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Snart säsong
I anslutning till mc-mässan 
och den stundande våren har 
vi provkört nya Triumph Bon-
neville Street Twin.
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När får vi alko-
bommarna i hamn?
Ett projekt som MHF drivit under flera år är au-

tomatiska nykterhetskontroller i svenska ham-
nar. Det vi i dagligt tal kallar alkobommar.

Våren 2015 klappade många MHF:are i hän-
derna eftersom regeringens infrastrukturminister Anna 
Johansson gav Trafikverket i uppdrag att beskriva när, 
var och hur dessa ska byggas i Sverige.

I november lämnade Trafikverket sitt svar till re-
geringen. Enligt oss på MHF svarade man dock inte 
riktigt tydligt på regeringens frågor. Kontentan var att 
Trafikverket rekommenderade regeringen att inte in-
föra alkobommar i Sverige, vilket du kunde läsa i förra 
numret av Motorföraren.

Den som är intresserad och önskar veta i detalj vilka 
synpunkter MHF har på Trafikverkets utredning får 
gärna mejla mig så skickar jag över detta dokument.

I mITTEN AV DEcEmBER fattades ett beslut på MHF som 
innebar att vi gör ett försök att svara på regeringens 
frågor. Den 28 januari 2016 överlämnades ett doku-
ment till regeringen som gav den ett antal svar som 
– tror vi – möjliggör för regeringen att komma vidare 
i frågan.

I korthet föreslår vi att automatiska nykterhetskon-
troller införs i 16 hamnar i Sverige. Följande priorite-
ringsordning har MHF:

1. Frihamnen Stockholm
2. Värtahamnen Stockholm
3. Trelleborg

4. Malmö
5. Helsingborg
6. Ystad
7. Nynäshamn
8. Kapellskär
9. Karlshamn
10. Karlskrona
11. Stadsgården Stockholm
12. Göteborg Kiel
13. Göteborg Fredrikshamn
14. Umeå
15. Varberg

I Trafikverkets svar till regeringen pekar man på ett 
antal problem där automatiska nykterhetskontroller 
och nuvarande lagtext krockar. Där valde vi i MHF att 
föreslå ny lagtext. Allt för att underlätta för regeringen 
att snabbt fatta nödvändiga beslut.

VI mHF:ARE GER OSS INTE. Vårt mål är att fånga noll 
rattfyllerister i svenska hamnar. För att uppnå detta 
måste några bra verktyg användas. De två viktigaste 
är: Information till de som ska köra bil från bilfärjan 
om att de kommer att passera en nykterhetskontroll 
i den svenska hamnen. De som ändå väljer att köra 
alkoholpåverkad från färjan ska inte komma längre än 
till nykterhetskontrollen.

På så sätt minskar vi rattfylleriet på svenska vägar 
och det stämmer bra med vårt mål att Ingen ska dö 
av rattfylleri.

göraN sydHagE
vd och stolt  

medlem i MHF 
goran.sydhage@

mhf.se
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”I Trafikver-
kets svar till 
regeringen 
pekar man 
på ett antal 
problem där 
automatiska 
nykterhets-
kontroller 
och nuva-
rande lagtext 
krockar. 
Där valde 
vi i MHF att 
föreslå ny 
lagtext.”



www.kabe.se

Välkommen till din KABE-återförsäljare eller besök vår hemsida.

Vi har en KABE för alla!

När du vill bo  
och resa i första klass
En KABE husvagn eller husbil är en investering i frihet. Reslust och hemlängtan i samma känsla. 
Du väljer precis som det passar dig för stunden. Bryta upp för nya äventyr eller stanna kvar och 
njuta där du hittat dig själv. Därför är en KABE också en investering i kvalitet på minst två sätt 
– livskvalitet och produktkvalitet. Båda är lika viktiga för frihetskänslan. För att ligga steget före 
gäller det att ta många steg framåt varje år. Nu har vi på KABE gjort det igen. De nya modellerna 
är här – förbättrade, förädlade och förfinade. Det handlar om att väcka idéer, pröva dem konkret 
och förverkliga dem utan kompromisser. Allt ska landa i ökad reslust och hemkänsla.  
Då har vi lyckats.

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N
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HENSONS TVÄTT & SJÖVERKSTAD
TVÄTT • IMPREGNERING • REPARATION

Vi översänder färdig
säck med betaldfrakt, för inlämningpå posten.

Var tvättar du ditt förtält?
HENSONS TVÄTT

Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-412636

www.hensons.se
info@hensons.se

ANNONS.indd   1 2010-02-12   10.35

Sverige måste införa slumpmässiga 
drogkontroller för motorförare 
om vi ska klara målen med noll-
visionen.

I våra grannländer Danmark och Norge 
har polisen rätt att utan misstanke stoppa 
ett motorfordon och ta ett salivprov på 
föraren. Sverige som under lång tid varit 
ledande inom trafiksäkerhetens område 
håller på att hamna på efterkälken när det 
gäller kontroll av nykterhet. Polisens et-
niska råd säger idag att man inte vet om 
droger i trafiken är ett problem eftersom 
man inte vet hur många drogpåverkade 
motorförare som kör omkring i trafiken.

MHF har föreslagit att man ska göra en 
testverksamhet där man bestämmer att po-
lisen under en period få ta slumpmässiga 
salivtester på ett antal motorförare utifrån 
samma modell som VTI använde när man 
beräknade hur många alkoholpåverkade 

motorförare som finns i trafiken. 
Om ett sådant försök genomförs 
så får vi en relativt säker uppfatt-
ning om hur många drogpåver-
kade motorförare det finns i tra-
fiken.

idag vet vi att anmälda brott 
när det gäller rattfylleri under 
påverkan av narkotika är cirka 
13 000. Bakom den siffran 

döljer sig cirka 5 400 personer. 
Eftersom polisen ska bygga upp 
en misstanke för att få genomföra 
en ögonundersökning som sedan 
kan leda till att man kan ta ett 

blodprov, blir hela processen mer kompli-
cerad och beroende av den enskilde poli-
sens kunskap och förmåga. Om vi stället 
ändra lagstiftningen så att man kan göra 
provtagningen slumpmässig så blir syste-
met inte lika sårbart utifrån den enskilde 
polisens kunskaper. 

Även om polisens etniska råd inte vet 
hur många som kör drogpåverkade så vet 
vi i vart fall att det är en relativt stor grupp 
som gör det enligt den brottsstatistik som 
finns. Bara denna kunskap skulle räcka för 
att förändra lagstiftningen. Men byråkrati-
seringen i vårt land och juristernas stän-
diga rädsla för att någon skulle känna sig 
kränkt verkar vara viktigare än att rädda 
människoliv i trafiken.

Vi kan inte ha en sådan tröghet i 
systemet att det ska ta åratal att 
vidta åtgärder som räddar liv. 
Tänk om skattelagstiftningen 

vore lika trög, ja då hade kanske Sverige 
varit ett skatteparadis idag.

När det gäller kontroll av drograttfyl-
leri handlar det om den enskildes rätt att 
slippa bli berövad livet av en rattfylla un-
der påverkan av narkotika och då blir det 
genast känsligare. Alla vi som har rent mjöl 
i påsen vad gäller nykterheten i trafiken 
kan inte ha något problem med en ökad 
kontroll som rädda liv. Så politiker våga 
visa civilkurage och inför en lag som ger 
rätt för polisen att kontrollera motorförare 
slumpmässigt utan misstanke om rattfylleri 
under påverkan av narkotika.

CHristEr folkEssoN

TROTS ATT mOTORcYkLAR inte riktigt är min 
grej, finner jag en stor glädje och inspiration 
i mc-hobbyn och -branschen. Gemenskap, 
samarbetsvilja och entusiasm är tre nyckel-
ord som spontant dyker upp.

Det finns också en vilja att aktivt arbeta 
med säkerheten – att de som väljer att köra 
motorcykel inte ska ses som en andra klas-
sens trafikant i utformningen av trafikmil-
jöerna. Här gör Sveriges MotorCyklister, 
SMC, ett viktigt arbete för exempelvis säk-
rare räcken och bättre vägunderhåll. Även 
på andra håll i mc-kollektivet finns verk-
samhet som borde inspirera bilbranschen att 
kliva fram och, som det så populärt kallas, 
”ta ansvar”.

INOm mOpED- OcH motorcykelbranschens 
riksförbund, McRF, togs för många år sedan 
ett viktigt policybeslut: Alla medlemsföretag 
skulle sälja sina motorcyklar med abs, om 
detta fanns som val från fabrik. Det beslu-
tet gjorde Sverige snabbt världsledande på 
området. Importörer kunde till och med 
vänta med introduktionen av nya model-
ler till dess att låsningsfria bromsar sattes i 
produktion.

På motsvarande sätt borde medlemmar-
na i Bil Sweden gå samman och leverera 
bilar med autobroms i den mån det finns 
tillgängligt. Det har blivit bättre på senare 
tid, men det finns fortfarande modeller där 
autobroms erbjuds som tillval, i stället för att 
vara standard. Autobromsens effekt är vida 
känd, så låt inte kortsiktig snålhet stå i vägen 
för säkrare trafik.

mc inspirerar oss alla

GuSTAV LILjEBERG

cHeFReDAKTöR

gustav.liljeberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Alla med-
lemsföretag 
skulle sälja 
sina mo-
torcyklar 
med abs, om 
detta fanns 
som val från 
fabrik. Det 
beslutet 
gjorde Sve-
rige snabbt 
världsledan-
de på områ-
det.”

Inför slumpmässiga 
drogkontroller i trafiken

kRöNIkA: FRÅN FöRARSäTET

pIONjäRER. Dansk polis kontrollerar att en bilförare är drogfri med hjälp av en narkometer.
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Bil- och trafikfrågor
1. När du tog körkort fick du säkert lära dig tre-
sekundersregeln. Det vill säga att du bör ligga 
tre sekunder bakom framförvarande fordon. 
Hur långt bakom ska du då ligga om du kör 110 
km/tim på en motorväg?
A. 75 meter.
B. 90 meter.
c. 105 meter.

2. Längs vägarna finns reflexstolpar, som är en 
bra hjälp för att hålla ett rätt avstånd, men hur 
långt är det mellan dem på 70- och 90-vägar 
och på motorvägar?
A. 50 meter på alla vägar med hastighetsbe-
gränsning på 70 km/tim och högre.
B. 50 meter på 70- och 90-vägar, 100 meter 
på motorvägar.
c. 60 meter på 70- och 90-vägar, 110 meter på 
motorvägar.

3. I Trafikförordningens 3 kapitel 2§ står det: 
”Avståndet till ett framförvarande fordon skall 
anpassas så att det inte finns risk för påkörning 
om det saktar in eller stannar. Avståndet skall 
också anpassas så att andra trafikanters om-
körning underlättas.”
men vad kostar det i böter om polisen anser att 
avståndet varit för kort?
A. 2 000 kronor för motorfordon, 1 000 kronor 
för cykel och moped klass II (max 25 km/tim).
B. 1 000 kronor för motorfordon, 500 kronor 
för cykel och moped klass II (max 25 km/tim).
c. 2 000 kronor för motorfordon, inga böter 
för cykel och moped klass II (max 25 km/tim).

SjuNkANDE 

FöRSäLjNING AV E85

Försäljningen av eta-
nolbränslet e85 sjönk 
med 40 
procent 
under 
2015 
jämfört med 2014. 
Det uppger Svenska 
Petroleum & Biodriv-
medel Institutet. Vo-
lymerna har inte varit 
så låga sedan 2006. 
Dieselförsäljningen 
slog nytt rekord och 
ökade med 6 pro-
cent. 

mHF cAmpING cLuBS 

juBILEumSTRäFF 

HÅLLS I SjöBO

MHF camping club 
fyller 50 år. Födel-
sedagen firas med 
en jubileumsträff i 
Sjöbo den 28 juni till 
den 2 juli. Riksträffen 
arrangeras av Gåsa 
sektionen. Gordon 
Persson, ordförande 
för Gåsa sektionen, 
tipsar om intressanta 
utflyktsmål i Sjöbos 
närhet. christinehof 
slott, Haväng, mu-
seijärnvägen Skånska 
Järnvägar och Kivik 
är några exempel på 
trevliga platser att 
besöka. 

䈀䔀䜀䄀䜀一䄀吀 
刀椀渀最  　㘀㈀ ⴀ ㈀㐀 ㈀　  攀氀氀攀爀         戀攀猀欀 漀猀猀 瀀 搀愀氀攀渀猀⸀猀攀

Korta avstånd är ett evigt problem på vägarna, 
men hur långt bakom framförvarande fordon 
ska och bör man ligga?
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I november förra 
året presenterade 
Trafikverket sin utred-
ning rörande auto-
matiska nykterhets-
kontroller i Sveriges 
hamnar. MHF hittade 
en rad brister i Tra-
fikverkets rapport, 
som att utredarna 
inte svarat på viktiga 
frågor som ställts av 
regeringen. 

MHF har mot bak-
grund av Trafikverkets 
utredning, skrivit ett 
förslag på hur ett in-
förande automatiska 
alkobommar skulle 
kunna se ut. Försla-
get har överlämnats 
till regeringen. 

TEmpuS BYGGER 

114 NYA STuDENT-

LäGENHETER

Stiftelsen Nykter-
hetsvännernas 
Studenthem i 
Stockholm, Tempus, 
håller på och bygger 
114 nya lägenheter i 
Åkeshov, Bromma. 
Planen är att stu-
dentlägenheterna 
ska vara klara till den 
1 juli. Bygget kostar 
cirka 100 miljoner 
kronor och finansie-
ras av lån och hyror. 
Majoriteten av de 
nya lägenheterna 
kommer att vara et-
tor på 24 kvadrat. 
Tempus studentbo-
enden är helnyktra. 
Den som är medlem 
i någon av nykter-
hetsrörelsens orga-
nisationer får förtur i 
bostadskön. 

STöD mHF mED DITT 

FONDSpARANDE

MHF är anslutna till 
Swedbank Robur Hu-
manfond. Vill du att 
dina pengar ska växa 
och samtidigt verka 
för en god sak? Då 
kan du välja att lämna 
2 procent av ditt 
fondsparande varje 
år till MHF. Genom 
humanfonden stöder 
du MHF och pengar-
na används exempel-
vis till MHF:s arbete 
med alkobommarna. 
Vill du veta mer? Läs 
mer på mhf.se. Du 
kan också höra av dig 
till Dennis Lind, eko-
nomichef på MHF, på 
tel 08–55 57 65 81.  

mHF svarar på 
alkobomsutredningen
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använde bilbälte i 
baksätet var 89 pro-
cent under 2015, vil-
ket är en liten ökning 
från tidigare år. Ande-
len bältade förare av 
tunga fordon var 69 
procent 2015. Det vi-
sar Statens väg- och 
transportforsknings-
institut, VTI:s årliga 
mätning. Mätningen 
har genomförts i ett 
antal syd- och mel-

Hög bältesanvändning i Sverige

lansvenska städer 
sedan 1983. 

