
sociala
betydelse!

BJÄRNUM– VITTSJÖ
Lokal: MHF-stugan Gun d ras torp, 
tel. 070-521 26 16. Alla möten 19.00 om 
ej annat anges. Även icke medlemmar är 
välkomna till våra möte.

HÄSSLEHOLM
Lokal: MHF-gården Skogsgård.
Alla möten 19.00
om ej annat anges.

KLIPPANORTEN
Lokal: Storängsgården. Mötesstart 
kl. 19.00 om ej annat anges.
19/3 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema: Inför påsken
22/3 Distriktsårsmöte med MHF 
 Ungdom Skåne enl. kallelse från 
 distriktet.
6/4 Regionårsmöte i Staffanstorp, 
14.00 enl. kallelse från regionen.
16/4 Månadsmöte på Storängsgår-
 den. Tema: Rapport från regio-
 nen.
14/5 Månadsmöte på Storängsgår-
18.00 den. Tema: Storstädning ute och 
 inne.
16/4 Månadsmöte på Skäralids Na-
 turum. Tema: Natur, motion och 
 korvgrillning.
ÖVRIGT
Stavgång/pro menad 2,5 km, varje sön-
dag kl. 10.00, i samarbete med Hjärt- och 
Lungföreningen i Klip pan  om rå det. Sam-
ling på Storängsgården. Med tag fi ka för 
efterföljande trivsam samvaro.
Miniracingkörning på Åby Raceway, 
Ängelholmsgatan 7, på går varje onsdag 
kl. 18.00–21.00 och sön dagar kl. 14.00–
18.00. Bilar fi nns att hyra.
Miniracingkörning på utomhusbanan 
startar på våren så snart vädrets makter 
tillåter det och pågår till och med oktober.
Upplysningar och aktualiteter om 
Miniracing verk sam he ten hittar Du på 
www.klippan-rc.se
Övriga aktiviteter hittar Du på www.
mhf.se/skane/klippan

KRISTIANSTADSORTEN
Alla möten 19.00 om inte annat 
anges. Lokal: Föreningarnas 
Hus, Norre tulls vä gen 9, om ej 
annat anges.
17/4 Medlemsmöte, information. 
 Underhållning, kaffeservering.
9/5 Folknykterhetens Dag, Kjuge-
13.00 kull.

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

MALMÖ

OSBYORTEN
1/6 Gökotta vid Hjärtatorpet med 
underhållning av bl. a. Stig Andersson, 
Tjuvön.

17/3 I väntan på våren! Bildvisning 
14.00 från Jan Celanders resor. Kaf-
 feservering. Lotteri. På MHF-
 Gården, Tobisborg.
29/3 Påskfest med knytkalas, enligt 
13.00 gammal tradition, äggpickning. 
 På MHF-Gården. Bingospel 
 med fi na vinster.
30/4 Vårbål med korvgrillning. 
 Samling på MHF-Gården. Ta 
 med något att grilla. Bålet tänds 
 kl. 20.00 därefte kaffe och un
 derhållning.
9/5 Gökotta på MHF-Gården. Sam-
09.00 ling på Gården. Ta med kaffe-
 korg.
12/5 Regionens vårdag i Ringsjö-
 strand. Se annons på annan plats 
 i tidningen.
6/6 Nationaldagen fi ras i Brunns-
 parken, se annons i dagspressen. 
 Efteråt kaffe på MHF-Gården.

STAFFANSTORP
Lokal: MHF-stugan, Maskinvägen 1.
Alltid kl. 19.00 om ej annat anges.
21/3 Avdelningsmöte. Hans Roches-
 ter kåserar.
26/3 Damklubben.
6/4 Regionens årsmöte, S:t Staf-

 fansgården. Se särskild inbjudan 
 på annan plats i tidningen.
11/4 Bingo.
18/4 Avdelningsmöte. Frälsningsar-
 men underhåller.
23/4 Damklubben.
16/5 Bingo. Kaffe bjuds.
19/5 Regionens Damklubbsdag. 
 Se särskild inbjudan på annan 
 plats i tidningen.
28/5 Damklubben. Liten utfärd.
6/6 Nationaldagen. Efter högtid-
 ligheter träffas vi i Sutgan c:a 
 15.30. Sill och potatis. Särskild 
 inbjudan kommer.

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

VELLINGE

YSTAD-SKURUP

ÖRKELLJUNGA

Vad händer? Arrangemangskalender

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

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

Din lokalavdelningsordförande för hjälp med transport.

orten

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

Rabatten gäller originalreservdelar,
avgassystem, utbytesdetaljer, batterier,

tillbehör, däck och bilstereo.
Rabatten kan ej kombineras

med specialerbjudanden.

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

OBS! – Medlemsförmån – OBS!

Mot uppvisande av Ditt medlemskort har Du 
som MHF-medlem 10 % rabatt i restaurang 

och på hotellen hos Rasta.
www.rasta.se

OBS! – Medlemsförmån – OBS!
MekoPartner. 

Staffanstorps
MHF-avdelning
inbjuder till samkväm i samband

med regionens årsmöte
lördagen den 6 april 2013
i St Staffansgården, Staffanstorp

Kl. 13.00 serveras kaffe och fralla
Kl. 14.00 avhåller regionen sitt årsmöte

Kl. 18.00 middag
Förrätt: Rökt lax m. m. på formbröd
Varmrätt: Fläskfi lé med bearnaisesås, 
 champinjoner, sparris, grönsallad 
 och kokt potatis

Kaffe med kaka
Därefter blir det underhållning av

Sandström & Co, tre glada musikanter.
De framträder under rubriken:

En schlager i Sverige.
Kvällen avslutas med kaffe och tårta.

Kostnad: 220:–/person
Under kvällen avhåller supporterklubben

MHF Skåne sitt årsmöte med lottdragning.
Meddelande om eventuell matallergi

Anmälan göres senast den 25/3 2013 till:
Inge Svensson, 040-445269
Brita Nordbeck, 040-445243
Olle Jönsson, 0435-440135
Välkomna hälsar Styrelsen
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När du använder ditt Volvokort får du en del av rabatten direkt 

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

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

du tankar:

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

Tanka Bensin/etanol 25 öre 8 öre 33 öre

Tanka Diesel 25 öre 15 öre 40 öre

OKQ8 bem. Bensin/etanol - 18 öre 18 öre

OKQ8 bem. Diesel - 25 öre 25 öre

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

OKQ8 obem. Diesel 15 öre 15 öre 30 öre

NYHET! Rabatt på drivmedel
MHFs nya avtal med Tanka ger 

fantastiskt fina rabatter på drivmedel:

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

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

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

använda kortet på OKQ8, där rabatten är något lägre.

*Jämfört med rekommenderat pris på bemannad station

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

ditt Volvokort till MHF-rabatten.

www.mhf.se/tanka.m

Bara för
MHF-medlemmar!

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

del av rabatten. Det ordnar du snabbt här:  

www.mhf.se/bli_medlem.m

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

www.mhf.se/tanka.m

3. Fyll i alla uppgifter och skriv ut ansökan.

4. Skaffa en papperskopia på giltig ID-legitimation.

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

till:  
Volvofinans Bank AB 
c/o Logica 
Svarspost 20018247 
208 02 Malmö
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Damklubbsrådet i MHF 
Re gion Skåne hälsar er väl-
komna till en som vi hop-
pas skön naturupplevelse 
vid Ringsjöstrand som är 
vac kert beläget mitt i Skå-
ne längs Ringsjöns sydös-
tra strand med utsikt över 
sjön. Hotellbyggnaden är 
helt nybyggd.

Här fi nns möjligheter till 
att koppla av men också 
fi na omgivningar för olika 
ty per av aktiviteter av sport, 

bad, fi ske, kanotturer m. m.
Vi ska fördriva tiden med 

bild visning från en annan 
fi n plats på jorden, nämli-
gen Azorerna, som är belä-
get mitt ute i Atlanten.

Vi tar en promenad i 
Ring sjöstrands fi na omgiv-
ningar och samtidigt svarar 
på några frågor som i sin 
tur kan ge vinst som påmin-
ner om dagen här.

Varmt välkomna hälsar 
Damklubbsrådet

Vårträffen på Ringsjöstrand

MHF Region Skåne
Damklubbsrådet inbjuder till

Vårträff
Söndagen den 19 maj 2013, kl. 10.00 

på Ringsjöstrand
Samling kl. 10.00 till

förmiddagskaffe/te med fralla
Bildsvisning av Lara Påhlson

bilder från Azorerna
Brunch kl. 12.00

Tipspromenad startar kl. 13.00
Eftermiddagskaffe med prisutdelning

c:a 14.30
Pris 200:– för hela arrangemanget

Gör det till en dagsutfl ykt i Din förening
Välkommen med Din anmälan senast

den 28 april till Ann-Margret 0414-222 42 
eller Brita 040-44 52 43

Vi gör skillnad!
Alkobommar i Stillerydshamnen

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

Uppvaknandet visas
Skåne Lyfter

26 april Lilla Torg Kristianstad kl. 12.00–17.00

27 april Torget Klippan kl. 11.00–16.00

3 maj Stora Torg Lund kl. 12.00–17.00

4 maj Torget framför Sten Stensson i Eslöv kl. 
11.00–16.00

Erling



MHF ”Skåne-krysset” nr 1/2013

Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lösningarna skall vara oss tillhanda senast 15 april 2013 – skickas till: (OBS! 
Adressen) MHF, Ödegårdsgatan 12, 587 24 Linköping. Märk kuvertet ”Skåne-krysset nr 1/2013”. Lycka till!

Namn:  Telefon:

Adress:  Län:

Postnummer: Postadress:

6
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Rätt lösning Skåne-kryss nr 3/2012 Så har då året vänt igen…
Sakta går vi mot ljusare tider men också snabba väder-
förändringar som kan ställa till det i trafi ken – snöslask, 
snöblandat regn men också bländande sol. Egentligen spe-
lar årstiden ingen roll – alla har de något som dessvärre 
påverkar oss och trafi ksituationen. En sak är i alla fall 
säkert – det blir varmare och behovet av snöskyffel och 
snö slunga minskar mer och mer – låt dig nu inte luras att 
ta av vinterdäcken för tidigt – många gånger har vi trott 
att NU är det ok – och så kommer kylan och snön och vi 
står där som fån – igen!

Vi närmar oss också med stormsteg den tid då tvåhju-
lingarna tas ut för luftning efter vintervilan – många är 
lite ringrostiga och ger sig inte alltid tid att mjukstarta 
och ”träna upp” sina förmågor…

Nya körkort har vi också fått – det är nog bra med upp-
delning av behörigheter – vem säger att man KAN köra 
motorcykel bara för att man en gång tog körkort för bil…

Så till kryssandet – trots intensiv korrekturläsning av 
såväl krysskonstruktören som fl era andra, lyckades en 
liten ”groda” smyga sig in ”Rudolf Larsson” blev plöts-
ligt ”Rudolf Olsson” men som de erfarna krysslösare ni 
är skrev 98% av alla lösare rätt bokstäver så långan blev 
lagd i lut!

Här kommer nu vinnarna i krysslösandet av nr 4/2012.
Edvardsson Bengt Ekedalsvägen 17 281 40 Hässleholm
Eriksson Eva Badvägen 5 264 34 Klippan
Bengtsson Irene Idrottsgatan 18 253 51 Påarp
Håkansson Alf Västergatan 6 b 244 30 Kävlinge
Bengtsson Lars-Åke Öraholmavägen 34 281 53 Finja

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

MHF:s Camping Club
Tag husvagnen eller husbilen och kom till Sektion Syds Påskträff
28/3–1/4 i Mala Byagård väg 117 c:a en mil norr Hässleholm.

Vi gör besök på Bjärnums museum, vi har även årsmöte och andra aktiviteter.
Anmälan senast den 22 mars till: Vera och Erling 0451-213 16, 070-521 26 16

Karin och Lennart 0451-181 40
Välkomna! Erling
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Aage Kilsand hälsade be-
sökarna välkomna och det 
blev en trivsam eftermid-
dag på MHF-Gården i 
Sim rishamn när sångarna 
från Laudatekören, som 
ut ökats med deltagare från 
kyrkokören, spelade och 
sjöng ett stort urval kända 
julsånger.

Ett trettiotal åhörare gla-
des åt sång och musik från 
des sa välljudande röster. 

Vädret spelade oss ett 
spratt, med snöstorm och 
klass 1 varning i väderrap-
porterna, med stor osäker-
het om man skulle våga sig 
ut på vägarna.

Vi fortsatte samkvämet 

med kaffeservering och jul-
kakor, lotterier och mycket 
små prat. Snöyran tog till 
och vi avbröt lite tidigare 
än brukligt är, för att alla 
skulle ta sig hem utan att 
bli sittande i drivor längs 
vägen.

Medlemmarna ställer all-
tid upp med kakbak och lot-
terivinster, som vi härmed 
vill tacka för, vilket ger ett 
gott tillskott till kassan.

Text och bild:
Ann-Margret

Adventskaffe med körsång

Intresserade åhörare.

Laudatekören tar ton på MHF-Gården.

 Vi stöder MHF och MHF-Ungdom
för en drogfri trafi kmiljö.
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Den 9 december hade Kri-
stian stadsortens MHF-av-
del ning sitt sedvanliga 
jul bord med lucia och jul-
program på Åhusgården.

Avdelningens ordf. Frank 
An dersson kunde hälsa 
nära 100 deltagare välkom-
na till denna återkommande 
fest inför julen.

Man inledde i år med jul-
bordet och detta lät sig alla 
väl smaka av.

Bland deltagarna fanns 
med lemmar och goda 
vänner från olika delar av 
Skåne.

Bl. a. från Klippan-Än-
gelholmsområdet, Göinge-
bygden, Österlen m. fl. 
platser.

På det hemlagade jul-
bordet fattades ingenting 
– det var bara att låta sig 
väl smaka.

Det bästa av allt är att allt 
är hemlagat av duktiga 
kvinnor som har vanan 
inne.

Åhusgårdens julbord är 
om tyckt och man berättade 
att alla dagar fram till jul 
var inbokade med julbord.

När sillbord med ål och 
lax intagits fanns det kalla 
kött rätter av alla de slag 
och sedan småvarmt.

Efter detta blev det paus 

för program i stora sam-
lingssalen.

Åhus lucia med tärnor 
gjor de entré och genom-
förde ett uppskattat lucia-
tåg och framförde många 
av julens vackra melodier.

Efter deras framträdande 
in togs scenen av ”Svensas 
tö ser från Huaröd”. Det 
fanns en man som hade 
sju tö ser varav tre åker 
runt och sjun ger under 
namnet ”Sven sas töser”. 
Denna gång deltog bara två 
p. g. a. sjukdom.

Deras gitarrspel och sång 
var av hög klass och påmin-
de också om julen.

Frank Andersson avtacka-
de med blommor.

Nu var det tid att åter igen 
inta matborden där Ris á la 
mal ta var framdukat.

Sammankomsten avslu-
tades med kaffe och kakor, 
samt godisbord.

Det hurrades och klappa-
des för Ingrid och Frank 
Andersson som dagen till 
ära fi rade 45-årig bröllops-
dag.

Nu återstod bara att ta sig 
hem nöjda och mätta efter 
en trevlig eftermiddag i 
nyk tra vänners lag – en 
MHF-dag i god anda.

Text: Lars G

Bjärnum – Vittsjö hade 
julbord mellan snöfallen

Först var det mycket snö att plo ga bort och dagen efter 
kom det mer snö men då hade vi haft vårt julbord med 
god mat och god stämning, som våran Ragnar Karls son 
med sitt dragspel hjälp te oss med.

Stugan var varm och go ef ter mycket eldande i öppna 
spisen.

Kvällen avslutades som vi gjort i många år med en spe-
ciell avslutningsceremoni därefter sjöngs Du Gam la Du 
Fria.

Text och bild: Erling

Alla lät sig väl smaka av delikatesserna på julbordet.

Kristianstadsortens MHF 
samlade till julbord och 

lucia m. m.

Ingrid och Frank Andersson passade dagen till ära på att fi ra 
45-årig bröllopsdag.
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Det årliga Riksdagsbesöket 
då vi under Skånes Nyk-
terhetsförbunds ledning 
träf fade Skånska riksdags-
män på deras arbetsplats i 
Stock holm var givande.

Vi som var där var Lars G 
Ni wongh SNF, Lars Berg-
qvist IOGT och underteck-
nad Erling Thelander MHF, 
samt från Landsrådet Mats 
Gun narsson. Riksdagsmän 
är tydligen upptagna perso-
ner då det bara var nio st. 
för anmälda för att minska 
till sex, och minuterna före 
an mälde en förhinder men 
det kom en oanmäld så det 
blev sex st. riksdagsmän 
i alla fall, det kunde va rit 
några fl er men man skall 
inte vara för många runt 
matbordet när man på 1,5 
tim. skall både äta och dis-
ku tera. Jag tyckte att vi 
hade en mycket bra dialog 
med varandra.   

Syftet med besöket var att 
in formera om vår verksam-
het så dom vet vad Lans-
tingets bidrag användes till 
men också att vi fi ck höra 
deras syn på alkoholproble-

matiken.
Gunnarsson från Lands-

rådet började med en all-
män in formation om al-
kohol- och narkotikaläget, 
där efter informerade Lars 
Berg qvist från IOGT- NTO.

Jag informerade om vårt 
ar bete i MHF Region Skå-
ne, och delade ut kort på 

Upp vaknandet och förkla-
rade hur vi arbetade med 
det, jag informerade även 
om våra aktiviteter med 
al kolås samt det nya i år 
ISA, Intelligent hastighets-
anpassning som betyder att 
man har en apparat i bilen 
som visar vilken hastighet 
som gäller och piper eller 
blinkar när man kör för fort.

Efter vår information 
blev det så mycket frågor 
och diskussion att det inte 
blev tid över för Lars G. 
Niwongh att informera om 
SNF.

Ett av de positiva resulta-
ten av träffen var att vi av 
Kent Härstedt blev inbjudna 
till ett alkoholseminarium i 
Helsingborg dagen efter.

Text: Erling

Riksdagsbesöket 2012

Per Ingvar Jonsson i samtal med Erling Thelander om alkoholfrågorna.

Lars G. Niwongh presenterar SNF och det alkoholpolitiska 
läget för riksdagsmännen.