Kvinnor använder 
bälte i större ut-
sträckning än män. 
Bältesanvändningen 

ökar med ålder, 
särskilt bland män. 
De yngsta manliga 
bilförarna i åldern 18-
25 år är sämst på att 
använda bälte.

Unga män 
är sämst 
på att 
använda 
bilbälte. 

– Vi hoppas att re-
geringen genom vårt 
underlag ska får en 
mer rättvis bild av hur 
alkobommarna fung-
erar, säger Lars Olov 
Sjöström, trafiksäker-
hetschef på MHF.

– Och vi vet att 
det pågår fortsatta 
diskussioner om hur 
man ska gå vidare 
med ett införande på 
bred front av auto-
matiska nykterhets-
kontroller. 

MHF har överlämnat ett förslag till regeringen 
på hur automatiska nykterhetskontroller skulle 
kunna införas. 
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PASSION SHARED
ACROSS GENERATIONS

Indian Chief Vintage är en tidlös glidare med modern teknik. 
Desert Tan sadelväskor, läderfransar, nyckelfri tändning och avtagbar 
vindruta är bara några detaljer av både attityd och högteknologi. 
Känn historiens vingslag med komfort. Rulla ut en Indian Chief 
Vintage från din närmaste återförsäljare.

INDIANMOTORCYCLESWEDEN.SE

* 5-års garanti gäller alla Indian Motorcyklar sålda av auktoriserad återförsäljare i Sverige. 
Särskilda villkor gäller. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Bilförarens fot står för en fjärdedel av 
bränslekonsumtionen. Hittills har den 
enda åtgärden för att få ned kostnaden 
varit att köra mer försiktigt och gå kur-
ser i eco-driving. 

Bosch är en underleverantör till 
bilindustrin. Nu säger sig företaget ha 
utvecklat ett tekniskt hjälpmedel i form 
av en aktiv gaspedal. Pedalen talar med 
en försiktig vibration om för föraren 
när de har gått över gränsen från lätt till 
blytungt tryck. 

Den aktiva gaspedalen hjälper fö-
rarna att lätta på gasen. Med hjälp av 

pedalens feedback är det möjligt att 
minska bränsleförbrukningen med så 
mycket som sju procent – och koldi-
oxidutsläppen minskas i motsvarande 
grad uppger Bosch.

Systemet kan också kopplas sam-
man med olika säkerhetssystem enligt 
företaget. Den innovativa komponen-
ten i pedalen ska kunna anslutas till en 
hel serie assistanssystem. Samman-
kopplat med exempelvis varningssys-
tem för kollision sägs systemet kunna 
skapa en vibrerande signal som varnar 
föraren för att accelerera ytterligare.

körkortet 
får nytt 
utseende
Körkortet har få 
ett nytt utseende. 
Orsaken är att Trans-
portstyrelsen har bytt 
leverantör. Det är 
bara utseendet som 
förändras, inga nya 
regler eller uppgifter 
kommer att finnas på 
körkortet. 

en nyhet är nya 
säkerhetsdetaljer. 
Det nya körkortet är 
lättare att kontrollera 
med UV-ljus. Om du 
belyser körkortets 
baksida med UV-ljus 
framträder bilden av 
vägmärket Varning 
för barn. 

Temat klart för Tylösandsseminariet 2016
Nu är årets tema och datum för Tylö-
sandsseminariet spikat. Seminariet 
arrangeras den 30-31 augusti. Temat 
är ”Nollvisionen – världens grej”. Årets 
tema handlar om att FN har tagit fram 

en lista med globala mål. Flera av dem 
berör trafiksäkerhet. en av årets talare 
är David Ward. Han är generalsekrete-
rare för Global NcAP, som är en viktig 
trafiksäkerhetsaktör i världen. 

Infrastrukturminister Anna Johansson invigningstalade förra året. 

Aktiv gaspedal ska  
sänka bränslekostnaden

köRkORTET FÅR NYTT uTSEENDE. Flera säkerhetsdetaljer 
syns genom att belysa körkortet med UV-ljus. 
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mHf firar 90 år 2016. motorfö-
raren kommer under året att 
uppmärksamma jubileet med 
en historisk tillbakablick sedan 
bildandet 1926 fram tills i dag. 

alla texter: Mari Haglund
källor: Motorförarens arkiv, jubileumsböckerna ”Rörelse på väg” 
MHF 50 år och ”70 år i trafiksäkerhetens tjänst”, ”Sveriges trafiksä-
kerhet i ett 100-årigt perspektiv” VTI. 
foto: Mari Haglund, Motorförarens arkiv, jubileumsböckerna ”Rö-
relse på väg” MHF 50 år och ”70 år i trafiksäkerhetens tjänst”. 

tema – trafiksäkerhet och folkrörelse

1939 – Andra världskriget bryter ut. 
1941 – Biltrafiken är ransonerad, men 
MHF har en beredskapsbil som kör lan-
det runt för att sprida information om 
trafiksäkerhet och trafiknykterhet. ”På 
cykel” – en propagandafilm från MHF 
har premiär. 
1941 – Promillegränser införs för första 
gången för rattfylleri, 0,8 är den lägre 
gränsen och 1,5 den högre. 
1945 – Andra världskriget tar slut. 

1945 – MHF satsar på nykter fredstrafik. 
1948 – 84 procent av körkortsindrag-
ningarna orsakas av rattfylleri. Därför 
startar MHF kampanjen ”Ingen sprit 
vid ratten” 1949. 
1950-TALET – MHF arbetar för ökad 
användning av bilbälten. 
1950 – Den första damklubben bildas.
1954 – MHF ställer sig positiva till in-
förande av högertrafik i Sverige i sitt 
remissvar till förslaget. 

1954 – Den så kallade 
Widmarksmetoden 
för bestämning av 
alkohol i kroppen 
ifrågasätts i bland 
annat tysk mass-
media. 
1955 – MHF propage-
rar för att Sverige ska 
gå över till högertrafik. 
Samma år hålls folkom-

röstning i frågan. Svenska folket 
säger nej. 

1956 – MHF börjar med test-
verksamhet av bilar. Starten 
till det som ska bli Bilprov-
ningen. 

1957 – Promillegränsen vid 
bilkörning sänks från 0,8 pro-

mille till 0,5.
1957 – Det första Tylösandssemi-
nariet arrangeras. 

MHF växte snabbt på 1950-talet och 
nådde 1957 över 100 000 medlem-
mar. 

– Förbundet hade en glansperiod. 
Det var en helt annan tid för folkrörel-
serna, säger Valeri Surell, tidigare vd 
för MHF. 

uNDER ANDRA världskriget minskade för 
första gången antalet medlemmar i MHF. 
Trots kriget försökte förbundet hålla i gång 
verksamheten. MHF köpte in en gengas-
driven bil, vilken utrustades med högtala-
raggregat och startade en landsomfattande 
turnéverksamhet. 

När bilismen ökade igen efter andra 
världskriget, så ökade trafikolyckorna och 
rattfylleriet. Av antalet körkortsindragningar 
1948 orsakades inte mindre än 84 procent 
av trafikonykterhet. MHF startade kampan-
jen ”Ingen sprit vid ratten” 1949. 

mHF:S mEDLEmSANTAL växte snabbt. Mellan 
1950 och 1960 ökade antalet medlemmar 
i förbundet från 30 000 till nära 145 000. 
Under 1961 nåddes 150 000-strecket. En 
förklaring var den växande bilismen. Sve-
rige var det biltätaste landet i Europa 1954. 

Valeri Surell började arbeta på MHF:s 
juridiska avdelning i början av 1960-talet. 

1950-talet –
folkrörelsens
storhetstid

MHF:s första bil-
provning i Göteborg.

mÅNGA mINNEN. Valeri Surell 
har många minnen från sin 
tid på MHF. Högertrafikom-
läggningen är en av milstol-
parna. Tillsammans med 
försäkringsbolaget Ansvar 
gav MHF ut studieskriften 
”Höger om”. 
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tema – trafiksäkerhet och folkrörelse

1958 – MHF börjar sälja typ-
godkända bilbälten för att 
skynda på utvecklingen. 
1959 – en omfattande 
kampanj mot rattfylleriet 
genomförs. 
1966 – MHF-Husvagns club 
bildas, senare MHF cam-
ping club. 
1967 – Sverige går över till 
högertrafik och MHF hjälper 

till för att göra övergång-
en smidig. MHF kör 
kampanjen ”Hej 
H!”.
1967 – Lag 
om sjöfylleri 
införd. Ingen 
promillegräns.
1970 – MHF-Ung-
dom bildas.

1970 – Ny lands-

omfattande kampanj genomförs. 
Den här gången mot mel-

lanölet. 
1970 – Kravet på körkort 
för medlemskap i MHF 
slopas. 
1975 – Lag på bilbälte i 

framsätet. 
1975 – Kampanjen ”Trafik-
nykterhetens år” riktade sig 
i första hand till ungdomar i 

åldern 18-24 år. Samma år arrangeras 
familjerallyt Rattugglan. 
1976 – MHF firar 50 år med en stor fest 
i Stockholms stadshus.
1976 – MHF protesterar mot de ökande 
bilkostnaderna. Normalpriset för en 
bil ligger kring 20 000–30 000 kronor. 
Att äga en bil i 20 000-kronorsklassen 
kostar drygt 7 kronor per mil. MHF-
Ungdom drar i gång en kampanj i alko-
hol- och narkotikaberoende tolvåringar. 

Minns ni Hej H!-
kampanjen 1967?

Polisen har bältes-
kontroll 1975.

Han var vd för MHF 1968–1989. 
Valeri minns att förbundet hade över 350 

lokalavdelningar på den tiden. 
– Lokalavdelningarna var styrkan i MHF. 

Den starka folkrörelseförankringen ut i lan-
det var det som möjliggjorde förbundets 
framgångar, berättar han. 

Att centralorganisationen var stark på den 
tiden byggde på kraften på lokalplanet, anser 
Valeri. 

– Det går inte att få stöd för en lagänd-
ring om det inte finns en folklig förankring. 
Genom att fotfolket drev på sina lokala riks-
dagsledamöter blev det lättare för oss på det 
centrala planet att få gehör för våra frågor, 
säger han.

uNDER 1950-TALET fick MHF ett allt större 
inflytande på lagstiftningen och var ofta 
remissinstans i viktiga frågor. Förbundet 
ställde sig positivt till en övergång till hö-
gertrafik. Men svenskarna sa nej i folkom-
röstningen 1955. Det var först 1964 som 
riksdagen tog det avgörande beslutet. 

MHF var engagerat i övergången till hö-
gertrafik. Där utgjorde lokalavdelningarna 
en viktig del i förberedelsearbetet. MHF:s 
lokala funktionärer utbildade människor 
med hjälp av bland annat studiematerial 
och demonstrationer av tänkbara och ovana 
trafiksituationer samt manöverprov. MHF 
genomförde kampanjerna ”Höger om” och 
”Hej H!”. 

STuDIESkRIFTEN ”Att köra till höger” gavs 
ut av förbundet. Valeri har fortfarande kvar 
boken i hyllan. 

– Jag minns att Trafiksäkerhetsverket var 
imponerade av det arbete som MHF:s lo-

kalavdelningar gjorde på området. Nästan 
varenda lokalavdelning hade övningar och 
studiecirklar, berättar han. 

På den tiden var MHF etablerat i samhäl-
let på ett helt annat sätt än i dag. 

– Om jag minns rätt visade någon under-
sökning att 84 procent av svenskarna visste 
vad MHF var, säger Valeri. 

Rekordmånga personer dödades i trafi-
ken år 1965 – 1 313 personer. Efter över-
gången till högertrafik trodde många att 
olyckorna skulle öka, men det blev tvärtom. 

mHF VAR EN föregångare när det gäller tra-
fiksäkerhetstestning av bilar. Verksamheten 
startades 1956 och MHF hade två testbus-
sar ute. 

– Vi var pådrivande i frågan och MHF var 
först med en rullande bilprovningsanstalt, 
berättar Valeri. 

MHF:s dåvarande vd Rune Andréasson 
var en av initiativtagarna. Testverksamheten 
ledde till att Sveriges Bilprovningsnämnd 
bildades och i nästa steg Bilprovningen. 

År 1967 infördes en lag mot sjöfylleri, 
utan promillegränser. MHF körde devisen 
”Nykterhet vid ratten gäller även på vatten”.

– Förbundet var tidigt ute i frågan och 
bildade en särskild båtsektion som jobbade 
mot sjöfylleri. Men vi nådde inte riktigt de 
framsteg vi hade hoppats på, inflikar Valeri. 

DET BLEV LAG på att använda bilbälte i fram-
sätet 1975. Lagen gällde för bil, lastbil och 
buss om bälte fanns monterat. Den nya la-
gen gjorde också gällande att bälte måste 
finnas i framsätet på bilar från och med 
1969 års modell. 

I Motorföraren 1975 berättas det att 
”Motorföraren gjorde när bilbälteslagen 
var tio dagar gammal en rundringning till 
Trafiksäkerhetsverket och olika polisdistrikt 
för att få färska synpunkter på vår nyaste 
trafiklag. 

Omdömet var genomgående positivt – 
efterlevnaden god. Samtliga var dock ense 
om att det var sämre med laglydigheten i 
tättbebyggt samhälle än ute på landsvägar-
na”.  

MHF var med och propagerade för obli-
gatoriskt bälte. 

– Vi var väldigt engagerade i frågan, 
minns Valeri. 

Hur kom det sig att du blev medlem i 

mHf?

– Det var min hustru Margareta som 
tyckte att jag skulle gå med. Hon var en-
gagerad i MHF:s lokalavdelning i Botkyrka 
och körde rally, berättar Valeri. 

Som vd för MHF trivdes han bra och 
stannade i 21 år på posten. 

– Det var ett roligt jobb. Jag hade bra 
kontakt med lokalavdelningarna och tyckte 
om att åka ut i landet hälsa på dem. 

mari HagluNd

”Det går inte 
att få stöd 
för en lag-
ändring om 
det inte finns 
en folklig 
förankring. 
Genom att 
fotfollket 
drev på sina 
lokala riks-
dagsleda-
möter blev 
det lättare 
för oss på 
det centrala 
planet att 
få gehör för 
våra frågor.”

möTE mED mAkTEN. Valeri Surell under sin tid 
som vd för MHF. Tillsammans med dåvarande 
ordförande Henrik Klackenberg uppvaktade 
han kommunikationsminister Bengt Norling. 
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TRAFIkSäkERHETEN 
I SVERIGE

• År 1939 var antalet 
bilar 250 000 i Sve-
rige och antalet dödade 
nådde den hittills högsta 
noteringen med 568 
omkomna i trafiken. Un-
der krigsåren minskade 
antalet bilar i trafik till 
75 000 stycken och även 
dödstalen sjönk. 