Tuve Skånberg från Österlen är den som samlar riksdags-
männen till träffarna här tillsammans med Erling Thelander, 

Bjärnum-Vittsjö.
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• Föreningen arrangerar 
 ett föredrag om kustbe
 vakningens verksamhet 
 och problem den 11 april 
 kl. 19.00. Även denna 
 gång i matsalen på Husie, 
 Malmö. Anmälan till Leif 
 Björö på tel. 040-54 90 74 
 senast den 5 april.
• För att minska förenin- 
 gens kostnader önskas e-
 postadresser till så många 
 medlemmar som möj-
 ligt. Vänligen översänd 
 era e-postadresser till 
 kassören Agne Anders-
 son: 
 fmkagne@gmail.com 

• För hyra av föreningens 
 transportsläp: kontakta 
 Agne Andersson på tel. 
 046-70 97 45 eller 0707-
 15 86 53.
• Vi önskar också få nya 
 ideer av medlemmarna. 
 T. ex. vilka rabatter kan vi 
 få på olika orter och före-
 tag i er hemtrakt. Vilka 
 aktiviteter och föredrag 
 önskas och var skall de 
 ordnas i så fall. Vänligen 
 sänd in förslagen till ord-
 förande Bo Alfredsson: 
 alfredsson1@hotmail.
 com

En vecka före Jul ställde 
Ak sel Kops Eriksen och 
jag färden till Helsingborg 
och utbildningsföretaget 
Ut bildarna för att delge 
dem vad de olika alkohol-
haltiga dryckerna som säljs 
in nehåller. Utbildarna är ett 
fö retag med hög kvalitet i 
sin utbildning av förarkom-
petens i alla kategorier. Vid 
da gens sammankomst var 
det c:a 25 deltagare som 

först fi ck en föreläsning om 
MHF och om utställningen 
Upp vaknandet och därefter 
me ningsutbyte under en 
tim mas tid. Erron Hümmel 
och Thea Sacher, våra vär-
dar och utbildningsledare i 
fö retaget, var mycket nöjda 
med vad vi visat och del-
gett dem och deras elever. 
De hälsade oss med glädje 
väl komna åter.

Text: Börje O

Meddelande till FMK
Malmöhus medlemmar

Uppvaknandet hos Utbildarna

Erron Hümmel och Thea Sacher, värdar och utbildningsledare 
i företaget.

Välkomna alla 
FMK-are i Skåne

Det är ett nöje för oss i MHF Region Skåne att få 
hälsa c:a 700 FMK:are välkomna att ta del av våra 
ak tiviteter och att framöver ges möjlighet för Er att 
in formera Era medlemmar om Er verksamhet genom 
den na tidning.

Vi välkomnar Er också att ta kontakt med en närlig-
gande MHF-lokalavdelning. Adresser och telefon-
nummer till dessa fi nns längre bak i tidningen. Vi 
hoppas Ni skall fi na nöje av att läsa vår regionala 
tidning.

Varmt välkomna! MHF Region Skåne

 

Vi stödjer MHF och MHF-ungdom 

för en drogfri trafi kmiljö

  www.lund.se/gatukontoret

Tekniska 
förvaltningen
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Den bildades 1977 av Kri-
stian stad läns distrikt av 
MHF. Idag fi nns 130 an-
delar till ett pris av 120 kr/
an del och år. Varje andel 
be rättigar till 12 månads-
dragningar och 2 slutdrag-
ningar där högsta vinsten är 
400 kronor. 

En del av överskottet be-
talas ut i form av kulturbi-
drag till lokalavdelningar 
och campingclubbar inom 
re gionen. Ansökan om det-
ta sändes till ordf. i klubben 
se nast den 1 november och 
skall ha inkommit före arr-
an gemanget. När Ni skall 
ha något underhållnings-
program eller föredrag, 
bild visning m. m. kom in 
med en ansökan. Program-
met skall annonseras i Rat-
ta Ren.

För 2012 erhöll Simris-
hamns, Hässleholms MHF-
avdelningar samt camping-
club Gåsa bidrag.

En summa betalas efter 
an sökan ut till den avdel-
ning som arrangerar re-
gionårsmötet med tillhö-
rande samkväm.

Styrelsen består för när-
varande av Vera Thelander, 
Len nart Johansson och 
Bru no Andersson.

Årsmötet hålles vid sam-
kvämet efter regionårsmö-
tet.

Kontakt:
ordf. Vera Thelander, 
0451-213 16, e-post:

veraoerlingthelander@
telia.com

6 dragningar:
100 kr: nr 72 Göran 

Roos, nr 09 Jan-Åke Hans-
son, nr 27 Hardy Jönsson, 
nr 21 Gunnel Hansson, nr 
122 Harald Brundell, nr 71 
Stig Svensson.

50 kr: nr 27 Hardy Jöns-
son, nr 29 John-Allan 
Kvarn ström, nr 32 Thord 
Karls son, nr 40 Sonia Pers-
son, nr 42 Marianne Jöns-
son, nr 48 Janne Johnsson, 
nr 50 Gösta Brandlert, nr 
62 Inga Eriksson, nr 67 
Eve lina Thelander, nr 72 
Gö ran Roos, nr 76 Evert 
Kron vall, nr 82 Barbro Löf-
qvist, nr 84 Lotta Svensson, 
nr 95 Christer Thelander, nr 
98 Frank Andersson, nr 104 
Ma lin Persson, nr 105 Gre-
ger Juhlin, nr 112 Stig Lars-
son, nr 113 Hans Hansson, 
nr 115 Margareta Anders-
son, nr 116 Ylva Lindberg, 

nr 118 Marianne Jönsson, 
nr 122 Harald Brundell, nr 
128 Ingvar Lindberg.

Slutdragningen:
400 kr: nr 17 Gösta 

Brandlert.
200 kr: nr 58 Aksel Kops 

Eriksen, nr 60 Ingvar Nils-
son, nr 122 Harald Brun-
dell.

100 kr: nr 11 Sonia Pers-
son, nr 24 Birgit Johansson, 
nr 75 Ethel Thomasson, nr 
97 Erling Thelander. 

50 kr: nr 06 Ann-Margret 
Svens son, nr 20 Aksel Kops 
Erik sen, nr 29 John-Allan 
Kvarn ström, nr 46 John-Al-
lan Kvarnström, nr 68 Hans 
Hansson, nr 71 Stig Svens-
son, nr 84 Lotta Svens son, 
nr 95 Christer The lander, nr 
110 Hans Hansson, nr 112 
Stig Larsson.

Supporterklubben MHF Skåne 
har en stödjande funktion till 

regionens avdelningar

Vinnare i Höstomgången

Däckförvaring

Goodyear och Yokohama

MHF region Skåne
önskar alla sina

läsare och annonsörer
en trevlig påsk.

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

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

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

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

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

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

Pressmeddelande:

”Ingen ska dö av rattfylleri”
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10-årsjubileum för alkohol-
toppmöten i Helsingborg. 
Des sa möten har lockat 
mån ga föreläsare och del-
tagare till stan. Här har fö-
reläsare med olika intressen 
kun nat mötas och diskutera 
mån ga intressanta ämnen 
un der dessa åren.

Kent Härstedt som drog 
igång dessa möten har hela 
ti den varit verksam för att 
få fram bra och intressanta 
fö reläsare med olika kun-
skaper. Liksom Britt-Marie 
Matts son från Göteborgs-
posten som varit mentor 
och svarat för utfrågningar-
na under många år, natur-
ligtvis även i år där, vi 
ta lades vid strax innan ju-
bileumsträffen började.

Inledare och ansvarig var 
verk samhetschefen hos 
ABF i Helsingborg Jim 
Bro ström som gav delta-
garna svaret på varför ABF 
i Helsingborg varit med i 
dessa 10 åren, en intressant 
tillbakablick.

Göran Jönsson som är so-
cialchef i Helsingborg har 
också funnits med under 
de fl esta åren för att ge en 
aktuell information och al-
ko holläget i Helsingborg 
samt att ge deltagarna en 

ge nomgång av situationen 
inte bara i Helsingborg utan 
för hela Skåne.

Så inledes de olika avsnit-
ten som var på 30 minuter 
varefter som man fi ck svara 
på frågor kring sitt avsnitt 
av B-M Mattsson och från 
deltagarna.

Systembolagets utveck-
ling – nu också med hemle-
verans, då Systembolagets 
press chef Lennart Agén 
pre senterade detta med 
hem leverans. Efter hans 
inlägg blev det massor av 
frågor i detta intressanta 
ämne och där IOGT-NTO-
rörelsens UNF-ordf. del-
tog i debatten och gav sin 
rörelses syn i frågan och 
här hettade det bitvis till 
ordentligt. Under en kort 
kaffepaus där många di-
s kuterade vad som hänt 
märktes att dessa avsnitten 
loc kat många att ge sina 
syn punkter i ämnet.

Gårdsförsäljning var kan-
ske det stora ämnet under 
för middagen meden debatt 
med ett fl ertal talare bl. a. 
Hans Nelson styrelseord-
förande i Helsingborgs 
Bryggeri och riksdagsle-
damoten Mic hael Svensson 
riksdagsledamot M och här 

var UNF:s ordf. Linda Eng-
ström med i debatten som 
tidvis hettade till men där 
mentorn såg till att man 
höll sig till ämnet Det blev 
applåder och debatten vi sa-
de att man hade olika upp-
fattningar i detta ämne.

Nu hade klockan blivit 
11.00 och det var dags för 
oss att ta del av tullens syn-
punkter i detta ämne, Sune 
Rydén som är tullverkets 
nationella expert på alko-
holfrågor och som berät-
tade hur tullen idag arbetar 
och tar sig an denna fråga i 
dagens samhälle. Här sam-
arbetar man med de lagar 
men har att gå efter har kon-
takt för att utveckla dessa 
frågor och få ner smugg-
lingen. Tillsammans med 
andra länder. På plats fanns 
även Lars Hansson från 
Tullen i Helsingborg som 
utvecklade en del frågor 
och man arbetar efter gen-
temot de som tar in alkohol 
och droger till Sverige.

Sista ämnet fram till lun-
chen gällde langning från 
gräns handeln och som är 
ett svårt samhällsproblem. 
Det var Mark Jensen som 
är vd för Carlsbergs Bryg-
geri i Sverige som på ett 
intressant sett utvecklade 
det ta ämne och här blev 
det många frågor efter hans 

re dogörelse vilket märktes 
un der debatten med B-M 
Matts son som utfrågare.

Med detta avrundade man 
för middagen för lunch och 
där jag ersättes av Erling 
The lander från MHF:s di-
striktsledning under efter-
middagen och som ger Er 
sina synintryck om de som 
del tog som föreläsare.

Torsdag 13.30 Anna Carl-
stedt IOGT-NTO om nyk-
terhetsrörelsen i medvind, 
IOGT ökar c:a 4.000 om 
året mest 30 – 50 åringar.

Hon pratade om sin bak-
grund m. m. som alltid 
nykter.

Falkenbergs Bryggeri har 
ett gott alkoholfritt öl.

14.00 Kerstin Redig, Alna 
www.alna.se Expert på 
skad ligt bruk i arbetslivet.

Läkemedelsproblem är 
näs tan lika stora som alko-
hol på arbetsplatsen.

6,5 miljoner i Sverige 
dricker alkohol utan be-
kymmer.

I EU dör en person var 
19:e minut av alkohol.

Företag förlorar i genom-
snitt 4 % av den totala löne-
summan inklusive arbets-
givaravgift på alkoholen 
varje år.

14.30 Ulf Lindgren sak-
kunnig hos Folkhälsomi-
nistern.

Alkoholtoppmöt

Kent Härstedt som bjudit in till konferensen.
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År 2000 konsumerade vi 
8,4 l/person/år, därefter har 
det varit uppe på över 10 
l för att 2011 minskat till 
9,4 l/år.

Ungdomar har aldrig 
druckit så lite som nu. 

16.00 Martin Stavström 
Folkhälsoforskare Lunds 
Universitet.

Efter EU-inträdet har 
spri ten blivet 10 % billigare 
men istället köper vi 10 % 
mer sprit. Äldre kvinnor 
har nästan fördubblat sin 
kon takt med sjukvården 
på grund av alkoholför-
brukning.

Numera förfestar man 
mer hemma före krogbe-
söket (billigare).

Temos undersökningar är 
1.500 st./gång och 5 ggr/år.

Fredag 9.00 Björn Eriks-
son (f. d. Rikspolischef) ut-
redare ang. fylleri och våld 
vid idrottsarrangemang.

År 1315 var första gången 
en regering i England för-
bjöd sprit vid fotbollsmat-
cher, fotbollen var ett fåra-
huvud.

Numera är det inte myc-
ket alkohol inne på arenor-
na men utanför både före 
och efter matcherna, samt 
man stämmer träff med 
mot ståndarsupporterna nå-
gon stans utanför staden för 
att slåss.

Det börjar komma kvinn-
liga supporterklubbar som 
tar egna bussar till matc-
herna.

09.30 Mattias Grund-
ström, jurist Alkohol-
granskningsman Sveriges 
bryggerier.

Är det reklam gäller 
mark nadsföringsregler, 
vin reklam i TV-soffan är 
ej reklam.

AGM medlemsföretag 
kol lar både svenska och ut-
ländska alkoholförsäljare. 

10.30 Cecilia von Sched-
vin IQ –intivativet www.
IQ.se IQ dotterbolag till 
Sy stembolaget, nätverk 
för måttlighetskonsum-
tion, plats där alla aktörer 
kan mötas.

51 % känner någon som 
dric ker för mycket.

11.00 Agneta Björk-Lin-
né och Björn Velin vid H. 
Lundbecks läkemedels AB.

330.000 – 410.000 har 
al koholberoende eller ett 
riskbruk.

Det kommer ett nytt läke-
medel mot alkohol, stroke, 
alzheimer’s, parkinsons, 
m. m.

Man kan dricka lite med 
nya läkemedlet sen är det 
tvärstopp.

På 65 behandlade för de-
pression behandlas en för 
alkoholproblem.

11.30 Håkan Leifman, 
chef för Centralförbundet 
Alkohol och Narkotika.

Började 1971 med under-
sökningar och statistik.

Vuxnas alkoholvanor har 
ökat och ungas minskat på 
10 – 15 år.

Hälften av 9:orna dricker 
ej.

En liten grupp dricker 
mer. Debutåldern har ökat 
till 16 år.

Berusningsdrickandet har 
minskat det gäller även ska-
dorna.

Cannabis har ökat 4 – 
5 % men förklarar ej hela 
alkoholminskningen bland 
unga.

Åsikten att nyttan av att 
bju da hemma har på 4 år 
min skat från 60 % till 30%.

Text och bild:
Erling Thelander och

Lars Bergqvist

öte i Helsingborg

 Vittsjö Camping

www.vittsjocamping.sewww.vittsjocamping.se

Telefon 0451-22489Telefon 0451-22489

Vi har öppet året runt

Byggskadeteknik AB
Vi utför allt förekommande
inom byggnadsbranschen.

Box 8073, 250 08 Helsingborg
Tel: 042-24 45 55 • Mob: 070-320 65 22
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Årets konferens i Stock-
holm med SLAN bjöd på 
ett intressant program med 
mån ga föreläsningar. Man 
in ledde på fredagsem. med 
en presentation av SLAN:s 
ordf. Nils-Erik Söderqvist. 
Han gav en återblick vad 
som hänt 2012 och fort-
satte med programmet för 
de kommande dagarna.

Nästa punkt var när Mag-
nus Jägerskog från IQ som 
är ansluten till Systembo-
laget och gör intressanta 
undersökningar kring alko-
hol frågorna.

Man tar fram underlag 
som sedan presenteras i 
dags pressen och på nätet.

Han visade i sitt material 
hur alkoholskadorna har ut-
vecklats och vilka grupper 
som drabbats. Det blev en 
in tressant föreläsning och 
Mag nus fi ck många frågor 
att besvara. Bilderna som 
vi sades under hans före-
dragning gav deltagarna en 
bra belysning av läget, när 
det gäller både konsumtio-
nen bland unga och gamla.

Efter denna inledning 
blev det en snabb prome-

nad i ett snöigt Stockholm 
för besöka CAN och en för-
djupning av Amphora, or-
ganisationskonsulent Mia 
Sun delin tog emot och man 
fi ck välja grupp att lyssna 
på. Amphoramanifest, där 
hela 71 europeiska forskare 
sammanfattar läget och be-
hoven.

Gruppledarna fi ck många 
frå gor att besvara efter sina 
in lägg. Deltagarna var nöj-
da med denna eftermiddags 
innehåll på CAN, vars VD 
gav en ingående analys av 
nyk terhetsläget både i Sve-
rige och ute i Europa.

Tillbaka till möteslokalen 
på Wallingatan.

På em. fi ck vi en redogö-
relse av ordf. i riksdagens 
nyk terhetsgrupp Lars-Axel 
Nor dell. Han berättade om 
vad som händer med nyk-
terhetsarbetet i riksdagen 
och att man nu fått gehör 
för våra frågor. Han fi ck 
mån ga frågor att besvara 
ef ter sitt inlägg. Deltagarna 
var nöjda med denna rap-
port. Dagen avslutades med 
ge mensam middag. De tre 
skån ska ombuden deltog 

inte i samkvämet utan hade 
en egen genomgång inför 
SNF:s årsmöte i Sösdala.

Lördag 12/1, Håkan 
Eriks son som är konsulent 
i Västra Götaland presente-
rade deras kampanj Drog-
kampen, där politikerna 
i regionen och från andra 
or ganisationer får ta del 
av våra frågor i en tävling. 
Det ta ger politikerna en lär-
dom kring våra frågor.

Därefter tog man upp frå-
gan: Alkohol och ekonomi, 
samt en ny SLAN-rapport. 
Ma terialet presenterades av 
Per Leimar som med en rad 
in tressanta bilder visade 
hur ekonomi och alkohol 
på verkar familjeekonomin. 
Här medverkade även Mats 
Gunnarson i denna presen-
tation.

Avslutande inlägg hand-
lade om ett nytt internatio-
nellt stöd för en aktiv politik 
och frågan var, kan vi an-
vända detta lokalt? Frågan 
har behandlats i Nor diska 
rådet i november 2012. 
Även frågan Alkohol- och 
Cancerdokumentet och ny 
forsk ning presenterades.

Ordf. i SLAN Nils-Erik 
Sö derqvist sammanfattade 
des sa intressanta dagar som 
gi vit en del nya lärdomar i 
al kohol- och drogfrågorna. 
Han tackade deltagarna, 
lik som Anders Castberger 
i sitt tal till deltagarna.

Lars Bergqvist tackade 
för sina många år i SLAN:s 
kon ferenser och mottog 
led ningens tack för dessa 
årens arbete.

Avtackades gjorde också 
Mats Gunnarson som nu 
läm nar SLAN för att ar-
beta med politiken hemma 
i Örebro.