• År 1950 omkom 595 
personer. Antalet bilar 
var nästan 350 000. De 
högsta dödstalen någon-
sin i trafiken uppnåddes 
1965 och 1966 när 1 313 
personer omkom. Anta-
let bilar i Sverige hade då 
ökat till 2 miljoner.
 
• Flertalet vägar på 
landsbygden hade fort-
farande fri fart. ett annat 
problem var att Sverige 
hade vänstertrafik till 

skillnad mot flertalet an-
dra länder. 

• När högertrafiken inför-
des 1967 fruktades det 
att antalet olyckor skulle 
öka lavinartat. Men så 
blev inte fallet. 

• Ett flertal viktiga tra-
fiksäkerhetsbeslut fat-
tades under 1960- och 
1970-talen. Obligatorisk 
kontrollbesiktning, krav 
på bilbälte i framsätet, 
lag om minsta möns-
terdjup på däck, lag om 
motorcykelhjälm och 
lag om varselljus för att 
nämna några exempel. 
För att stärka trafiksä-
kerhetsarbetet bildades 
Trafiksäkerhetsverket 
1968. För att bredda och 
fördjupa forskningen av-
seende vägen, fordonet 
samt trafikanten inrät-
tades 1971 VTI, Statens 
väg- och transportforsk-
ningsinstitut. 

Dela med dig av dina minnen
Nu NäR mHF juBILERAR vill vi gärna veta vad du som medlem 
minns från de 90 åren? Hur var det att köra bilorientering eller 
tävla i Rattmästaren? Hur kom det sig att du blev medlem? Hör 
gärna av dig och berätta! 

Mejla till mari.haglund@mhf.se eller ring på 076-548 97 21. 

Housegard 2 kg  
Pulverbrandsläckare
Finns även i 6 kg.

uPPladdningsbar 
varningsPuck
PerFekt vid nödstoPP 
längs vägen. vattentät 
och stöttålig.  
med magnetFäste.

bärbar gasgrill
PerFekt till bilen, båten, 
husvagnen/husbilen.

Housegard gaslarm
varnar vid gasläckage 
i t.ex. husvagn/husbil/
sommarstuga/båt.

håll koll På batteriet 
med deFa smartcHarge.
Finns i 4a samt 8a.

Säker deSign  

för moderna  

hem & fordon!
Hitta din åter-

försäljare & fler 

produkter Här:

kraFtig 5 l reservdunk i stål
Finns i Flera läckra Färger!

med Parrots smidiga Portabla 
handsFree blir det enklare att 
hålla koll På vägen!

Parrot HandsFreeen skön & säker sommar
önskar vi På Huzells!

kORTFAkTA

MHF-Husvagns Club bildas 1966, senare MHF Camping Club. På bilden 
håller klubben årsmöte 1971. 

MHF fyllde 30 år 1956. Jubileumsom-
slag på Motorföraren nr 9/1956. 

MHF var tidiga med att 
kampanja mot sjöfylleri.
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Helsingborgssonen Ernst Anders-
son har varit medlem i MHF sedan 
1951. Ett av hans käraste minnen 
är när han vann en bilrebustävling 
som MHF var med och arrangerade. 
Finalen direktsändes i Sveriges Radio 
med Lennart Hyland.

– Det var fantastiskt roligt, berättar 
Ernst. 

OmSLAGET AV Motorföraren nr 20/1961 
pryds av 29-årige Ernst och hans familj 
framför en Opel Rekord. Bildtexten be-
rättar att ”Det blev en ny bil för besväret. 
Handskmakaren och MHF:aren Ernst An-
dersson från Hälsingborg med fru Kerstin 
och sonen André samt den nya bilen utanför 
MHF-motellet i Hälsingborg. Pengarna till 
bilen vann Ernst Andersson i Sveriges Ra-
dios och Motororganisationernas bilrebus, i 
vars finalomgång hr Andersson utgick som 
segrare. ”

Ernst om Bilrebusjakten: 
– Det var lite av en revansch för mig att 

vinna den tävlingen. För i skolan var jag 
ordblind och hade svårt att stava och ha-
de barnförlamning (polio) och kunde inte 
spela fotboll. 

– Så jag hittade andra intressen. Jag har 
alltid varit glad i att köra bilar och andra 
fordon, berättar han.

TäVLINGEN Bilrebusjakten arrangerades 
av Sveriges Radio, MHF, Kungliga Auto-
mobil Klubben och Motormännen. Ernst 
och hans fru hörde talas om tävlingen och 
hämtade ut ett tävlingsformulär i blekingska 
Mörrum och när de löst rebusen kom de till 
Snäckbacken i Ronneby. 

Deltagarna fick svara på tolv frågor och 
lösa en rebus. Ernst och Kerstin fanns med 
bland de 74 tävlanden som hade alla rätt. 
I nästa steg skulle deltagarna klara av olika 
körprov. Ernst stod som segrare och gick 
vidare bland åtta finalister. Bland finalisterna 
fanns ytterligare två MHF:are – Erik Lars-
son, Linköping, och S. Olsson, Charlotten-
berg. 

Ernst fick göra prov i Skara, i Örebro och 
i Södertälje. Inför avslutningen i finalen i 
Stockholm låg Ernst tvåa. Finalen var di-
rektsänd från Sveriges Radios Karlaplans-

Ernst – mästare i MHF:s Bilrebusjakt 1961

studio och leddes av den legendariske pro-
gramledaren Lennart Hyland. Sångerskorna 
Sonja Stjernquist och Siw Malmkvist upp-
trädde under programmet. 

I Motorföraren berättas att ”Tävlingen 
startade med att Lennart Hyland läste upp 
en mängd konstiga ord för finalisterna. Av 
dem gällde det att pricka av så många man 
uppfattade var av motorteknisk natur.”

Under det momentet tog Ernst ledning-
en. 

– Det var kul. Jag låg tvåa, men så hade 
jag tur och fick en bra fråga som jag kunde 
och då vann jag, minns Ernst. 

Hustrun Kerstin och flera familjemed-
lemmar fanns på plats och gratulerade Ernst 
till segern. Hemma på väggen i Helsingborg 
hänger diplomet fortfarande kvar på väggen 
visar Ernst, när Motorföraren kommer på 
besök. 

mOTORFöRAREN VAR inte den enda tidning-
en som uppmärksammade den unge Hel-
singborgarens seger. Ernst har sparat urklipp 
från tidningarna 1961. Dagens Nyheter, 
Helsingborgs Dagblad, Aftonbladet, Ble-
kinge Läns Tidning och Kristianstadsbladet 
är några av tidningarna som skrev om Bil-
rebusjakten. 

– Jag har kvar finalen inspelad på band 
någonstans också, minns Ernst. 

Han bläddrar i pärmen och plockar fram 
ett urklipp från Kvällsposten som väcker 
särskilda minnen. 

– Dagen efter finalen skulle jag gå ned 
till centralstationen och köpa tidningen. Då 
var jag på omslaget av Kvällsposten. Det var 
oväntat, berättar Ernst. 

– Jag minns också att jag hade vinst-
checken på 10 000 kronor i fickan. Så jag 
var lite spänd. 

ERNST HAR VARIT medlem i MHF i 65 år. 
Han gick med strax efter att han tagit kör-
kort.

– Det var motor och bilar. Och det var 
det jag älskade, eftersom jag inte kunde spe-
la fotboll och idrotta. 

Det är inte bara intresset för bilar och 
motorer som följt Ernst genom livet. Hans 
familjehistoria bär på ett speciellt kulturarv 
inom hantverk. Han kommer från en familj 
med fem generationer handskmakarmästare. 
Ett yrke som kan beskrivas som närmast ut-
rotningshotat i dagens Sverige.

– För några år sedan var det två unga 
killar i småländska familjeföretaget Hestra 
(känt för tillverkning av skidhandskar) som 

BILREBuS- 
jAkTEN 1961

Exempel på frågor:

• I vilket eller vilka 
av följande fall får ni 
stanna ert fordon för 
av- eller påstigning ...
• Hur många 
svenska städer har 
universitet?
• På vilken eller vilka 
platser är det förbju-
det att parkera ett 
fordon?
• Avståndet mellan 
elektroderna på ett 
tändstift är ...

kORTFAkTA

HANDSkmAkERI

• Handskmakeri är 
konsten att tillverka 
och skära ut hand-
skar i skinn.
• Hantverksyrket 
kom till Sverige från 
Frankrike under 
1600-talet. 
• Handskmakeri är i 
dag ett sällsynt hant-
verk. Det finns färre 
än hundra handsk-
makare i världen och 
bara två verksamma i 
Sverige. 

Källa: Institutet för 
språk och folkminnen

kORTFAkTA

Några av handskarna 
i samlingen som till-
verkades på handsk-
fabriken. Barnhand-
skarna liknar den 
typ av handskar som 
beställdes till Haga-
prinsessorna. 

Ernst, hustrun Kerstin och sonen André prydde 
omslaget av Motorföraren efter vinsten i Bilrebus-
jakten 1961. 

Ernst som glad vinnare i Motorföraren. 

Ernst fick till sin förvåning pryda om-
slaget av Kvällposten efter segern. 
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Ernst – mästare i MHF:s Bilrebusjakt 1961

ville skaffa sig gesällbrev i handskmakeri. Då 
hade inte något gesällbrev utfärdats på näs-
tan 50 år, berättar Ernst.

– Då var jag den enda i landet som hade 
ett mästarbrev i handskmakeri och kunde 
utfärda gesällbehörighet. 

Det var Ernst farfars farfar som var den 

förste handskmakarmästaren i familjen. 
Ernsts farfar och namne Ernst Andersson 
grundade sin fabrik i Helsingborg 1906. 

– Jag kommer mycket väl ihåg när min 
farfar stod och skar handskar. Han gick bort 
1946. 

Företaget blev en av landets mest kända 

handskfabriker. Under 1930-talet jobbade 
cirka 20 handskmakare och 50 hemsöm-
merskor i fabriken.  

Ernsts farfar fick titeln ”Kunglig hov-
handskmakare” 1951. Bland kunderna fanns 
flera svenska kungligheter. 

– Drottning Louise (Gustav VI Adolf:s 
hustru) blev god vän med min faster Hulda. 
Min faster var expedit i handskaffären.

HANDSkFABRIkEN levererade flera par spe-
cialbeställda handskar till drottning Louise 
under åren. Det sista paret nådde aldrig be-
ställaren. Drottningen hann tyvärr gå bort. 
Ernst har sparat dem – 
specialsydda i en rosa nyans 
utifrån hennes önskemål. 

– De handskarna ger jag 
inte bort, de är unika i sitt 
slag, konstaterar han. 

Även Hagaprinessorna 
var kunder hos Ernsts far-
far. Dåvarande kronprin-
sessan Ingrid av Danmark 
hade ett par vita handskar 
när hon gifte sig. Ernst har 
ett liknande par i sin ägo. 

– Jag erbjöd kronprin-
sessan Victor ia att bära 
handskarna på hennes bröllop, berättar han.

– Något som är roligt är att kronprin-
sessan har meddelat via hovet att hon vill 
komma och titta där släkten köpte handskar. 
Hon är välkommen. 

ERNST TOG öVER handskfabr iken 1966. 
Men konkurrensen ökade och i slutet 
av 1970-talet tvingades han stänga fabri-
ken. I dag är handskfabriken ett museum i 
Fredriksdal i Helsingborg. 

Handskmakeriet finns med på Institutet 
för språk och folkminnens förteckning över 
levande traditioner. Sedan 2011 ansvarar in-
stitutet för arbetet med Unescos konvention 
om tryggandet av det immateriella kultur-
arvet. Konventionen finns för att trygga det 
som fysiskt inte går att ta på, som exempel-
vis speciella kunskaper och traditioner som 
fortfarande överförs mellan människor. 

– Fantastiskt att handskmakeri har kom-
mit med, säger Ernst. 

mari HagluNd

kuNGLIG HOVLEVE-
RANTöR. Drottning 
Louise var stamkund 
i handskaffären. Men 
det sista paret nådde 
aldrig beställaren, 
berättar Ernst An-
dersson. 

Diplomet från vin-
sten i Bilrebusjakten 
hänger fortfarande på 
Ernsts vägg. 
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Med en ökning på över 14 procent i 
nyhojsförsäljning under 2015 vädrar 
mc-branschen morgonluft. MC-mäs-
san i Göteborg är startskottet för den 
kommande säsongen. Vi trendspanar 
och kollar in de hetaste modellerna 
för 2016.

mc-mäSSAN ALTERNERAR mellan Stock-
holm och Göteborg och i år var det Väst-
kusten som stod som värd för över 45 000 
besökande entusiaster från såväl Sverige som 
Norge och Danmark. Det är helt enkelt 
årets stora begivelse för såväl branschen som 
för nyfikna och köpsugna motorcyklister. 
Här finns nämligen den unika möjligheten 
att klämma och känna på allsköns märken 
och modeller under ett och samma tak.

Sittandes i sadeln på nya Ducati XDiavel 
hittar vi Jesper Henriksson.

– Jag visste faktiskt inte att Ducati har 
börjat gör customhojar. Men den här är 
riktigt häftig. Fast prislappen gör att jag får 
spara något år till för att ha råd, säger han.

Italienska Ducati har ett starkt år bakom 
sig, mycket tack vare sin framgångsrika 
Scramblermodell. En hojtyp som är väldigt 
inne just nu.

EN ScRAmBLER äR helt enkelt en strippad 
väghoj som har försetts med en räcka off-
roadattribut i form av lite bättre fjädring, 
uppdragna avgasrör, limpsadel och däck 
med gumminabbar för extra grepp i gruset. 

Till 2016 ger sig också tyska BMW in i 
det här segmentet med sin Scrambler. Ho-

jen är försedd med märkets karakteristiska 
luftkylda boxermotor som i det här utföran-
det ger 110 hästkrafter.

En annan trend som har hållit i sig de 
senaste fyra-fem åren är äventyrsmaskinen. 
En högrest hojtyp med kraftfull motor, mas-
sor av komfort och möjlighet att tackla alla 
typer av vägar. Här lanserar både Ducati 
och brittiska Triumph nytt till 2016 i form 
av Multistrada 1200 Enduro och Explorer 
1200. Och så har Honda lanserat en helt ny 
version av klassikern Africa Twin.

NOSTALGI äR OckSÅ hett. Inte bara i mc-
världen utan även i mode- och inrednings-
svängen. Retro med en modern touch. I 
den här kategorin hittar vi flera nyheter på 
hojsidan. Till exempel Yamahas trecylindriga 
XSR 900 och Triumphs Bonnevilleserie. 
Maskiner med modern teknik i form av 
bland annat abs och antispinn, paketerat i 
ett skal som andas svunna tider.

– Vi har märkt ett enormt sug efter de 
här modellerna, flera av dem är i det när-
maste redan slutsålda, säger Hasse Näslund 
på Triumph.