Text och foto:
Lars Bergqvist

Intressant SLAN-konferens i Stockholm 11–12 januari

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

DET BEKVÄMA SÄTTET ATT BYTA TILL VINTERDÄCK

BÄST 
I TEST

BÄST

NR 13 2011

Boka tid för ditt hjulskifte redan idag!

www.vianor.se

Malmö
Eriksfältsgatan 23 
040-92 30 00
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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

 • Försäkringsskador
• Plåt- och svetsarbete
• Däckservice

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

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



18

Bjärnum Vittsjö
Ebbe fi ck sin egen 60-årsnål 
på Bjärnum Vittsjö MHF:s 
årsmöte den 30 januari.

Vid årsmötet 2012 förkla-
rade Ebbe att 2013 är det 
60 år sen han blev medlem, 
men han ville inte ha ett 
di plom utan en 60-årsnål 
vil ket inte fanns. Ebbe fi ck 
be sked att skriva en mo-
tion om att MHF skaf far 
en 60-årsnål och motio-
nen blev godkänd på För-
bundsårsmötet i oktober 
och var ett färdigt märke i 
bör jan på januari.

Regionordförande Jan 
Åke Hansson som ledde 
års mötet fi ck även dela ut 
för tjänsttecknen, 60 år till 
Ebbe Persson, 50 år till Er-

ling Thelander och 25 år till 
Eli sabeth Gengård.

Till styrelsen nyvaldes 
Mar garet Rosqvist efter Siv 
Pet tersson som avsagt sig 
om val och Berton Bengts-
son till revisorssuppleant 
ef ter Evert Kronvall som 
av sagt sig omval.

Årsmötet var troligtvis det 
sista i MHF:stugan efter-
som fastigheten är lämnad 
till mäklare för försäljning.

Nästa arrangemang blir 
den 13 mars 19.00 studie-
besök på Atelje Götesdot-
ter, Bjärnum (anmälan).

Som vanligt vid årsmöte 
bjöd avdelningen på fast-
lagsbullar och kaffe under 
en lång och trevlig gemen-
skap.

Text och bild: Erling 

Hässleholm
Den 8 februari hälsade ord-
förande Göran Roos ett an-
tal tappra medlemmar, som 
gett sig ut i vintervädret, 
sär skilt hälsades regionens 
re presentant Ronney Jo-
hansson välkommen och 
Ber til Olsson som skall 
mot taga utmärkelse för 
50-årigt medlemskap.

Att leda mötesförhand-
lingarna valdes Ronney 
Jo hansson till sekreterare 
val des Ann-Christin Nils-
son. Styrelsen omvaldes på 
samt liga poster. Avdelnin-
gen har under det gångna 
året deltagit i Regionens 
oli ka arrangemang på mäs-
sor och utställningar. Åt 
STR har vi kontrollerat att 
al kolås har funnits i körsko-
lornas bilar. Vi har också 
de monstrerat alkolåssläpet 
och ISA-systemet.

Ombud till regionens års-
möte i Staffanstorp valdes 
Ka rin Johansson och Sven-
Ingvar Bengtsson.

Ronney informerade om 
re gionens kommande verk-
samhet, Göran informerade 
från MHF-förbundets pla-
nerade arbete.

Vår medlem Bertil Ols-
son fi ck motta en nål för 
50-årigt medlemskap.

Göran tackade Ronney 
för väl genomfört årsmöte. 
Ef teråt bjöds på en stär-
kande fi ka som smakade 
myc ket bra.

Text och foto:
Karin och Lennart

Klippan
På årsmötet med MHF och 
MHF Ungdom i Klippan 
av handlades inte bara sed-
vanliga stadgeenliga ären-
den utan det gavs tid till 
gla da berättelser från tider 
som har varit. Rune Olsson, 
en av dagens 60-åringar, 
be rättade bland annat om 
någ ra bilar och traktorer 
som han varit ägare till och 
det rör sig om fl era hundra. 
Hans första bil var en Go-
liat, som under efterkrigsti-
den tog honom ut på många 
även tyr både i Sverige och 
ut landet, för att sedan be-
rätta om andra bilar under 
årens lopp som både gett 
be kymmer och glädjeäm-
nen fram till dagens trygga 
åkan de i en ny Opel. Elsa 
Gus tafsson från Höganäs, 
som under årsmötet erhöll 
nål för 50-årigt medlem-
skap, berättade att det var 
Bil orientering som fört 
hen ne in i MHF 1963 och 

ll Hä l h l Gö t k d R

Lokalavdelningsårs

Jan Åke Hansson delade ut förtjänsttecken och diplom till Ebbe 
Persson, Erling Thelander och Elisabeth Gengård.

Bertil mottager 50-årsnålen av Ronney.

Om du behöver råd, stöd eller
hjälp när det gäller tobak, alkohol

eller droger

                                 Social Omsorg

                radgivningsbyran@ystad.se
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vi hade många gemensam-
ma minnen att berätta om 
från skärmletningen runt 
om i Skåne.

MHF Ungdoms distrikts-
ordförande Roger Nilsson, 
Ty ringe var inbjuden att 
leda årsmötet, ett uppdrag 
han skötte till allas belåten-
het med omval på de fl esta 
pos terna. Således blev Ak-
sel Kops Eriksen omvald 
som ordförande och han 
blev också nominerad som 
om bud till förbundsårsmö-
tet. Under årsmötet hono-
rerades, utöver tidigare 
nämn da Rune Olsson och 
Elsa Gustafsson, Arne Tho-
masson och Ingrid Jansson 
för 60-årigt medlemskap. 
Den sistnämnda kunde inte 
när vara varför överläm-

nandet av nålen till henne 
upp drogs åt Einar Nilsson, 
tidigare ordförande i Bjä-
rebygden.

Gott kaffe, nybakade bul-
lar och tårta förgyllde ytter-
ligare ett trevligt årsmöte.

Text: jeO
Bild: Ulf Gallbo

Kristianstad
Kristianstadsortens MHF 
och MHF Ungdom hade för 
någ ra dagar sedan sitt års-
möte med c:a 30 deltagare.

Ordf. kunde hälsa både 
yng re och äldre medlem-
mar välkomna.

Ordf. Frank Andersson 
höll parentation över av-
lidna medlemmar.

Förhandlingarna leddes 

av Lars G. Niwongh, Tol-
larp.

Alla rapporter genom-
gicks och godkändes av 
årsmötet.

Arbetsplanen för 2013 
in nehöll många viktiga 
ak tiviteter som bl. a. med-
verkan med ”Ta Paus” på 
Eke rödsrasten under sista 
hel gen i juli månad. Då 
vän der vi oss till alla bilis-
ter med uppmaningen om 
att ta paus ofta under läng-
re turer. Vidare viktigt med 
helnykterhet vid ratten. Oli-
ka folders delas också ut 
och dialoger förs om olika 
spörs mål i trafi ken.

Vidare planeras besök på 
nå gon bilfi rma under sep-
tember månad, vilket har 
bli vit en återkommande 
punkt varje år.

Månadsträffar med un-

derhållning och trafi kinfo, 
samt i december månad lu-
cia med julbord på Åhus-
gården, nittonde året i följd.

Deltagande i MHF-regio-
nens konferenser och info-
möten i Skåne. 

Styrelsen utsågs enl. föl-
jande: ordf. Frank Anders-
son, vice ordf. Nils Olof 
Svens son, sekr. SigBritt 
Bengts son, kassör Sven Jo-
hansson, ledamöter Bruno 
och Margareta Andersson, 
Ing var Carlsson, Lennart 
An dersson, Nils Hansson 
och Emma Azemovic.

Revisorer Gunnel Lars-
son och Henrik Goldman.

Vidare valdes represen-
tanter till olika årsmöten 
i olika organisationer där 
MHF är medlemmar.

Lars G. Niwongh över-
lämnade 50-årsutmärkelser 

rsmötesreferat sid. 18–21

Lars G. Niwongh delade ut 50-årsutmärkelser till Frank Anders-
son och Åke Andersson samt 25-år till Seth Nilsson.

Roger Nilsson, Elsa Gustafsson, Rune Olsson, Arne Thomasson 
och Aksel Kops Eriksen. Elsa Gustafsson mottog förtjänsttecken 
för 50-års medlemsskap. Rune Olsson och Arne Thomasson har 

varit medlemmar i 60 år.
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till Frank Andersson och 
Åke Åkesson, samt 25-års 
till Seth Nilsson. Alla fi ck 
också blommor.

I efterhand kommer 
50-årsutmärkelse att de-
las ut till Alf Åberg som 
p. g. a. sjukdom inte kunde 
närvara.

Avslutningsvis underhöll 
grup pen Briggen tre Bröder 
från Hörvik med trevliga 
och omtyckta melodier från 
svun na tider.

Efter intagande av kaffe 
och prinsesstårta kunde alla 
åt skiljas efter en trevlig och 
gi vande samling.

Text: Lars G. Niwongh
Bild: Sven Johansson

Lund
Onsdagen den 6 februari 
höll MHF Lund sitt års-
möte i IOGT-NTO-lokalen 
i Lund. Mötet öppnades 
av kontaktperson Bodil 
Ols son. Förhandlingarna 
led des av regionens ordfö-
rande Jan-Åke Hansson.

Till mötet var två perso-
ner speciellt inbjudna efter-
som de varit medlemmar i 
MHF i 25 resp. 50 år. Per 
Arne Nilsson, som varit 
med i 50 år, kom till mötet. 
Jan-Åke Hansson delade ut 
förtjänstmärket.

Årsmötesförhandlingarna 
kla rades snabbt av. Därefter 
informerade Jan-Åke om 
vad som är på gång i MHF 
under det kommande året.

Årsmötet avslutades med 
kaf fe och fastlagsbullar 
samt med en trevlig och 
gemytlig pratstund runt 
kaffebordet.

Osby
Lördagen den 16 februari 
sam lades ett tjugotal av 
Os byortens MHF-medlem-
mar på Helgas restaurant i 
Löns boda för att deltaga i 
av delningens årsmöte.

Efter välkomsthälsning 
av avdelningens ordförande 
Gun nar Gustavsson samla-
des deltagarna till middags-
bordet. Som en gammal 
tra dition inleder alltid av-
delningen sitt årsmöte med 
en måltid. Dagens måltid 
be stod av kalkon med till-
behör samt kaffe och kaka, 
vil ket smakade utmärkt.

Efter måltiden var det så 
dags för själva årsmötet.

Till att leda förhandlingar-
na valdes regionstyrelsele-
damoten Vera Thelander 
som tillsammans med sin 
make Erling var dagens 
gäster.

Styrelsen omvaldes i sin 

helhet för 2013 med Gun-
nar Gustavsson som ordfö-
rande.

Styrelsen hade 
tagit fram förslag 
till följande aktiviteter 
för 2013:

Lördagen den 1 juni kl. 
09.00 arrangeras Gökotta 
vid Hjärtatorpet med un-
derhållning av bland annat 
Stig Andersson, Tjuvön. 

Lördagen den 28 sep-
tember kl. 14.00 inbjudes 
alla intresserade till förfat-
tarmuséet i Jämshög, där 
man bland annat, under 
guid ning, kan ta del av or-
tens stora författare Harry 
Mar tinsson och Sven Ed-
vin Salje. Erbjudandet gäl-
ler även för angränsande 
av delningar. Anmälan till 
den na utfl ykt är önskvärd. 

Eftersom det i år är 80 
år sedan Osbyortens av-
delning bildades planeras 
en mindre jubileumsträff 
i Osby den 16 november.

Vidare kommer avdel-
ningen att representeras av 
sitt ”fruktade” frågesport-
lag både lokalt och inom 
regionen.

Samtliga aktiviteter god-
kändes av årsmötet.

Vid årsmötet var det 
även dags att dela ut ju-
bileumsnålar för 50-årigt 
med lemsskap. De som 

fi ck ta emot utmärkelsen 
var, Ann-Marie Gustavs-
son samt Svante Hugos-
son, båda från Osby. Utde-
lare var Vera Thelander och 
Gun nar Gustavsson.

Avslutningsvis informe-
rade Vera om aktiviteter 
inom regionen. Gunnar 
Gus tavsson tackade för 
för nyat förtroende som 
av delningens ordförande 
samt avslutade mötet.

Text: Erik Juhlin

Simrishamn
Årsmötet hölls som vanligt 
sis ta söndagen i februari. 
Ord föranden Aage Kilsand 
kunde hälsa ett 20-tal med-
lemmar välkomna till mö-
tet.

Göran Roos från region-
styrelsen höll i klubban och 
alla i styrelsen omvaldes. 
Styrelsen består nu av fem 
ledamöter.

Ordf. Aage Kilsand, Ann-
Margret Svensson, John Jo-
hansson, Gunnar Schmidt 
och Vagn Brödell-Jensen.

Av verksamhetsberättel-
sen framgår att det varit ett 
ak tivt år, alla motgångar till 
trots. Månadsmöten med 
olika teman har hållits vid 
åtta tillfällen med bl. a. fö-
redrag av Lena Alebo om 
gamla Simrishamn, påsk-
fest, vårbål, gökotta, mu-

Ann-Marie Gustavsson och Svante Hugosson mottar 50-års-
märke av Vera Thelander och Gunnar Gustavsson, avd. ordf.

Jan Åke delar ut förtjänsttecken till Per-Arne Nilsson som varit 
medlem i 50 år.
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siktävling, mårtensfest och 
till sist adventskaffe. Det 
är glädjande att så många 
kommer till våra arrange-
mang.

Avdelningens medlem-
mar har också deltagit i av 
re gionen ordnade kurser 
och konferenser på olika 
plat ser i Skåne. På trafi k-
säkerhetssidan har vi job-
bat för NTF med bilbältes-
räkning, undersökning av 
hjälm användning samt har 
vi visat upp vår utställning 
”Upp vaknadet” vid fl era 
till fällen och där fått god 
kon takt med allmänheten. 
Vid ”trafiknykterhetens 

dag” fi ck vi möjlighet att 
sida vid sida med polisen 
job ba med information om 
al kohol och trafi k.

Göran redogjorde för vå-
rens nyhet från förbund och 
re gion, där intressanta pro-
jekt är på gång.

Årsmötet avslutades med 
ut delning av 50-årsnål och 
di plom till Aage Kilsand 
för 50 års medlemskap. 
Yt terligare en utmärkelse 
skul le delats ut för 60-års 
med lemskap till Bert Harry 
Pers son, Kivik, som tyvärr 
fått förhinder.

Därefter vidtog samkväm 
och underhållning av Gert 

Ha gander med sång och 
musik på fyra olika instru-
ment.

Text och bild:
Ann-Margret

Ystad-Skurup
Måndag den 25 februari 
hade Ystad-Skurup sitt års-
möte, platsen var som van-
ligt Ystads Dykarsällskap 
Nautilus klubbhus vid små-
båts hamnen i Ystad.

Ordförande Sonia Pers-
son hälsade de närvarande 
väl komna och genomförde 
årsmötet. Efter att verksam-
hetsberättelse, ekonomirap-
port och revisionsberättelse 
var genomgångna och god-
kända gavs det ansvarsfri-
het för den avgående sty-
relsen.

Det blev omval av styrel-
se och övriga funktionärer.

Som avslutning informe-
ra de Sonia om de olika ak-
tiviteter som är planerade 
inom regionen och om re-
gionens årsmöte.

Detta år var det ingen som 
var berättigad att erhålla 
förtjänstmärke för långt 
medlemskap och det var ty-
värr inte många andra med-
lem mar heller närvarande 
vid årsmötet.

Kvällen avslutades med 
kaffeservering.

Text: Harald Brundell

Örkelljunga
Göran Roos från regionen 
be vistade årsmötet i Örkel-
ljunga, som hölls den 21 
ja nuari i Medborgarhuset, 
med ett tiotal medlemmar 
närvarande. En interimssty-
relse kunde även detta år ut-
ses till att leda avdelningen 
i sitt arbete under 2013.

Under 2012 har avdelnin-
gen varit aktiv på Ta Paus 
och Örkelljungadagarna.

Förtjänsttecken för 50-
års medlemskap tilldela-
des Bertil Frans och Ejnar 
Nilsson.

Text och bild:
Göran Roos

Bertil Frans och Ejnar Nilsson får förtjänsttecken för 50 års 
medlemsskap.

Tack alla funktionärer
i MHF Region Skåne för

ett bra informationsarbete med Uppvaknandet 
och andra aktiviteter 2012.

Vid minst 29 tillfällen har 83 personer
arbetat 616 timmar med uppvaknandet,

därtill kommer förberedelsetid.
Utöver uppvaknandet har även

andra aktiviteter förekommit däribland
många uppdrag åt NTF.

Erling Thelander, Nätverk Trafi k och Droger, 
MHF Region Skåne

Aage Kilsand tar emot diplom och 50-årsnål av Göran Roos.
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Efter Campingclubbens 
Riks träff i Växjö var det 
en vecka gräsklippning och 
MHF:s Ta Paus m. m. sen 
ställde vi kosan mot Floria-
den i Venlo i Holland, dit 
kom vi dag nummer två fast 
det varit långa raster i skug-
gorna på rastplatserna för 
det var ju ”varmt”.

I Venlo campade vi på Ca-
lifonie Camping i Grubben-
vorst både billig och bra, 
värd att besöka. Vi besökte 
Flo riaden som arrangeras 
vart 10:e år med massor 
av blommor och även an-
dra attraktioner från bl. a. 
Thai land och Indien. Över 
allti ho pa kunde man åka 
linbana vilket var en upp-
levelse och lite svalare än 
nere på mar ken där blom-
morna hade det varmt och 
torrt men växter och blom-
morna var fantastiska att se.

Eftersom det var mycket 
varmt körde vi redan nästa 
dag genom Holland och 
Bel gien till Oostende på 
Bel giens västkust men på 
vä gen dit det blev långa 
ras ter där vi hittade skugga 
och med en god bok i mitt 
fall en bok om 2:a världs-
kriget och Västmakternas 
in vasion av Normandie 
med fl era platser. 

I västra Belgien 
och norr Normandie 
fi nns det många små 
härliga kuststäder

Oostende är en av de stora 
tu ristorterna med massor av 
fi na och dyra fritidsbåtar 
som vi passerade på vägen 
sö derut. Vi fortsatte söder-
ut på mindre vägar utmed 
kus ten till Veurne strax före 
Frank rike där vi hittade en 
gra tis ställplats vid en kanal 
mitt i centrum.

Norra Normandie 
underbart vackert

Nästa dag passerade vi en 
liten skylt med ordet Frank-
rike, då var det inget pro-
blem men nu måste man ha 
två st. engångsalkometrar 
med sig för att visa att man 
är nykter om polisen skulle 
stop pa en. Utan alkolås el-
ler alkometer blir det böter.

Resan söderut gick genom 
ett underbart vackert Nor ra 
Nor mandie och härliga små 
stä der och byar med smala 
ga tor och vägar med för 
våra förhållande höga has-
tighetsgränser. Lägg därtill 
att vi i Frankrike knappast 
såg någon fotgängare som 
gick på rätt sida av vägen.