Utställarna som visade personlig utrust-
ning märkte också ett ökat sug. Hett just 
nu är kevlarförstärkta mc-jeans och skor 
och kläder som funkar både på cykeln och 
som ”vanliga” kläder. Man ska helt enkelt 
vara snygg när man fräser fram på sin nya 
retrohoj.

2016 ser med andra ord ut att bli ett bra 
motorcykelår.

björN magNussoN

positiva tongångar i hojbranschen
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Mässa för 
massan Klassiker – Honda CB 750.

Baserad på R1 –  Yamaha MT-10.

200 hästar - Kawasaki ZX-10R.
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Italiensk powercruiser – Ducati Diavel. Revival – Honda CRF 1000L Africa Twin.

Högsta mode – BMW Scrambler.

På ingång – Suzuki GSX-R 1000.

Retrorätt -– Triumph Thruxton R.

Pyntad – MC Agusta Dragster RR LH44. Jimmy från Rackartygarna i actionarenan (Trialhoj).
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Triumph förnyar sin Bonnevillefamilj 
till 2016. Först ut är instegsmaskinen 
Street Twin försedd med en helt nyut-
vecklad vätskekyld parallelltwin. 

DET HAR TAGIT sin tid, men nu är det alltså 
äntligen dags för en helt ny generation av 
Triumphs klassiska Bonnevilleserie. Tre ma-
skiner står redo; instegsmodellen Street Twin 
på 900 kubik som vi provkör här, storebror 
T120 med 1 200 kubiksspis och sportiga 
Thruxton också den är försedd med en pa-
rallelltwin på 1 200 kubik.

Att det finns en tung tradition och näs-
tan lite mytbildning kring modellnamnet 
är ett faktum. Namnet härstammar från att 
Traja 1956 satte hastighetsrekord i saltöknen 
Bonneville i Utah, USA.

DEN HäR pROVköRNINGEN skiljer sig lite 
från hur det brukar gå till. Vi journalister 
brukar nämligen alltid har koll på alla tek-
niska fakta om hojen innan vi ger oss ut 
och kör. Triumph har den här gången valt 
att hålla det mesta hemligt. Chefsingenjör 
Stuart Woods förklarar varför. 

– På en hoj som denna handlar allt om 

att känslan och körupplevelsen. Siffror och 
diagram är ganska ointressant. 

Körkänslan har varit en av hörnstenarna 
genom hela projektet som tagit fyra år från 
start till mål. Street Twin är en relativt liten 
och smidig hoj och det känns skönt efter-
som dagens första etapp bjuder på knixig 
stadskörning genom Valencia i morgonrus-
ning. Maskinen lyder minsta kommando i 
den täta trafiken. Men backspeglarna är re-
lativt små och väldigt tajt placerade så de 
gör inte någon större nytta.

mOTORN SVARAR DIREkT på gaspådrag – det 
märks tydlig att britterna valt att jobba fram 
ett vridmoment redan från botten av varvs-
kalan. Men effekten dyker snabbt högre upp 
i registret.

Vi lämnar staden och tar sikte mot de 
slingrande bergsvägarna. Detta är som sagt 
instegsmodellen i den nya familjen och det 
innebär att den är lite enklare än sina stora-
syskon. Till exempel saknar den varvräknare 
och handtagsvärme och är försedd med lite 
enklare fjädringskomponenter.

Instrumentering, som består av en stor 
hastighetsmätare och en mindre lcd-display, 

är dock föredömligt lättöverskådlig. 
Antispinn är standard och det finns möj-

lighet att koppla ur systemet för den som 
så önskar. Första delen av testrundan börjar 
gå mot sitt slut och det är dags för teknisk 
genomgång.

Vi är flera som slår vad med varandra om 
hur mycket effekt den nya motorn ger. Min 
gissning är cirka 65 hästar. Men det visar 
det sig att Traja valt att plocka ur endast 55 
hästar. Varför så sparsamt med effekt?

– Under utvecklingsarbetet har vi aldrig 
fokuserat på hur mycket effekt vi vill ha, 
utan det är helt andra värden som är mycket 
viktigare för oss. Visst går det att ta ut mer 
om vill, men då tappar vi annat, säger Stuart 
Woods.  

NäSTA köRpASS bjuder på en motorvägs-
etapp. Och jag konstaterar att det räcker 
ganska väl med 55 hästar på den här typen 
av hoj. Motorn gör sitt jobb totalt vibra-
tionsfritt genom hela registret. 

Just nu är det en stark customiserings-
våg på nyhojssidan – tillverkarna försöker 
bräcka varandra när det gäller fräcka tillbe-
hör som gör hojen personlig. Det här är så 

Med känslan i topp

”Motorn 
svarar direkt 
på gaspådrag 
– det märks 
tydligt att 
britterna 
valt att jobba 
fram ett 
vridmoment 
redan från 
botten av 
varvskalan.”
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TRIumpH 
STREET TwIN

EkoNomi & imPort

Pris: Från 89 900 kr.
färger: Silver, röd matt-
svart eller svart.
importör: Triumph Scandi-
navia AB, Triumphmotorcy-
cles.se.
motor

Motor: Vätskekyld paral-
lelltwin, SOHc, 4 vent./cyl.
cylindervolym: 900 cc.
borr x slag: 84,6 x 80 
mm.
Effekt: 55 hk vid 5 900 v/
min.
Vridmoment: 80 Nm vid 
3 230 v/min.
transmission: Flerskivig 
våtkoppling, 5-växlad, 
kedja.
CHassi

ram: Vaggram av stål.
Hjulbas: 1 439 mm.
fjädring fram: 41 mm 
inverterad gaffel, 120 mm 
slag. 
fjädring bak: Dubbla 
dämpare, justerbar för-
spänning, 120 mm slag.
bromsar fram: enkel 310 
mm skiva, 2-kolvsok, abs.
bromsar bak: 255 mm 
skiva, 2-kolvsok.
däck fram: 100/90-18. 
däck bak: 150/70-17. 
mÅtt & Vikt

Vikt: 198 kg (torr).
sitthöjd: 750 mm.
tankrymd: 12 liter.
betyg: 7/10
omdöme: ett stort lyft 
gentemot föregångaren. 
Motorn är riktigt fin och 
maskinen är lättkörd men 
det finns lite att jobba på 
med bromsarna. Och back-
speglarna är inte mycket 
att hurra för. 

klart britterna medvetna om och till Street 
Twin erbjuds i runda tal 150 olika tillbehör. 
Köparen kan alltså skräddarsy sin maskin di-
rekt vid beställningen, bland annat finns kit 
som förvandlar maskinen till en Scrambler.

pÅ VäG upp i bergen igen får chassi och 
bromsar bekänna färg. Fram sitter enkelskiva 
med 2-kolvsok och efter ett antal hårda in-
bromsningar sprids en lätt bränd doft upp 
till hjälmen.  Men i ärlighetens namn är det 
nog inte så här den här maskinen ska köras. 
Chassit däremot visar inga tecken på svag-
heter utan gör sitt jobb klanderfritt. 

Körningen är snart över och jag börjar 
fundera över en sammanfattning. 

Street Twin är en rolig och lättkörd liten 
maskin som väger under 200 kilo torr och 
som lätt kan bygga om efter eget huvud. 
Med sin låga sitthöjd på 750 milllimeter 
passar den även dem med lite kortare ben. 

Street Twin har på ett förtjänstfullt sätt 
krattat manegen för sina storasyskon i Bon-
nevillefamiljen.

tExt: joaCHim Cruus

foto: alEssio barbaNti, 

mattEo CaVadiNo

”Till Street Twin 
erbjuds i runda 
tal 150 olika 
tillbehör. Köpa-
ren kan alltså 
skräddarsy sin 
maskin.”

ELMIA
PÅSK 2016

Skandinaviens största bil- och mc-show

Långfredagen-påskdagen kl. 10-18, annandagen kl. 10-16
Entrépriser: Vuxen (fr. 16 år) fre, lör, sön 260:-/dag, mån 200:- 
Ungdom (8-15 år) fre, lör, sön 160:-/dag, mån 100:- Barn under 8 år gratis

Påskhelgen 25–28 mars
 Jönköping

WWW.CUSTOMMOTORSHOW.SE  #ELMIA2016

Arrangeras av: I samarbete med:

Förköp biljetter på  
www.custommotorshow.se

Drömmar och inspiration 
för motorintresserade!
Bilsport Performance & Custom Motor Show  
samlar allt du kan drömma om. Från special-
byggda motorcyklar och jänkare till moderna 
gatbilar, motorhistoriska fordon och de senaste 
biltrenderna. 
Upplev actionfyllda utomhusshower, köp  
tillbehör och delar till mässpriser eller bara  
titta och njut!

kORTFAkTA
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Intresset för att köra hoj växer. Förra 
året ökade antalet personer som tog 
körkort för motorcykel för tredje året 
i rad. 

– Jag tror att intresset för mc har 
fått lite av en nytändning, säger Jes-
per Christensen, generalsekreterare 
för Sveriges MotorCyklister. 

uNDER 2015 TOG 9 463 personer mc-kör-
kort, vilken är en ökning från 2014 då siff-
ran var 8 466 stycken. Det är tredje året i 
rad som antalet nya körkortstagare växer.

Jesper Christensen på Sveriges Motor-
cyklister, SMC, menar att det kan finnas 
mer än en orsak till att antalet som tar mc-
körkort blivit fler. 

– Jag tror att det finns två nivåer i det, 
som hänger ihop. Det är väldigt smidigt att 
ta sig fram med motorcykel i städerna. Vi 
har noterat att många åker mc till jobbet 
eller skolan, konstaterar han.

Att många väljer motorcykeln som trans-
portmedel kan enligt Jesper Christensen 

Allt fler svenskar tar mc-körkort

ALLT VANLIGARE SYN. Antalet nya körkortstagare på motorcykel ökade för tredje året i rad under 2015. FOTO: SMc

 

medan du väntar

 
Lånecykel

Snabbt WiFi

Boka på: 0771-575 575
carglass.se

 
 

Ett stenskott går i de allra �esta fall att laga och det är dessutom det mest miljövänliga alternativet. 
Har du glasförsäkring är det ibland till och med utan kostnad för Dig.  
Och den tar bara 30 minuter. Välkommen!

Spar pengar - laga stenskotten 
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Allt fler svenskar tar mc-körkort
bero på att det är ganska billigt och lätt-
framkomligt att köra och äga en tvåhjuling 
jämfört med en bil. 

– Dessutom är det roligt. För mig är 
tjusningen med att köra mc, en obeskrivlig 
känsla av frihet, säger han. 

Den genomsnittlige motorcyklisten i 
Sverige är en 36-årig man som kör 200 
mil per år. Antalet tjejer som kör mc fort-
sätter att minska. År 2015 var 13,7 procent 
av de nya körkortstagarna kvinnor, 1 302 
stycken. Det är den lägsta siffran på 16 år 
enligt SMC.

– Jag skulle säga att variationerna är små 
sett över tid. Man kan inte prata om någon 
trend, menar Jesper Christensen. 

– När vi pratar med branschkollegor 
runtom i världen, så ser vi att i USA är det 
en tjejboom på mc. Jag är övertygad att vi 
kommer att få se samma sak här på sikt, nu 
när manöverprovet har förändrats. 

Den 1 maj 2015 ändrades föreskrifterna 
i manöverprovet för motorcykel. Det nya 
provet förväntas bidra till att förarens längd 

och vikt får mindre betydelse för provre-
sultatet.

Under 2015 omkom 45 motorcyklister i 
trafiken, vilket är en ökning från 2014 då 31 
personer omkom. Det var den lägsta siffran 
någonsin.

ORSAkERNA TILL ATT dödsolyckorna ökade 
under förra året är flera enligt SMC. En 
förklaring till ökningen under 2015 är att 
ovanligt många dödades i kollisioner med 
andra fordon. Den andra orsaken är att an-
talet omkomna förare utan körkort mer än 
fördubblades jämfört med året innan. 

Att dödsolyckorna ökar är mycket tråkigt 
anser Jesper Christensen. 

– Det snackas mycket om att det sker så 
många dödsolyckor på mc. Men om man tar 
bort faktorerna som ökar risken för att om-
komma i en dödsolycka som att köra utan 
körkort, vara på fyllan och köra som en vett-
villing, då är risken mycket liten, säger han.  

Henrik Olars är presschef på Transport-
styrelsen. Han menar att det är svårt att säga 

något om orsakerna till att antalet dödso-
lyckor på mc ökade under förra året.

– Det handlar nog om naturlig variation 
från år till år. Man måste titta på utveck-
lingen över en längre period för att kunna 
dra några slutsatser, säger han. 

mari HagluNd

Intresset för att köra mc har fått lite av nytänd-
ning i Sverige, tror Jesper Christensen. 
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köRkORTS-
BEHöRIGHET FöR 
mOTORcYkEL

a1: Åldersgräns 16 
år, du får köra en 
motorcykel med en 
nettoeffekt på högst 
11 kilowatt. 
a2: Åldersgräns 18 
år, du får köra en 
motorcykel med en 
nettoeffekt på högst 
35 kilowatt.
a: Åldersgräns 24 
år. (20 år vid två års 
erfarenhet av A2-
behörighet.)
Förarprovet består av 
ett kunskapsprov och 
ett körprov. 

Källa: Körkortonline

Riskutbildning MC 

Kontakta oss på:
info@gillinge.se
www.gillinge.se
Tel 08-51 44 03 00
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ovisst om polisen får 
tillgång till narkometer
Allt fler kör bil drogpåverkade enligt 
polisen. I Skåne är fler bilförare på-
verkade av narkotika än av alkohol. 
Sållningsinstrument av typen nar-
kometer används i flera länder i Eu-
ropa. Men svensk polis ser inte ut att 
få använda sådana inom överskådlig 
framtid.

FRÅGAN Om SVENSk polis ska få tillgång till 
så kallad narkometer för att kontrollera bil-
förare ser ut att ha hamnat i långbänk. Poli-
sen vill gärna använda sållningsinstrumentet 
narkometer rutinmässigt på samma sätt som 
utandningsprov med alkoholmätare, men 
det är oklart om det är förenligt med nuva-
rande lagstiftning. 

– Vi välkomnar alla former av tekniska 
hjälpmedel.  Men vi måste upp till skä-
ligmisstankestadiet för att kunna göra en 
kroppsbesiktning som den här, säger Ursula 
Eriksson, trafikstrateg hos polisen.

Idealet vore att polisen hade tillgång till 
instrument för kontroller av alla typer av 
drog- och medicinpåverkan. De som kör 
påverkade av droger eller alkohol borde 
dessutom, anser hon, få en påföljd där be-
handling inom beroendevården ingår. Sådan 
samverkan mellan polis och beroendevård 
finns på sina håll i landet, men borde byggas 

upp överallt. Syftet med samarbetet är att 
förhindra återfall och rattfylleri. 

mED ALLA TYpER av narkometer tas ett sa-
livtest vilket ska jämställas med en form av 
kroppsvisitation enligt svensk lagstiftning. 
Det verkar i alla fall som om lagen ska tol-
kas så, enligt både polisen och justitiedepar-
tementet. För att få lov att göra ett salivprov 
krävs misstankegraden skälig misstanke. 
Vid skälig misstanke tar polisen bilföraren 
till sjukhus eller vårdcentral för blodprov. 
Blodprovet blir själva beviset för eventuellt 
drograttfylleri. 

För polisen är den stora skillnaden mellan 
rattfylleri orsakad av alkohol jämfört med 
droger att det inte finns någon metod som 
avslöjar drogpåverkan snabbt. En kontroll av 
ett salivprov med hjälp av narkometer tar 
minst fem minuter vilket försvårar rutin- 
och slumpmässiga trafikkontroller. Vid de 
fall då beslut om blodprov tas måste polisen 
vara tämligen säker i sin bedömning efter-
som det dröjer minst en timme från det att 
bilisten stoppats tills resultatet från blodpro-
vet är klart.  

SEx TYpER AV narkometer testades i Stock-
holm, Göteborg, Uppsala, Luleå och Jönkö-
ping under drygt tre månader 2014. Testet 

var tänkt som en förstudie för att se vilken 
operativ nytta polisen skulle kunna ha av 
ett instrument som kompletterar alkohol-
testerna. 

Polisen vill gärna få tillgång till narkome-
ter under sina kontroller av trafiknykter-
heten. Anledningen är att antalet personer 
som kör drogpåverkade ökat under flera år. 
Skånepolisen uppger att det förekommer 
mer knark än alkohol bland dem som sitter 
bakom ratten och att det sett ut så under 
lång tid. 

Polisen tar fortfarande fler rattfyllor or-
sakade av alkoholkonsumtion men det be-
ror på att de som är påverkade av droger i 
många fall är svåra att hitta utan instrument. 
Mörkertalet är stort. Det kan helt enkelt 
vara svårt att avgöra om en person är drog-
påverkad eller inte. Trötta ögon och pupil-
lers utseende kan ha skiftande förklaringar. 

NARkOmETER ANVäNDS av polisen i flera 
länder i Europa även om polisen valt olika 
typer av instrument. Efter en försöksperiod 
i Köpenhamn förfogar nu alla polisdistrikt 
i Danmark över en typ av narkometer som 
ger utslag på sju narkotikapreparat. Förra 
året började polisen i Norge att använda 
samma typ av instrument som i Danmark. 

Svensk polis testade alltså sex typer av 

”Vi välkom-
nar alla 
former av 
tekniska 
hjälpmedel. 
Men vi måste 
upp till 
skäligmiss-
tankestadiet 
för att göra 
en kroppsbe-
siktning som 
den här.”
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DET DRöjER kANSkE. Narkometer lär inte användas av svenk polis inom överskådlig framtid. I Danmark och Norge finns den redan i funktion.
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sållningsinstrument för att få en uppfattning 
om vilken nytta ett sådant skulle kunna ha 
ute i trafiken. Samtidigt ville man jämföra 
instrumentens tekniska prestanda. 

– De var lätta att hantera, generellt sett 
blev vi nöjda, säger Johan Puscow, handläg-
gare hos polisen.

En svaghet hos instrumenten är att inget 
ger utslag på alla preparat. Spår av kemiskt 
framställda droger är svårast att upptäcka. 
Sådana typer av droger dyker dessutom ofta 
upp i nya varianter som säljs via internet. En 
annan svårighet för instrumenten är att ge 
utslag på små doser. 

– Inget instrument är hundraprocentigt. 
Det gäller även för cannabis, fortsätter han.

Klart är ändå att om polisen fick lov att 
använda narkometer så skulle fler drogratt-
fyllor kunna stoppas. Men den långa tid det 
tar mellan det att en misstänkt stoppats och 
att dennes blodprov tagits fram gör att den 
enskilde polisen måste bli bättre på att upp-

täcka de bilförare som skäligen kan misstän-
kas för att vara drogpåverkade. 

jOHAN puScOw ANSER att alla ordnings- 
och trafikpoliser behöver mer utbildning 
oavsett om narkometer kommer att använ-
das eller inte. Även erfarna poliser kan ha 
svårt att avgöra om en person är drogpå-
verkad. 

– Det är upp till varje polisregion att av-
göra vilket utbildningsbehov som finns, sä-
ger Ursula Eriksson.

De inom polisen som jobbar med nar-
kotika har kunskaper som trafikpolisen har 
nytta av, påpekar hon. Poliser är kunniga in-
om olika områden och utbyter erfarenheter 
sinsemellan. Men det är förstås svårt att veta 
hur långt det räcker. 

Efter förstudien om erfarenheterna av 
narkometer lämnade polisen över frågan till 
justitiedepartementet. När jag vänder mig 
till experterna där för att höra hur de ser 

på frågan om kroppsvisitation visar det sig 
att de skickat tillbaka ärendet till polisen. 
De gör samma bedömning som polisen, 
alltså att storskaliga och slumpmässiga sa-
livprov med narkometer ska betraktas som 
kroppsbesiktning. Om salivprov (det vill 
säga kroppsbesiktning) ändå kan göras med 
nuvarande lagstiftning anser departementet 
att det är en sak för polisens rättsenhet att 
utreda. Skulle slutsatsen där bli att lagen be-
höver ändras så ska polisen uppmana justi-
tiedepartementet att föreslå en lagändring. 
Men det har polisen ännu inte gjort. 

DET mESTA TALAR FöR att det dröjer länge 
innan polisen får klartecken för användning 
av ett sållningsinstrument för narkotika och 
mediciner. Om det inte dyker upp en annan 
typ av teknisk lösning som gör att narkoti-
kapåverkan kan testas på annat sätt än med 
narkometer. 

sVEN rosEll

”Inget in-
strument är 
hundrapro-
centigt. Det 
gäller även 
för canna-
bis.”
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Varför inte satsa på en 
weekend eller vecka med 
längdskidåkning – vid sidan 
av fjällen. orsa-grönklitt är 
snösäkert och lockar med fin 
vintercamping. allt fler väljer 
dessutom att gnugga tekni-
ken i längdskidskola.

Längd är numera en trendsport som 
lockar helt nya kategorier av utövare. 
Dessutom blir det allt populärare att 
gå i längdskidskola för att få till den 

rätta tekniken. 
I Grönklitts fina spåranläggning, strax norr 

om Orsa Camping, stortrivs längdskidåkarna. 
Här arrangerar också Vasaloppsvinnaren 
Bengt Hassis helgkurser i klassisk åkning.

Vägen ringlar sig brant uppåt från Orsa-
sjön, och på bara en mil ökar höjdskillna-
den rejält. Det kan vara barmark i Orsa, 
och samtidigt finnas mer än halvmetern 
med snö uppe på höjden – i synnerhet un-
der vårvintern.

Det allra mysigaste boendet finner du i 
grannbyn Fryksås, med en härlig panora-
mavy över både Orsasjön och Siljan. Smid-
gården är lite av navet i Fryksås. Liselott och 
Per Länsmans lockar med kafé, fäbodrelax i 
renoverat 1600-talsstall och stuguthyrning.

Det här är en av landets äldsta fäbodval-

Läge för längd i vintercamparland
lar som vintertid blir till genuin skidåkar-
ort. De stocktimrade husen ligger på 500 
meters höjd, och härifrån kan du glida ut-
för genom den täta granskogen till Grönk-
litts mångfacetterade spårsystem.

HäR BöRjAR SkIDSäSONGEN mestadels re-
dan i mitten av november och pågår långt in 
i april.  Över åtta mil preparerade längdspår 
och nio kilometer elljusspår med konstsnö-
möjligheter gör att man lätt kan spendera en 
vecka i området, utan att ledsna.

Bengts kurser lockar allt från tonåringar 
till pensionärer, en del är rena nybörjare, 
andra grejar Vasaloppet på fem timmar. De 
flesta kommer från Mälardalen.
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SpÅREN HäGRAR. Bengt Hassis, i mitten, med en grupp förväntansfyllda kursdeltagare.

mumS! Varm choklad 
och nybakat ger en-
ergi i Grönklitt.
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Läge för längd i vintercamparland
– Den stora skillnaden i dag, jämfört 

med för 6–7 år sedan är den ökade andelen 
av både ungdomar och pensionärer som 
vill lära sig mer om klassisk åkning, säger 
den gamle Vasaloppsvinnaren, som har två 
segrar på meritlistan.

Kurserna börjar för det mesta i vallabo-
den.

– Att valla sina egna skidor är kul och 
en härlig utmaning. Men visst, är man inte 
alls intresserad av att fippla med olika lager, 
så funkar vallatejp helt okej vid kallgrader, 
menar Bengt och visar prov på både färg-
glada burkar och tejpvarianter.

Från Smidgården leder det drygt ki-
lometerlånga förbindelsespåret fram till 

SpÅREN HäGRAR. Bengt Hassis, i mitten, med en grupp förväntansfyllda kursdeltagare.

VINTERpARADIS. Snötyngd skog och nypreparerade spår. Bättre kan det inte bli.
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Grönklitts skidanläggning och spårcen-
tralens början vid själva skidstadion. Här 
inleder Bengt duvningen med sina adepter. 
Det handlar om att skida varv på varv i 
den mer än halvkilometer långa slingan 
med trippelspår, och lära sig konsten att 
diagonala, saxa, och staka med frånskjut.

– DEN HäR SLINGAN räcker mer än väl för att 
jobba med de olika växlarna, menar Bengt. 

Visst är det som elev lätt att fastna i bil-
den av att vara ”duktig”, med minnen från 
gamla gympalektioner med sträng, överva-
kande lärare.

– Slappna av! hojtar Bengt med ett le-
ende. Du stakar med stavarna högt ovanför 
huvudet. Dessutom sätter du spetsarna för 
långt fram och böjer på benen för mycket, 
så att du knappt får någon kraft i rörelsen. 
Vik överkroppen i stället.

Han åker i kapp och visar i en mjuk, 
följsam rörelse hur det ska se ut.

– Kasta stavarna bakåt och få till en 
handledssnärt, så går det ännu snabbare.

Jag försöker härma, tätt bakom, och efter 
ytterligare ett varv går det definitivt lättare.

– Sträck på dig och fokusera med 
blicken framåt i stället – mot horisonten, 
kommenterar Bengt, och ger än en gång 
en demonstration.

En halvtimme senare är det dags för en 
räcka balansövningar. Först att ha rätt vikt-
fördelning på respektive skida. Att finna rätt 
”stäm”, betonar Bengt.

Över till den klassiska diagonalen – fast 
utan stavar. Det låter inte svårt, men det 
blir till en stor utmaning att få till frånskju-
tet med bestämdhet.

– Lita på kraftöverföringen och våga 
stå kvar en stund på respektive skida, säger 
Bengt samtidigt som han demonstrerar.

Vi går vidare med själva stakningen. Lätt 
böjda knän och stavar som sätts i vid bind-
ningarna – inte längre fram.

Efterhand börjar jag känna en god rytm 
i åkningen, och även om jag inte riktig vet 
vad jag gör, så tolkar jag Bengts tystnad om 
att det ser rätt okej ut.

– Nu åker du riktigt bra, men det som 
saknas är farten. Häng på så testar vi färdig-
heterna i spåret runt tjärnen.

Bengt tar täten och jag följer efter. Han 
varvar växlarna och allt ser lekande lätt ut. 
En stor utmaning är dock uppförsbackarna.

EFTERmIDDAGENS lektioner går snabbt, och 
vi avslutar dagens träningspass vid skidsta-
dion, där jag också möter Cathrina Rikner 
från Östhammar, entusiastisk motionär och 
inbiten campare.

– I dag blev det en rejäl tur, för spåren 
är ju så fina. Det brukar bli minst fyra mil 
innan jag är nöjd.

Hon tar en kort vätskepaus och riktigt 
lyser av energi, trots att det är närmare 15 
grader kallt.

Under några intensiva februaridagar har 
Cathrina sitt basläger på Mora Camping, 

där husvagnen står parkerad.
– Mora har en jättefin camping och är 

riktigt central för mig, som varvar skidåk-
ningen här i Grönklitt med att träna i Mo-
raparkens fina Vasalopps-slingor.

Det är femte dagen Cathrina kör spåren 
här uppe.

– Ja, det gäller att få en rejäl dos skidtim-
mar innan jag kör Vasaloppet, hojtar hon 
glatt och skidar vidare.

VID GRöNkLITTS camping, som ligger nära 
både skidliftar, backar och spår, är Stig Er-
iksson från Göteborg på väg mot skidspå-
ren från den egna husbilen.

– Jag har rest upp över helgen för att 
lindra snöabstinensen. Spåren här hör till 
mina favoriter.

Under mer snörika vintrar brukar han 
även campa och skida i både Säfsen i södra 
Dalarna och vid värmländska Långber-
get – två skiddestinationer med utmärkta 
längdmöjligheter.

– Men nu var det så lite snö att det fick 
bli Grönklitt i stället. Även om de sista två 
vägmilen hit upp är väl så kurviga, så är det 
värt besväret.

I morgon ska han testa utförsåkningen 
också, för Grönklitt har riktigt fina pister, för 
den som gillar alpina svängar med vida vyer.

Och jag skidar vidare tillbaka till Fryksås. 
För nu väntar en välförtjänt bastu, massage 
och middag på Smidgården.

CENNEtH sParby
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VäLkOmNANDE. Fäbodidyllen Fryksås. NäRHET. Vintercamping blir allt populärare vid längdspår och backar.
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Gilla bilen
Orange: 
CMYK: 6/46/84/0
PMS: 145C

Ljusblå:
CMYK: 66/20/0/0
PMS: 292C

Mörkblå:
CMYK: 100/50/12/30
PMS: 302C

WWW.G I L LAB I L EN . S E gilla oss på

kORTFAkTA
anläggningar 

med Vasaloppsstatus

• Grönklitt bjuder både på al-
pina pister i mängd samt åtta mil 
preparerade längdspår och nio 
kilometer elljusspår med konst-
snömöjligheter. Närmare tio olika 
spårsträckningar. I anslutning till 
spåren finns omklädningsrum, du-
schar och toaletter. Här finns också 
lokaler för vallaservice, försäljning 
och skidtester. 
• Grönklitt är även 
utsett till officiellt 
Vasaloppscenter med 
särskilda Vasalopps-
läger.
• Bengt Hassis lär ut 
konsten att åka längd i Grönklitt. 
Du kan delta i en helgkurs, heldag 
eller boka en tvåtimmarslektion.
• Väljer du boende i stuga är 
Smidgården i Fryksås ett gott 
alternativ. Här finns också mat-
servering, kafé och fäbodrelax 
med litet spa. Även Grönklitt har 
stuguthyrning.
www.smidgarden.se
www.langdskola.se
www.orsagronklitt.se

Vacker vintercamping

Orsa camping ligger vid Orsasjön, 

15 km från Grönklitt. Grönklitt har 
också en egen camping, med 60 
platser. Mora Parkens camping & 
Stugby är också ett tips, knappt 
tre mil från Grönklitt.
www.orsacamping.se
www.orsagronklitt.se
www.moraparken.se

missa inte!