Några mil norr om Diep-
pe hittade vi Camping 

Criels Mer ett litet lugnt 
stäl le men de stänger redan 
18.00 så de fi ck köra dit för 
att släpp in oss. Nästa dag 
fort satte vi till Etretat med 
dess magnifi ka vita kalk-
stensklippor, ett måste att 
be söka, vi campade i Etre-
tat och besökte staden och 
kus ten på morgonen då där 

inte var så mycket folk. Sen 
fort satte vi till Le Havre 
och över den stora Hol-
fl eur bron (betalbro) och 
där med var vi inne på inva-
sionskusten med alla dessa 
krigs minnen, vi hade läst in 
oss på nio ställe och var på 
åtta. Det första var Pegasus 
Bryg ge en väldigt viktig 
bro där västmakterna gjor-
de första insatsen genom 
att landa tre st. glidfl ygplan 
med soldater ombord och 
över rumplade Tyskarna. De 
egna förlusterna var bara 
två egna dödade soldater. 
Dom lyckades även desar-
mera sprängladdningarna 
som tyskarna hade apterat 
på bron ifall de skulle be-
höva fl y.

Vi körde en liten bit på en 
mo torväg och där släckte 
jag en brinnande husvagn, 
det brann i båda hjulen 
men med hjälp av husbi-
lens brandsläckare och lite 
vat ten på fl aska så klarade 
hus vagnen sig, sen hände 

Till Floriaden och N

Fallskärmshopparen som fastnade.

Saint Michel klippan.
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det saker, först kom det 
en polisbil sen en brand-
bil, och en brandtankbil, 
så kom det en polisbil till, 
först då tog poliserna på 
sina varselvästar, sist kom 
en brandbefälsbil. Otroligt 
men sant, där kom en dam 
be kant med husvagnsäga-
ren så jag fi ck ersättning för 
min brandsläckare, det är ju 
tack samt men jag hade ju 
ändå ställt upp för en myc-

ket stirrig husvagnsägare 
(lär dom vid utlandskörning 
ha alltid två släckare med 
så man har en kvar själv).

Vi fortsatte utmed kus-
ten och såg bl. a. resterna 
av de konstjorda hamn-
pirerna som de allierade 
an krade utanför kusten så 
last båtarna kunde förtöja 
när de lossade sin last, en 
vec ka efter landstigningen 
blev det en kraftig storm 

så en del pirer slet sig och 
fl öt i land hela eller i delar, 
mån ga ligger fortfarande 
kvar ute till havs.

Point Du Hoc
Vi besökte även kuststräc-

kan vid Point Du Hoc där 
det var så högt och brant så 
sol daterna under beskjut-
ning från tyskarna fick 
klätt ra på repstegar upp 
för att kunna fortsätta inva-
sionen. Där uppe såg man 
vil ka enorma skador krigs-
fartygens artilleri gjorde på 
både betongbunkrar och 
marken.

Vi besökte två krigskyr-
kogårdar, en Amerikansk 
med 8.500 vita gravkors i 
snör räta rader och en tysk 
med 21.500 plattor i god 
ordning i en välklippt gräs-
matta.

Ste-Mére-Elise är kyr-
kan där den kanadensiske 
fall skärmshopparen blev 
hän gande i kyrktornet och 
lyc kades spela död fast tys-
karna sköt honom i benen. 
Näs ta camping blev Indiana 
Cam ping i Barfl ur.

Nästan längst västerut på 
Nor mandiekusten besökte 
vi fyren i Point de Barfl éur 
och traskade de 365 trapp-
stegen till toppen och fi ck 
njuta av en underbar utsikt.

Södra Normandie och 
Saint Michel klippan

Efter fyren blev det nästan 
bara transportsträcka längs 
ner i södra Normandie 
och cam ping Le Thomas, 
för att da gen efter besöka 
Saint Mic helklippan vil-
ket var en verklig höjdare. 
Klip pan har idag landför-

h Normandie 2012

Här klättrede soldaterna under tysk beskjutning upp på 
repstegar.

Forts. på sid. 24
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bindelse med en väg som 
del vis skall ersättas med 
en bro för att vattnet skall 
kun na cirkulera runt klip-
pan. Området kring ön kan 
ha en tidvattenförändring 
på upp till 14 meter. Klip-
pan som började bebyggas 
år 707 är både fästning, 
klos ter och kyrka den har 
även varit fängelse, klippan 
be söks årligen av c:a 3 mil-
joner besökare. Nästa natt 
blev det en ställplats 50 m. 
från Le Thomas camping.  

Färden hem fortsatt sen 
via Holland, Elbekanalen, 
Jyl land där jag fi ck lära mig 
vil ken krokofant en husbil 
kan vara på vått gräs, vidare 
gick färden till Odense och 

H.C. Andersenmuseet och 
ef ter Stora Bältbron gamla 
vä gen mot Köpenhamn.

Vi avslutade med en god 
mid dag på en fi skekrog i 
Köge, men hade man ätit 
så dyrt var dag hade det 
nog inte blivit 19 dagars 
se mester. Dock var det mil-
jömässigt och ekonomiskt 
billigare än en 19 dagars 
resa med fl yg till Thailand.

Resumé: En härlig se-
mestertur som kan rekom-
menderas antingen med 
eget fordon eller med buss.
Text och bild: Erling och 

Vera Thelander
Etretat.

Flytande pir.

Forts. från sid. 23
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Svenska Läkare sällska-
pet arrangerade, med 
stöd av Socialdeparte-
mentet, Folkhälsoinsti-
tutet och IOGT-NTO, 
slut konferensen för det 
stora Europeiska forsk-
ningsprojektet Amphora 
i Stockholm i slutet av 
oktober.

I samband med konferen-
sen publicerade forskarna 
ett manifest om alkohol. 
Ba kom manifestet står 71 
for skare från 33 organisa-
tioner och 14 europeiska 
länder, som deltagit i pro-
jektet.

I manifestet säger 
forskarna bland 
annat:
• Vi är djupt oroade över att 
 120.000 medborgare i 
 EU, 15–64 år gamla, dör 
 varje år av alkohol, och att 
 detta fortgår, år ut och år 
 in, utan tillräcklig politisk 
 handling för att minska 
 antalet.
• Vi anser inte att vi lever 
 i ett förnuftigt eller rätt-
 vist samhälle som tillåter 

 att 1 av 8 dödsfall i de 
 ekonomiskt produktiva 
 åren (15–64) orsakas av 
 alkohol.
• Vi anser inte heller att vi 
 lever i ett rättvist sam-
 hälle när alkoholens ska-
 dor drabbar missgynnade 
 grupper oproportionerligt 
 mycket.
• Vi anser att bevisen är 
 övertygande för att priset 
 på alkohol bör öka ome-
 delbart genom skattehöj-
 ningar över hela EU, för 
 alla produkter inklusive öl 
 och vin.
• Vi anser att de ofta före-
 kommande argumentet 
 mot prishöjningar är ogil-
 tiga.
• Vi anser att bevisen är 
 övertygande för att alla 
 former av marknadsfö-
 ring av alkohol bör för-
 bjudas.
• Vi är oroade över att våra 
 regeringar inte gör till-
 räckligt för att minska 
 skadorna som förorsakas 
 av alkohol.

Manifestet kan laddas ner 
från Amphoras hemsida.

Lotteriet med 
extremt hög vinstchans

Till varje dragning säljs 1 000 lotter. 

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

Vinsten är 500 gånger ditt satsade belopp och skattefri.

Du kan prenumerera på lotter. 

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

Dragningarna sker en gång i kvartalet.

VINSTPLAN

100 kr per månad Lottvärde 300 kr Vinst 150 000 kr

200 kr per månad Lottvärde 600 kr Vinst 300 000 kr

300 kr per månad Lottvärde 900 kr Vinst 450 000 kr

Vi bjuder alla våra autogirokunder på tidningen Motorföraren!

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

av dina vänner öka er vinstchans till en på hundra. 

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

Överskottet från lotteriet går direkt till

MHF:s arbete mot alkohol och droger i trafiken!