• Orsa Rovdjurspark, granne med 
pisterna och spåren. För Grönklitt 
rymmer europas största rovdjur-

spark. Besökaren får 
en unik möjlighet att 
skåda djuren i deras 
naturliga miljö. Här 
lever björn, varg, lo, 
berguv och järv sida 
vid sida.

skida vidare i falun

• Falun och Lugnets skidstadion 
längre söderut har spår som hål-
ler VM-klass. Lugnet erbjuder 
längdskidåkning från november 
till april, både i form av lagom 
utmanande motionsspår till mer 
krävande tävlingsspår – både 
skejt och klassiskt. Spårlängder: 
3, 5, 7 och 10 km – samt ett elit-
spår på 15 km. Kafé, restaurang 
och vintercamping.
www.lugnet.se
www.lugnetscamping.se

TRIVS I SpÅRET. Cathrina Rikner, campare och skidåkare i Grönklitt.

kORT TRANSpORTSTRäckA. Grönklitts camping ligger nära både backar och spår.
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Audi
jämFöRT mED kOLLEGORNA inom Volkswa-
genkoncernen är prisnivån markant högre 
hos Audi. Här kan nämnas att backkamera 
kostar hela 5 000 kr till A3 och 5 500 kr 
till nya A4.

Bmw
pREmIummäRkET BMW har en varierad 
prissättning på sina backkameror (som på 
bilar med dragkrok har en fiffig zoomfunk-
tion). På 1-Serien är priset 3 900 kr, 2-Se-
rien 3 700 kr, 3-Serien 4 300 kr samt 4 500 
kr till 5-Serien. På suvarna X1 och X3 är 
priset 3 900 respektive 4 700 kr. 

Citroën
TILL c1 med pekskärm (vilket inkluderar 
versionerna Feel och Shine) kostar backka-
mera 1 900 kr. På C4 Cactus är det tillval 
för 2 500–4 000 kr samt standard på Shine. 
På modellen C4 Picasso ingår backkamera 
i ett paket för 8 900 kr, alternativt standard 
på Exclusive-versionen.

Fiat
pÅ cROSSOVERN 500X ingår backkamera i 
säkerhetspaketet för 7 500 kr.

Ford
TILL FIESTA OcH B-mAx kostar backkamera 
4 500 kr. På storsäljaren Focus är priset 2 000 
kr, men då krävs också underhållningssyste-
met SYNC som antingen är standard eller 
tillval för upp till 4 000 kr. På Mondeo är 
priset för backkamera hela 6 000 kr, dessut-
om med krav på ytterligare utrustning.

Honda
SpEkuLANTER pÅ Hondamodeller som ex-

empelvis Jazz, Civic och CR-V får gå på 
utrustningsnivån Elegance för att komma 
åt backkamera. Till nya crossovern HR-V 
är det toppversionen Executive som gäller.

Hyundai
BEROENDE pÅ mODELL får Hyundaiköparna 
välja utrustningsnivå med omsorg för att 
få backkamera. På i20 är det Premiumplus, 
på ix20 Comfort, i30 Premiun och Tucson 
Comfortplus.

Kia
BAckkAmERA INGÅR i vissa utrustningsni-
våer. På exempelvis Rio är det Special Edi-
tion som gäller och på storsäljaren Cee’d får 
kunden satsa på GT-Line.

MerCedes
pÅ mINDRE mODELLER som A- och B-Klass 
kostar backkamera 3 650 kr. Till de större, 
däribland C- och E-Klass, är priset 4 600 
kr. De senare kan också få 360-gradersvy, 
som tillsammans med annan utrustning går 
på över 20 000 kr.

nissan
NISSAN LÅSER mYckET utrustning i sär-
skilda nivåer. Det ger en logik vad gäller 
backkamera som säljs tillsammans med na-
vigationssystem. På nivån Acenta kostar det 
paketet 7 000 kr till modeller som Juke och 
Pulsar samt 8 000 kr till Qashqai. Backka-
mera är sedan standard på nivån N-Con-
necta, till vilken 360-gradersvyn kan väljas 
till för 5 000–6 500 kr. Båda funktionerna 
är sedan standard på toppversionen Tekna.

opel
TILL NYA ASTRA kostar backkamera 4 900 

kr, men det kräver i praktiken lite mer ut-
rustning. Modeller som Insignia, Mokka 
och Zafira kräver paket i prisklasserna 11 
900–22 900 kronor.

seat
mED EN pRISLApp på 2 000 kr är backka-
mera ett ”billigt” tillval till Leon och Toledo. 
Till Ibiza kostar samma utrustning 2 200 kr.

sKoda
äVEN SkODA TILLämpAR en differentierad 
prislista och här kostar backkamera till ex-
empelvis Octavia 2 400 kr, Yeti 2 700 kr 
och Superb 3 300 kr.

toyota
BAckkAmERA pAkETERAS generellt i bestäm-
da utrustningsnivåer och brukar ingå från 
andra nivån som kallas Active på modeller 
som Yaris, Auris och Avensis. Uppgraderade 
RAV4 har på högsta nivån Executive också 
360-gradersvy. För instegsmodellen Aygo är 
backkamera tillval i paketet Touch för 7 000 
kr och standard på toppversionen x-cite.

VolKswagen
SäLjS OFTA TILLSAmmANS med dragkrok 
(och ibland annan utrustning) i ett dragpa-
ket som till Polo kostar 7 000 kr, Golf 7 500 
kr och Touran 8 000 kr. Bara backkamera 
kostar 2 000 kr till Golf, 2 100 kr till Touran 
och 3 600 kr till Passat. Den sistnämnda kan 
också fås med flera kameror, så kallad Area 
View, för 8 100 kr.

VolVo
BAckkAmERA kOSTAR till modeller som 
V40, V60, XC60 och XC90 4 900 kr. På 
utgående V70 är priset 10 700 kr.

FLER 
AVANcERADE 
FuNkTIONER

Vanlig backkamera 
får en allt större 
utbredning i det 
svenska nybilsut-
budet. Rätt använd 
är backkameran en 
säkerhetshöjare och 
ett uppskattat hjälp-
medel. Bilar med fler 
kameror, som möjlig-
gör 360-gradersvy, 
ökar också i antal. 
Volymmärken som 
Nissan och Toyota är 
här föregångare för 
en bredare spridning.

För att hitta den 
verkligt avancerade 
tekniken får man 
som vanligt gå till 
lyxbilsdivisionen. Se-
naste generationen 
BMW 7-Serie går att 
få med ”Surround 
View” med flera in-
tressanta funktioner. 
Flera kameror – fram, 
bak och på sidorna 
– möjliggör olika 
visningsalternativ på 
den stora skärmen i 
kupén. Bland de mer 
intressanta alternati-
ven finns ”3D View” 
där en datorgene-
rerad 3D-bild visas 
för att underlätta 
manövrering i trånga 
utrymmen.

Ur säkerhetsper-
spektiv är ”Panorama 
View” särskilt vettig 
då den tack vare digi-
tala kameror i fronten 
kan övervaka vad 
som händer framför 
bilen vid skymd 
sikt. Det kan ge en 
säkrare utfart ur en 
”blind” korsning.

Surround View 
kostar 7 100 kronor 
till BMW 730d, 
som i sin tur har ett 
grundpris på 885 500 
kronor.

gustaV liljEbErg

Motorföraren har skrivit om backkameror 
tidigare – senast i nr 2/2015 där vi riktade in 
oss på eftermonterade kameror. Hur ser det 
ut för nybilskunden? Utrustningen går att 
få snyggt integrerad redan på småbilar för 
strax över 100 000 kronor. Här nedan finns 
en översikt av några av de vanligaste bil-
märkena och modellerna på marknaden.

Backa säkrare med kamerahjälp

Backkamera är ett praktiskt hjälpmedel snarare än onödig lyx.. FOTO: STeFAN NILSSON
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Lågprismärket Dacia har på allvar 
etablerat sig i många länder, däri-
bland Sverige. Enkla bilar med be-
prövad teknik och attraktiv prislapp 
har blivit en succé – även som be-
gagnade. Små-suven Duster är inget 
undantag.

BANDEN mELLAN Dacia och Renault sträck-
er sig ända tillbaka till det rumänska märkets 
bildande på 1960-talet. Det var med licens-
tillverkade Renault-modeller som produk-
tionen började och i slutet på förra årtu-
sendet köpte fransmännen in sig i företaget.

Dacia återlanserades 2004 och en rad 
nya modeller introducerades efter hand. 
Sommaren 2010 anlände suven Duster till 
Sverige, och den blev snabbt en av märkets 
bästsäljare.

Lanseringen av Dacia i Sverige var inte 
friktionsfri. På Duster var antisladdsystem 
enbart tillval i kombination med diesel-
motor och i Euro NCAP:s krocktest fick 
modellen tre stjärnor. Från vecka 44 2011 
är dock antisladdsystem standard på Du-
ster.

Duster har sitt tekniska ursprung i 
Nissan-Renaults stora utbud. Den är på 
långt håll släkt med exempelvis Nissan Juke 

Dacia – överraskningen från öst
och systemet för allhjulsdrivningen (tillval) 
kommer från Nissan X-Trail. Motorerna – 
Duster finns med både bensin och diesel – 
känns igen från Renaults hyllor.

Kombikarossens enkla linjer har en tydlig 
märkesidentitet. I allhjulsdrivet utförande 
krymper lastvolymen något, från 475 till 
443 liter med däckreparationssats eller 408 
liter med reservhjul. Fälls passagerarsätet 
fram går det att lasta upp till 2,7 meter långa 
föremål.

jAkTEN pÅ kOSTNADER märks tydligt på 
Duster, men det är också lite av bilens bruk-
siga charm. Till exempel är inte halvljusau-
tomatik standard – kostar ett par tusenlappar 
att ordna – och på de första årsmodellerna 
var funktionerna för vindrutespolarna och 
-torkarna åtskilda. 

Interiören är lika enkel som utsidan. Sto-
larna fram är svåra att ställa in, utöver att de 
har kort dyna, och är bilen utrustad med 
justerbar ratt görs det bara i höjdled.

Förutom säkerheten är komforten Du-
sters svaga sida. Vägljud och vindbrus är på-
tagligt.

På årsmodell 2014 görs en betydande an-
siktslyftning. Utvändigt är det mest grillen, 
strålkastarna och baklyktorna som är an-

norlunda, medan interiören fått en ny in-
strumentpanel. Även framstolar och baksäte 
görs om till det bättre.

Desto större skillnad märks på komforten. 
Förstärkningarna i karossen och den för-
bättrade isoleringen har gjort susen. Enligt 
Dacia är Duster nu lika tyst (eller mindre 
bullrig) vid 120 km/h som den tidigare var 
vid 90 km/h.

SOm TIDIGARE nämnts har Duster fått utstå 
en del kritik för sin komfort – men också 
beröm på samma område efter faceliften. 
Vägegenskaperna i övrigt är goda, utan 
att för den skull göra bilen sportig. Duster 
klarar sig också fint i terrängen så länge 
lågväxel inte behövs. Krypväxeln är ingen 
ersättning, men väl en rimlig lösning med 
tanke på bilens pris. Bra frigångsvinklar 
och god runtomsikt bidrar också till ter-
rängkompetensen, precis som tjänstevikten 
under 1 400 kg.

Sammanfattningsvis är det lätt att förstå 
succén Dacia Duster. Det är en kompetent 
bil som hittat sin kundgrupp. Här är funk-
tion och pris viktigare än design och image 
–  ett underskattat koncept i vår tideräk-
ning.

gustaV liljEbErg

pRISERNA

• Dacia Duster är ef-
tertraktad även som 
begagnad – antalet 
bilar till salu är ovän-
tat begränsat. Det 
kan vara ett tecken på 
liten nybilsförsäljning, 
men i det här fallet 
tyder det på populari-
tet. Av samma anled-
ning uppvisar model-
len också ett till synes 
gott andrahandsvärde 
räknat i kronor.
• Bland de ti-
diga årsmodellerna 
2011–2012 finns det 
ett fåtal bilar till salu. 
Utgångspriserna bör-
jar på cirka 80 000 
kronor.
• För en del kunder 
är en helt ny bil ett 
alternativ. Då får 
man den ansiktslyfta 
Dustern för under 
120 000 kronor upp 
till närmare 180 000.

kORTFAkTA

• Svensksålda Dacia 
Duster är tillverkade i 
Rumänien och tycks hålla 
god kvalitet sett till priset. 
De äldsta bilarna är bara 
strax över fem år gamla 
och med en nybilsgaranti 
på tre år (eller 10 000 mil, 
vilket som inträffar först) är 
förhoppningsvis eventuella 
barnsjukdomar lösta vid 
det här laget. Det är värt 
att notera att rostskyddsga-
rantin är sex år.
• Med en enkel och beprö-
vad konstruktion bör drifts-

kostnaderna landa på en 
rimlig nivå. Till exempel har 
Duster trumbromsar bak.
• Som vanligt är en kom-
plett ifylld servicebok en 
bra start i jakt på begag-
natfyndet. en gedigen 
genomgång av ett tilltänkt 
exemplar är viktigt. Fung-
erar motor, transmission 
och elektriska finesser? 
Är du inte kunnig själv kan 
ett begagnattest vara en 
god idé.
• Ett bra tips är att leta ef-
ter en bil med antisladd!

FäLLOR & FEL



Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

Webshop verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50 E-post order@verktygsboden.se 

Alla priser är inkl moms!

Vita Däcksidor
Alkaliskt rengöringsmedel 
för vita däcksidor.. 

Blästeraggregat 
med uppsugning
Blästeraggregat med inbyggd damm-
sugare. Levereras komplett med utsug-
ningsslang och blästerpistol. 

Skinn & 
Lädertvål
Rengör skinnet eller 
lädret på ett effektivt 
och skonsamt sätt.

Lädervård
Mjukgör, bevarar och 
impregnerar skinnklädsel.
Skinnklädseln bör 
regelbundet behandlas 
med Pratts Lädervård, 
för att bevara skinnets 
naturliga mjukhet.

Träsvarv 450 mm
Smidig träsvarv för dig som har lite 
plats men ändå behöver en stark 
maskin.Till största delen till-
verkad i gjutjärn vilket gör 
svarven mycket stabil 
och vibrationsfri. N
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Verktygsvagn och låda
Spara plats med den här verktygsvag-
nen! Både topplåda och vagn till lägre 
pris än vad bara en vagn kostar normalt. 

Dimensioner (LxBxH):
Vagn 680x458x1004mm, 
Topplåda 660x306x377mm.

100 kr
artnr 495132

Hylsnyckelsats 3/4”
Kraftig sats i 16 delar, 3/4” infästning. 
Krom vanadium stål. Levereras i plåtlåda 
med bärhandtag.

3.485 kr
artnr 8185799 kr

artnr 495134

70 kr
artnr 495133

Tändstiftbläster
Gör rent alla storlekar på tändstift med 
hjälp av blästermedel. Använd med ett 
tryck på 4,8-5,5 bar. 

Gaffelkilset
En form av avdragare som underlättar 
arbetet med losstagning av kulbultar, 
spindelleder m.m. Satsen innehåller 
följande: 3 st. utbytbara gafflar med öpp-
ning 17, 24 och 28 mm, handtag med 
låsmutter, längd 200 mm, samt adapter 
för tryckluftsdriven mejselhammare, 
längd 180 mm.

235 kr
artnr 494326

Blästerskåp
Golvmodell levereras komplett med 
handskar, innerbelysning, arbetsbord, 
blästerpistol och 5 st. skyddsfilmer för 
siktrutan.

Däckmaskin U-203A med hjälparm
Däckmonteringsmaskin från en av 
världens främsta tillverkare. 
Passar utmärkt till yrkesmässigt bruk 
och för fälgar med riktigt stor diameter. 

Automatisk däckbalanserare U822 
Funktioner För personbilar, motorcyklar 
och lätta kommersiella fordon. 
Automatisk distans och hjuldiameter-
mätning. 240x64 mm LCD skärm.

3.381 kr
artnr 50843
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149 kr
ord.pris 199 kr
artnr 489248

3.192 kr
artnr 494213

Däckmaskinspaket 
Semiproffs
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23.900kr
ord.pris 28.376 kr

artnr 484873

K
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2.995 kr
ord.pris 3.995 kr

artnr 495863

Arbetsbänk, lådsats &
hylla
Arbetsbänk Profi, Art.nr 86764
Arbetsbänk 650 x 2000 mm i stabil stål-
konstruktion med plåtbeklädd plyfaskiva. 
Justerbara ben för arbetshöjd mellan 
900 - 1155 mm.

3.499 kr
artnr 2951

1.995kr
artnr 2868

548 kr
artnr 494406

Fräsverktyg spridare
För rengöring och fräsning av 
spridarens säte i toppen 
samt rengöring av 
glödstift. N
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Glas med inbyggda solceller eller 
smarta beläggningar. Instrument-
bräda helt utformad i glas med pek-
skärm.

Forskning pågår om hur glas ska 
användas i framtida bilar.

 
GLASRuTOR I FORDON är under ständig ut-
veckling. Kemiskt härdat glas började an-
vändas i mobiltelefoner, men används nu i 
bakrutan på BMW i8 och i framrutan på 
nya Ford GT. Fördelen med härdat glas är 
den minskade vikten.

Ett härdat glas väger 25–50 procent min-
dre än ett ordinarie därför det är tunnare.

Glas har fördelar jämfört med plast, till 
exempel en högre reptålighet och en bättre 
transparens. Eftersom glas är styvare än plast 
används det oftare inom fordonsindustrin. 

Sidorutan på en bil kräver till exempel 
en viss styvhet. Forskarna på Corning och 

Namnlöst-4   1 2012-09-20   14.13

Saint-Gobain har lyckats ta fram en vind-
ruta med kemiskt härdat glas som är tunnare 
och lättare, men har minst samma hållfasthet 
som en vanlig bilruta.

Plast är användbart inom jordbruket för 
rutor till jordbruks och skogsmaskiner efter-
som de har en bättre stöttålighet.

jERRY ERIkSSON på Glafo, glasforsknings-
institutet, arbetar med att utveckla glas och 
berättade om framtida användning av glas 
vid Transportforum i Linköping i januari.

– Vi går mot mer transparanta lösningar 
i våra bilar. Det som utvecklats mycket 
på senare år är glastaken. Hela det tradi-
tionella plåttaket ersätts då med glas som 
uppfyller säkerhetskraven vid olycka, säger 
han.

Ett annat användningsområde för glas i 
framtiden är instrumentbrädan.

Den ersätts med en enda stor böjd display. 

Genom att ta bort alla knappar och reglage 
går det att ta bort kablar dragna till varje 
funktion. Det påverkar både vikten och 
kostnaden vid produktion.

I ETT pROjEkT som Glafo utfört tillsammans 
med företaget Ericsson utvecklade man ett 
touchfönster. Med beröring går det att reg-
lera lampor, fläkt, radio med mera.

– Det här användningsområdet blir in-
tressant i och med utvecklingen av självkö-
rande fordon, säger Jerry Eriksson.

Forskning pågår också för att ge visuell 
information i vindrutan från en underlig-
gande tunn skärm. Mycket information vi-
sas direkt i förarens synfält. Det är aktuell 
hastighet, vägbredd, hinder med mera.

Djur som springer upp på vägen ger 
ifrån sig värme. Värmen visualiseras ge-
nom en värmekamera (IR-kamera) kopp-
lad till en display. Forskning pågår för att 

GLASFORSkAREN. De 
exponeringar i glas vi 
fick se i Sci-fi filmer 
för ett antal år sedan 
är idag verkliga, sä-
ger Jerry Eriksson.

intelligent glas – snart i var mans bil

Namnlöst-1   1 2014-02-17   15.57
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intelligent glas – snart i var mans bil
man i framtiden ska kunna få upp bilder-
na från värmekameran direkt på framru-
tan i stället.

Ett framtidskoncept som utvecklas av 
Toyota och General Motors ska göra det 
möjligt för medpassagerare i baksätet att an-
teckna och rita på glaset med fingret.

ETT SAmLANDE NAmN för glas som har fått 
tillagda funktioner kallas ”intelligenta” glas.  
De har olika typer av integrerade funktio-
ner via laminat, beläggningar, inmonterade 
solceller etc.

Nya glaslösningar kan göra fordon lättare. 
Något som är att föredra ur energisynpunkt.

De länder som kommit längst när det 
gäller att utveckla glas är Tyskland, USA, 
Storbritannien och Frankrike. Glas används 
där i större utsträckning i byggnader än i 
Sverige.

jaN VEjstad FöREGÅNGARE. BMW i8 (nedan) och nya Ford GT spar vikt genom att använda härdat glas som i mobiltelefoner.

Varsågod, medlemslånet med 
extra förmånlig ränta för dig
Som medlem i MHF kan du låna från 20 000 upp till 350 000 kronor till 
en rörlig ränta på 4,93 procent. Välj själv om du vill bli av med dyra smålån, 
åka på drömresa eller renovera köket. Ingen säkerhet  behövs och inga avgifter 
finns. Du kan när som helst lösa lånet utan extra kostnad. 

Gör så här för att ansöka om medlemslån
• Ring 0771-MEDLEM (0771-633 536) om du vill ha ett lånebesked direkt.
• Logga in på Internetkontoret (om du redan är SEB-kund).
• Besök seb.se/medlemslan.
• Kom in på närmaste kontor – du får besked och hjälp medan du väntar.

Kom ihåg att berätta att du är medlem i MHF. 
Läs mer på seb.se/medlemslan

MHF
4,93 %

Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 4,93 %. En sedvanlig kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några 
betalningsanmärkningar och lägsta årsinkomst är 190 000 kr. Om den rörliga årsräntan är 4,93 %, blir den effektiva 
räntan 5,04 % för ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på 5 år, ingen uppläggningsavgift och betalning sker via 
autogiro. Det totala beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 113 035 kronor och din månadskostnad blir 1 884 kronor. 
Årsränta per 2015-04-10.
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kIA SpORTAGE 1,7 cRDI

Pris: ej fastställt. (2,0 
cRDi från 308 900 
kr.)
motor: 4 cyl, diesel, 
turbo, 1 685 cm3.
Effekt: 85kW/115 hk 
vid 4 000 varv/min.
Prestanda: Toppfart 
176 km/h. 
0–100 
km/h 11,5 
sek.
max vridmoment: 

280 Nm vid 1 250–
2 750  varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
448/185,5/164,5/
267 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 609/391/1 400 kg.
garantier: Nybil 7 
år/15 000 mil (obe-
gränsad körsträcka 3 
år). Vagnskada 3 år. 
Vägassistans 3 år. 
Lack 5 år/15 000 mil. 
Rostskydd 12 år.  
förbrukning blandad 

körning: 

4,6 l/100 km.
Co2-utsläpp: 119 g 
cO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Styrning
Utrustning
Garantier  

Dyr med all-
hjulsdrivning

Suven Sportage är Kias viktigaste 
modell i Europa – den står för mer än 
en fjärdedel av märkets försäljning. 
På den fjärde generationen har in-
genjörerna adresserat företrädarens 
svaga punkter. Nya Sportage vinner 
bland annat på rymligare kupé och 
bättre styrning.

mOTORN I kIAS europeiska verksamhet är 
den kompakta suven Sportage. På sätt och 
vis illustrerar den också det koreanska mär-
kets resa under drygt 20 år. Det som en 
gång var en udda utmanare, har nu blivit en 
etablerad spelare som på allvar kan utmana 
vilken konkurrent som helst. Åtminstone är 
det så det känns bakom ratten i fjärde gene-
rationen Sportage.

En av företrädarens svagare punkter, vad 
gäller körupplevelsen, var styrningen. För-
bättringen är markant och tillsammans med 
ett välbalanserat chassi går det fint genom 

kurvorna. Teknikerna har också arbetat med 
komforten, och även här upplevs resultatet 
som lovande.

Andra områden som förbättrats rör dels 
utrymmet i baksätet, dels säkerhetsutrust-
ningen. I Sverige har Sportage exempelvis 
autobroms, vingelvarnare och skyltläsare 
som standard. Toppversionen GT-Line har 
mer därtill.

Även designmässigt märks generations-
skiftet med all tydlighet, men linjen vid ka-
rossens C-stolpe är bekant. Instrumentpane-
len är mer förarorienterad och mittkonsolen 
lutar 7,2 grader åt förarplatsen. Knappar och 
reglage har tydliga grupperingar men kli-
matanläggningen hade gärna fått behålla 
en display för temperaturen. Sportage får 
pluspoäng för såväl backkamera som elupp-
värmd ratt.

I den breda kupén har innerutrymmena 
förbättrats. Takhöjden i baksätet klarar nu av 
passagerare över medellängd och fram ger 

nya stolar bättre komfort. Lastutrymmet 
mäter 491 liter i normalläget och med bak-
sätet helt fällt växer volymen till 1 492 liter.

TRE mOTORER står inledningsvis på det svens-
ka programmet: 1,6 bensin samt diesel på 1,7 
respektive 2,0 liter. Det sistnämnda alternati-
vet, som är allhjulsdrivet, var först att anlända 
Sverige under februari månad. Storsäljaren 
historiskt, framhjulsdrivna 1,7-litersdieseln, 
och bensinalternativet introduceras nu i mars. 
Vid Motorförarens pressläggning var det bara 
2-litersmotorn som prissatts, med början på 
308 900 kronor.

Med nya Sportage visar Kia sin förmåga 
att på allvar vidareutveckla sina bilar. Ge-
nom att få ordning på känslan i styrningen 
blir produkterna än mer kompletta. Därmed 
finns det inte längre bara ekonomiska eller 
estetiska skäl att kika på Kia. Numera kan 
de också bygga bilar som är underhållande 
att köra. gustaV liljEbErg

Det svänger om nya Sportage

Stilstudie.

STORSäLjARE. Nya uppgraderade Sportage lockar med större utrymmen och förbättrad komfort. Den har dessutom blivit roligare att ratta.  FOTO: KIA

kORTFAkTA



10% 
samlings- 

rabatt

Fler 
försäkringar  

lönar sig

Trygghet om  
oturen är  
framme

Se vilken försäkring som passar din bil. 
Besök oss på folksam.se eller ring 0771-950 950.

Mats och Kristina bor i ett falurött hus några mil ut  
på landet. Med jobb i stan och tre aktiva barn i  
skolåldern är de beroende av bilen för att få  
vardagen att fungera. För dem är det viktigt  
att snabbt få hjälp om bilen blir stående.

Vi tar hand om dig och din bil

•	 Alla	våra	bilförsäkringar	har	ett	
ordentligt	innehåll	för	att	du	ska	
känna	dig	trygg	på	vägen.	

•	 Nio	av	tio	kunder	säger	att	de	är	
nöjda	med	sin	bilförsäkring	och	
den	hjälp	vi	har	gett	dem	när	otu-
ren	varit	framme.	

•	 Du	får	personlig	service	och	kan	
nå	skadejouren	dygnet	runt.		

•	 Våra	bilförsäkringar	är	certifierade	
enligt	Naturskydds-
föreningens	märkning	
Bra	Miljöval.	
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Tillägget RS i modellbeteckningen 
ger alltid en speciell klang åt en Ford. 
Senast ut i raden är nya Focus RS, en 
bil som redan innan sin introduktion 
blev något av en modern klassiker. 
Här möts familjebilens användarvän-
lighet med sportbilens prestanda.

FORD HAR EN lång tradition med sportiga 
modeller. Ofta har det handlat om förädling 
av en högst alldaglig familjefraktare i strävan 
av att göra den till en framgångsrik tävlings-
bil. Beteckningen RS dök upp 1968, först 
på 15M, och blev snabbt en garant för att 
ge det lilla extra. Bland de mer kända RS-
bilarna finns förstås alla Escortvarianter som 
bjudit vanliga förare på fina upplevelser och 
tävlingsförare på stora framgångar.

Även Focus har genomgått RS-föräd-
lingen i sina samtliga modellgenerationer 
och nu är det dags för den tredje i ordning-
en. Bilen har varit väntad länge och visades 
publikt redan för ett år sedan. En skillnad 
mot tidigare är att den nu ska säljas även ut-
anför Europa, så förväntningarna är därmed 
större än någonsin. Entusiaster har vid det 
här laget stått i kö länge för att få köpa sig 
ett exemplar.

Att förvandla en vanlig Focus, som i sig 
är trevlig och underhållande att köra, till en 
prestandabil låter sig inte göras i en hand-
vändning. Utvecklingsarbetet har tagit tre år, 
men så är också slutresultatet imponerande.

REDAN I ETT tidigt skede av utvecklingen 
stod det klart att standardkarossen inte 
räckte till den drivlina som planerades. Där-
för har man tillfört ett par detaljer, bland 
annat en tvärbalk fram och flera förstärk-
ningar bak, för att öka vridstyvheten. Den 
största utmaningen var inte att göra själva 
konstruktionen, utan att kunna få in extra-
arbetet på ett sådant sätt att RS-versionen 

Focus RS – 
en modern 
klassiker

kunde byggas med andra Focus. Den fram-
gången har haft en avgörande betydelse för 
produktionskostnaden.

Focus RS utmärker sig med en särskilt 
framtagen stötfångare fram som ger dels 
bättre kylning, dels bättre aerodynamiska 
egenskaper. Baktill noteras en vinge på taket 
och under stötfångaren en så kallad diffusor 
som även den ser till att leda luftströmmarna 
på ett fördelaktigt sätt. Stora hjul som rym-
mer rejäla bromsar är också standard, precis 
som specialutvecklade däck från Michelin 
som erbjuds i två varianter.