Lotteritjänst tel. 08-555 765 65

www.mhf.se/kop_en_lott.m

Manifest om alkohol

www.kristianstad.se/c4teknik
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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

✂

✂

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

Café
Månd-lörd 07-22
Söndag 08-22

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

Restaurang
Köttbutik
Konferens

och
Campinganläggning
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 Viktiga adresser och telefonnummer inom MHF Region Skåne
Regionen
MHF Region Skåne Post: Se ordföranden  tel. 040–611 78 86 (svarare)
Postgiro 38 98 58–2 Besök: Löjtnantsg. 4, 211 49 Malmö  
  över gården, trappa 3

Regionstyrelsen 
Ordförande Jan-Åke Hansson Drottningvägen 15 254 33 Staffanstorp tel. 046-25 67 96, mob. 0709-92 62 29
Sekreterare Vera Thelander Hemmeströ 4621 280 20 Bjärnum tel. 0451-213 16, mob. 070-378 61 10
Kassör Göran Roos Norden 612 252 79 Helsingborg tel. 042-457 00 20, mob. 010-121 71 06 
V. ordförande Ronney Johansson Aron Nils väg 1 i 283 32 Osby tel 0479-124 81,044-494 34 arb.
V. sekreterare Hans Hansson Lillevångsväg. 155–27 235 99 Vellinge tel. 040-48 70 89, mob. 070-516 20 56
Ledamot Ove Eriksson Anisvägen 6 238 38 Oxie tel 040-54 97 46
Ledamot Emma Azemovic Kviingevägen 27 C 289 50 Hanaskog tel 070-334 28 66
Ledamot Aksel Kops Eriksen Ekebrogatan 11 265 37 Åstorp tel. 042-594 74
Ledamot Marianne Jönsson Rusthållsgatan 1 252 31 Helsingborg mob. 070-622 59 17
Revisor Bjarne Lexander Svartbrödragatan 2 264 35 Klippan tel. 0435-134 04, mob. 0723-22 81 51

Avdelningarnas ordförande (om ej annat anges)
210 Bjärnum–Vittsjö: Erling Thelander Hemmeströ 4621 280 20 Bjärnum tel. 0451-213 16, mob. 070-521 26 16
  98 Helsingborg:  Vilande 
109 Hässleholm: Göran Roos Norden 612 252 79 Helsingborg tel. 042-457 00 20, mob. 070-373 39 82
  Besöksadress: Möllegränden 13 B
187 Klippan: Aksel Kops Eriksen Ekebrogatan 11 265 37 Åstorp tel. 042-594 74, mob. 0708-92 98 37
  86 Kristianstadsorten: Frank Andersson Gringelstadsvägen 122 291 97 Gärds Köpinge tel 044-23 52 08
536 Kävlinge, 533 Södra Luggude: 
 Marianne Jönsson Rusthållsgatan 1 252 31 Helsingborg tel. 042-12 12 07, mob. 070-622 59 17
 Sonja Persson Böketoftavägen 157 260 50 Billesholm tel. 042-733 39
  97 Landskronabygden: 
 Kontaktman Sigurd Winér Sandvångsparken 4 261 41 Landskrona tel. 0418-185 05, mob. 073-617 73 39
186 Lund: Kontaktman Bodil Olsson Sofi aparken 6 B 222 41 Lund tel. 046-15 79 84
  19 Malmö: Kontaktman Ove Eriksson Anisvägen 6 238 38 Oxie te. 040-54 97 46
118 Mellersta Skåne: Rainer Nyberg Timan 242 95 Hörby tel. 0415-702 48
195 Osbyorten: Gunnar Gustavsson Olastorp 2104 283 91 Osby tel. 0479-121 26
429 Simrishamn: Aage Kilsand Kristianstadsv. 3 272 34 Simrishamn tel. 0414-143 00, mob. 0709-96 70 82
179 Ystad–Skurup:
 Sonia Persson Jägargatan 19 271 36 Ystad tel. 0411-159 81
537 Staffanstorp: Inge Svensson Tottarpsvägen 5 245 93 Staffanstorp tel. 040-44 52 69
355 Tomelilla: Kontaktman Asta Thell Onslunda 16 273 95 Tomelilla tel. 0417-301 48
141 Trelleborg: Hans Hansson Lillevångsväg. 155–27 235 99 Vellinge tel. 040-48 70 89, mob. 070-516 20 56
538 Vellinge: Ingvar Lundgren Vellinge v. byaväg 16 235 91 Vellinge tel. 040-42 09 78
491 Ängelholm–Höganäs:  Vilande
207 Örkelljunga–Skånes Fagerhult: 
 Kontaktman Magnus Abrahamsson Lönnsjöholm 535 286 92 Örkelljunga tel. 0435-811 41

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

MHF-U distrikt skåne
Ordförande: Roger Nilsson Kristianstadsgatan 25 282 34 Tyringe tel. 0736-75 11 35

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

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

Hemsidesansvarig
Aage Kilsand Kristianstadsvägen 3 272 34 Simrishamn tel. 0414-143 00 
e-post: aage@kilsand.se
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DEBATTSIDA
Svar och åsikter om infört material på

debattsidan sänds till redaktionen.

STOCKHOLM Rekord-
många ställen får numer 
ser vera öl, vin och sprit 
se dan kökskraven lättades 
i alkohollagen 2011. I år 
har minst 13.200 alkohol-
tillstånd beviljats, vilket är 
två tusen fl er än före änd-
ringen, rapporterar SVT.

Varm mat är inte längre 
krav på serveringar för att 
få alkoholtillstånd, men 
det ska fi nnas fl era rätter 
på menyn. Därmed kan su-
shibarer och andra ställen 
nu mer få servera alkohol. 

Även caféer, livsmedels-
butiker och i några fall ga-

tu kök har fått möjlighet att 
ser vera vin och öl, vilket 
inte var intensionerna i 
förarbetena till nya alko-
hollagen som började gälla 
2011.

Enligt preliminära siff-
ror från Folkhälsoinstitutet, 
så är det nu rekordmånga 
alkoholtillstånd som bevil-
jats i år, rapporterar SVT 
Aktuellt. 2010 hade cirka 
11.150 serveringar alko-
holtillstånd i landet och i år 
minst 13.200 serveringar. 
Som en jämförelse så hade 
9.631 ställen möjlighet att 
servera alkohol vid millen-
nieskiftet.

Det är kommunerna som 
både sköter, beviljar och 
skö ter tillsyn av alkoholtill-
stånden. Men före klartec-
ken så måste den som söker 
till stånd göra ett skriftligt 
prov för att visa man kän-
ner till alkohollagen och 
ansvarsfull servering. 

Några välkomnar att la-

gen lättats numer och att 
fl er ställen har möjlighet att 
ser vera ett glas vin. Andra 
me nar att det blivit alltför 
lätt att få tillstånd. 

– Kommunerna har 
tap pat kontrollen och det 
oroar mig. Det fi nns unge-
fär en miljon människor i 
Sve rige för vilka alkohol 
är en vardagsfara. Och ökar 
man tillgängligheten alltför 
myc ket, vilket vi förefaller 

att göra nu, så kommer det 
leda till att de människorna 
får problem, säger Jan Lin-
de, utbildningsansvarig på 
IOGT-NTO, till Aktuellt. 
• Alla krogar och barer kla-
 rar inte sköta kontroll av 
 ålder, ordning och att inte 
 servera berusade gäster, 
 visar återkommande test-
 köp.

Av Drugnews/SL

Rekordmånga får servera alkohol

Cleanosol har sedan starten 1948 varit vägledande inom vägmarkeringar. 
Våra markeringar följer dig överallt oavsett om du rör dig på vägar, 
perronger, flygfält, lekytor, gång- eller cykelbanor. Vägmarkeringar ger 
säkrare trafikmiljöer och sparar människoliv.

Överallt där du vill förstärka och tydliggöra trafikmiljön är vi med 
som en samarbetspartner – med flexibel maskinpark, väl utvecklad tek-
nik, projektanpassade vägmarkeringsprodukter och medarbetare med stor 
yrkesskicklighet. Tänk markering – Tänk Cleanosol

BRA MARKERINGAR RÄDDAR LIV

VI VISAR VÄGEN

Det finns de som tror att det värsta de kan 
möta när de kör onyktra är polisen...

Vi stöder MHF:s verksamhet för 
en nykter och säker trafikmiljö
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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, 2013, EJ returadress

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

0456-230 05 0454-611 16

www.kivikstaxi.se
0414-700 98

www.resteamet.se
0435-100 01

0454-77 02 68

www.hagestadtouring.se
0411-52 41 75

www.bjorksatertravel.se
070-522 51 19

www.interbus.se
040-18 83 75

www.bussapagarna.se
046-25 30 20

www.isakssonkarlsson.se
044-433 00

 www.bergkvarabuss.se
020-888 999

Berwik´s BussBerwik´s Buss

Bromölla BussBromölla Buss

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

www.rokebuss.se
0451-402 24

www.exodus.se
046-14 05 90

Köp lektioner hos de trafi kskolor
som stöder MHF för en drogfri trafi kmiljö

Helsingborg
Anderssons Trafi kskola

Thure Röingsgatan 2
042-21 66 75

www.anderssonstrafi kskola.se

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

Landskrona
Norrestads Trafi kskola

Föreningsgatan 25
0418-220 20

www.norrestadstrafi kskola.nu

Höganäs
Höganäs Olympia Trafi kskola AB

Götagatan 7
042-33 21 00

www.hoganastrafi kskola.com

Ystad
Din Trafi kskola i Ystad AB
Oskarsgatan 3
0411-744 60
www.dinbilskola.se

Ystad
Sjölin & Lantz AB
Militärvägen 2
0411-660 70
www.sjolinlantz se

Lund
Anderssons Trafi kskola i Lund
Skolgatan 11
046-12 86 16
www.anderssonstrafi kskola.nu

Ängelholm
Berndtssons Trafi kskola

Bruksgatan 8
0431-808 50

www.berndtssons.nu

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

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

Kristianstad
Rofab Maskin & Byggutbildning AB

Artillerivägen 3
044-21 49 50
www.rofabmb.se

Sävsjö
Bohmans Trafi kskola

Djurgårdsgatan 2
0382-614 40

www.bohmanstrafi kskola.se

Åstorp
Kör i Vind  Trafi kskola

Västergatan 19B
0733-30 37 10

www.korivind.se

Eslöv
NH Swensons Trafi kskola AB
Gröna Torg 4
0413-109 18
www.swensons.nu

Malmö
Värnhems Trafi kskola

Föreningsgatan 48
040-18 35 18

www.varnhemstrafi kskola.com

Kristianstad
Nya Trafi kskolan
Kanalgatan 50
044-12 75 23
www.nyatrafi kskolan.com