I övrigt bjuder bilen på goda utrymmen, 
praktisk halvkombikaross och en bra säker-
hetsnivå.

mOTORN äR I GRuNDEN samma 4-cylindriga 
turbo på 2,3 liter som återfinns i senaste 
Ford Mustang. I det här utförandet är ma-
skinen modifierad och vidareutvecklad för 
att ge såväl högre effekt som vridmoment – 
350 hk respektive 440 Nm. Teknikerna har 
dessutom lagt mycket tid på att få till rätt 

ljud, något som märks genom motorns hela 
register. Det låter helt enkelt väldigt bra.

I en tid då allt fler tillverkare satsar på au-
tomat- och dubbelkopplingslådor, har Ford 
valt att behålla en manuell växellåda. Slagen 
mellan de sex växlarna är mycket distinkta 
och precisa. Den mekaniska känslan som 
förmedlas genom växelspaken ger körning-
en ytterligare en dimension.

FöR FöRSTA GÅNGEN sedan 1990-talet driver 
en Ford RS på alla fyra hjulen. Systemet för 
fyrhjulsdrivningen är speciellt anpassat för 
den här bilen, för att ge den särskilda egen-
skaper. Till exempel kan upp till 70 procent 
av kraften gå till bakhjulen, där det i sin tur 
kan delas olika mellan höger och vänster 
beroende på greppet.

Redan från första metern inger Focus RS 
ett stort förtroende. Den känns väldigt väl-
gjord och användarvänlig – den är mycket 
lättkörd och behöver inte alls pressas för att 
komma till sin rätt. Styrningen och chassit 
ger perfekt feedback i alla situationer.

FORD FOcuS RS

Pris: 394 300 kr.
motor: 4 cyl, bensin, 
turbo, 2 261 cm3.
Effekt: 257 
kW/350 
hk vid 
6 000 .
Prestanda: Toppfart 
266 km/h, 0–100 
km/h 4,7 sek.
max vridmoment: 
440 Nm vid 2 000–
4 500 varv/min (over-
boost 470 Nm).
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
439/182,3/147,2–
264,7 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 599/426/0 kg.
garantier: Nybil 5 
år/10 000 mil. Lack 
2 år. Vägassistans 
förlängs vid märkes-
service. Rostskydd 
12 år. 
förbrukning blandad 

körning: 

7,7 l/100 km.
Co2-utsläpp: 175 g 
cO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Prestanda  
Prisvärd  

Komfort  
Vikt

kORTFAkTA

STRYkjäRNSkäNSLA. Första RS som driver med alla fyra sedan 1990-talet.
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I trygga händer
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Lämna din bil i  
noggranna händer

Hos verkstäder som använder MRF:s symbol har vi rätt utrustning för att gå 
igenom din bil in i minsta detalj. Det är en av många orsaker till att vi kan 
säkra kvaliteten och ge dig garanti på service och våra reparationer.

MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad

AUKTORISERADE
BILGLASMÄSTERIER

Skadad eller sliten bilruta?
Byt eller laga för säkerhets skull!

Din vindruta är livsviktig. Visste du att den ofta efter ca
7000 mil har blivit så sliten att sikten kraftigt försämrats?
Om du bara har ett stenskott så lagar vi det snabbt till låg
kostnad. Ha koll på din vindruta, för säkerhets skull.
Vill du ha hjälp, råd eller tips ska du vända dig till något
av våra drygt 400 auktoriserade bilglasmästerier. Vi är
Sveriges främsta experter på allt som handlar om bilglas
och vi kan alla
bilmodeller. 
Välj alltid den 
som är bäst på 
sikt. Välj.... 020–44 44 22 • www.gbf.se

Tack vare fyra valbara körlägen, där sex 
olika parametrar justeras, får bilen ett myck-
et bredare användningsregister. Stötdämpar-
nas hårdhet går att justera i två lägen där 
det hårdare egentligen bara lämpar sig för 
körning på racerbana. 

Motorns karaktär ändras också beroende 
på valt läge, men har alltid mer än tillräcklig 
kraft tillgänglig. Registret är brett med fina 
egenskaper från tomgång till varvräknarens 
rödmarkering.

DET HäR äR EN BIL som kan framföras på ett 
fullt normalt sätt till vardags och på helgen 
kan användas till fullo på en racerbana. Im-
ponerande!

Priset börjar på strax under 400 000 kro-
nor. Det är mycket pengar men i samman-
hanget prisvärt. Den svenska importören 
lär inte få några problem med att sälja sin 
lilla, men hemliga, tilldelning. Det är inte 
varje dag man har en modern klassiker i 
programmet.

gustaV liljEbErg

FOTO: FORD

Stolar för fartiga svängar.

Cockpit för fartpiloter.
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Få moderna bilmodeller har en lika 
känd och distinkt silhuett som Toyota 
Prius. Tack vare sin speciella form 
satte den hybriderna på bilkartan. 
Konceptet må kännas bekant även i 
modellens fjärde generation, men det 
är också fråga om en mycket bättre 
bil än tidigare.

pRIuS äR EN AV Toyotas viktigaste modeller 
och en ikon i bilvärlden. Det är sällan en bil 
har så stort signalvärde som i det här fallet. 
Genom att köra Toyota Prius vill ägaren visa 
upp sitt ytterst medvetna val av en hybridbil.

I Sverige har det sålts ungefär 15 000 
Prius sedan år 2000. På senare år har försälj-
ningen sjunkit, men märkets utbud av an-
dra hybridmodeller har också ökat markant. 
I dag går det att få Yaris, Auris och senast 
RAV4 (se provkörning intill) med kombi-
nerad el- och bensindrivning. Toyota räknar 
dock med ett uppsving för fjärde genera-
tionen Prius – i det här fallet 500 registre-
ringar innan årets slut.

Låter det som ett rimligt mål? Ja, inte 
minst då nya Prius är mycket bättre bil än 
tidigare. Den är något större och, framför 

allt, mer användarvänlig. Bagageutrymmet 
har tack vare ett kompaktare batteri växt till 
strax över 500 liter och för första gången 
går det att dra släp med Prius, om än bara 
upp till 725 kilo. Säkerhetsutrustningen når 
också den nivå som förväntas av en modern 
bil, till exempel är autobroms standard på 
samtliga varianter.

Utvändigt råder det ingen tvekan om att 
fjärde generationen Prius är just en Prius. 
Samtidigt som igenkänningen är hög har 
formgivarna tagit ut svängarna rejält. Desig-
nen lämnar få personer oberörda. Linjerna 
är strömlinjeformade från stötfångare till 
stötfångare – i jakten på låg förbrukning är 
varje detalj viktig. Det kanske mest eleganta 
med bilen är bakljusen av led-typ som ger 
bilen en tydlig signatur bakifrån.

INVäNDIGT äR DET gott om plats fram med-
an baksätet är rymligare än tidigare. Sikten 
är något förbättrad, men det finns ett par 
svaga punkter såväl snett framåt som snett 
bakåt. Reglage och displayer är lätta att 
komma underfund med – och på klassiskt 
Priusvis går det att se energiflöden snyggt 
presenterade. Ratten har fått en bekvämare 

lutning som är mindre busslik.
Nya Prius är också startskottet för en ny 

teknisk plattform inom Toyotakoncernen 
(inom kort kommer också en kompakt 
crossover på samma bas). Fler gemensamma 
delar ska pressa kostnaderna och göra till-
verkningen mer effektiv. Det är säkert bra ur 
ett företagsekonomiskt perspektiv, men det 
kommer också Priusföraren till gagn. Mo-
dellen har tidigare inte varit särskilt under-
hållande att köra, något det blivit ändring 
på. Känslan i styrningen och chassit har nått 
en helt ny nivå.

EN HELT OmARBETAD drivlina har också 
bidragit till den ökade körglädjen. Syste-
meffekten av bensinmotorn och de två 
elmotorerna har förvisso sänkts till 122 
hästkrafter, men körbarheten är klart för-
bättrat. Komponenterna i hybridsystemet 
är såväl lättare som effektivare – nya Prius 
på samma sträcka generera 28 procent mer 
energi än förra generationen, vid exempel-
vis inbromsningar. Bilen kan numera stänga 
av bensinmotorn i hastigheter upp till 110 
km/h, ungefär som ett frihjul, och eldriv-
ningen har fått ett större register. Bland de 

TOYOTA pRIuS

Pris: 285 900 kr. 
motor: 4 cyl, bansin 
1 798 cm3, perma-
nent magnetsynkron-
motor.
Effekt: 90 
kW/122 
hk (syste-
meffekt).
Prestanda: Toppfart 
180 km/h, 0–100 
km/h 8,3 sek.
max vridmoment: 
142 Nm bensinmo-
tor, 163 Nm hybrid.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
454/176/147/270 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 1 375–
1 400/390–415/725 
kg.
garantier: Nybil 
3 år/10 000 mil. 
Hybridgaranti 5 
år/10 000 mil. Lack 3 
år. Vägassistans 3 år. 
Rostskydd 12 år. 
förbrukning blandad 

körning: 

3,0 l/100 km.
Co2-utsläpp: 70 g 
cO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Komfort 
Förbättrad 
körupple-
velse

Miljöbil = skattebe-
friad 
  

Dragkapa-
citet 

Banbrytande hybrid får ny kostym

kORTFAkTA

mERA pÅ GÅNG. En laddhybrid av Toyota Prius är också under utveckling och beräknas lanseras i slutet av 2016.
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När Toyota RAV4 får en ansiktslyft-
ning mitt i livet slopar den svenska 
generalagenten dieselmotorn och 
ersätter den med en bensinhybrid. Ett 
vågat val eller en vinnande strategi?

DIESELmOTORER HAR aldrig varit Toyotas grej. 
I stället har de nått framgångar med bensin-
hybrider. Nu har elektrifieringen nått suven 
RAV4 som samtidigt genomgår en ordentlig 
ansiktslyftning efter tre år i produktion.

I Sverige säljs RAV4 enbart med driv-
ning på alla hjulen och då finns det inte 
längre någon oljebrännare att tillgå. För 
de allra flesta Toyota-kunderna lär det inte 
spela någon avgörande roll, då nykomlingen 
har väl avvägda egenskaper. Visst, dragvikten 
om maximalt 1 650 kg kunde varit högre, 
men nog räcker den för genomsnittliga be-
hov. Därtill inkräktar hybridsystemet något 
på bagageutrymmet.

Drivlinan är hämtad från Lexus NX och 

Vågat val av toyota
har sammanlagt tre motorer. Fram sitter så-
väl bensin- som elmotor och bak ytterligare 
en elmotor – bilens allhjulsdrivning är alltså 
elektrisk. Den steglösa transmissionen simu-
lerar en vanlig drivlinas karaktär, och gör 
det på ett harmoniskt sätt. Fartresurserna är 
fullt tillräckliga.

RAV4 HYBRID är inte särskilt underhållande 
att köra, men den bjuder på bra komfort 
och trygga vägegenskaper. Körningen blir 
harmonisk och avslappnad, utan att föra-
ren för den skull tappar uppmärksamhet på 
trafiken. Det är helt enkelt lätt att trivas i 
RAV4:ans kupé, oavsett om man sitter fram 
eller bak.

I den kanske mest typiska dieselbilen väl-
jer Toyota sin egen väg. Det är ett vågat val, 
men också det rätta för tillverkaren. På så 
sätt skapar man sin egen nisch i klassen – 
och man gör det på ett genomtänkt sätt.

gustaV liljEbErg

TOYOTA 
RAV4 HYBRID

Pris: 324 900 kr. 
motor: Bensin, 4 cyl, 
2 494 cm3 permanent 
magnetsynkron-
motor.
Effekt: 145 
kW/197 
hk (syste-
meffekt).
Prestanda: Toppfart 
180 km/h, 0–100 
km/h 8,3 sek.
max vridmoment: 

270 Nm fram, 139 
Nm bak.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
460,5/184,5-
170,5/266 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 810–1 860/410–
460/1 650 kg.
garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Hybrid-
garanti 5 år/10 000 
mil. Lack 3 år. Vägas-
sistans 3 år. Rost-
skydd 12 år.
förbrukning blandad 

körning: 

5,0 l/100 km.
Co2-utsläpp: 117 g 
cO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Komfort  
  

Dragvikt  

bränslesparande funktionerna kan näm-
nas att klimatanläggningen känner av hur 
många passagerare som finns i kupén och 
anpassar sig därefter.

pÅ TAL Om förbrukning deklareras grund-
versionen av Prius till låga 3,0 liter per 100 
kilometer. Då rullar bilen på 15-tumshjul, 
men de flesta levereras med 17-tummare 
vilket höjer den deklarerade förbrukningen 
till 3,3. Är det rimligt att nå dessa siffror vid 
normal körning? Nej, knappast, men en 
skicklig förare kan köra snålt. Lägg till ett 
sannolikt bekymmersfritt ägande och själva 
driftskostnaden blir desto mer attraktiv.

Tre utrustningsnivåer erbjuds i Sverige: 
Life för 285 900 kronor, Active för 299 900 
samt Executive för 319 900. Majoriteten av 
försäljningen väntas bli Active som bjuder 
på en vettig utrustningsnivå.

Prius är kanske inte den mest prisvärda av 
bilar, men Toyota vet att de kan ta betalt för 
den image som modellens ägare efterfrågar. 
Att bilen numera har en körupplevelse som 
matchar prislappen gör generationsskiftet 
till det mest märkbara i modellens 18-åriga 
historia. gustaV liljEbErg

Banbrytande hybrid får ny kostym
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Vi hjälper dig gärna
Ring 0243-25 50 10 välj 

försäljning
eller mejla info@wipomatic.nu

VI FIRAR 30 ÅR 
VI BÖRJADE PÅ SVART/VITA TIDEN!

I vårt familjeföretag har vi jobbat med 
Backkamerasystem i 18 år.

Vi förädlar ständigt våra produkter och tar in 
nyheter i vårt sortiment efter utförliga tester för 

att klara våra höga krav.

0243 - 25 50 10   Kunskap * Service * Kvalité  -  Full kontroll & säkerhet !

www.wipomatic.nu Våra senaste NyheterTrådlöst, välj vad du vill ha:
-Integrerat i kameran/monitorn

-Separat mottagare sändare

-Monitor med splitskärm

-Hur många kameror vill du

 koppla till monitorn

-Monitor som åker upp när du lägger i backen

Många när en dröm om ett välutrustat 
hobbygarage. Att skaffa utrustningen 
är inte gratis, men behöver heller inte 
kosta en förmögenhet. Det framhåller 
Tommy Bjurman, rutinerad bilrenove-
rare och lärare i fordonsteknik.

ETT BESök i MHF-profilen Tommy Bjur-
mans garage är alltid en upplevelse. När 
Motorföraren gästar den här gången är 
det inte bilarna eller mopederna som står 
i fokus – utan verktygen. Med stor rutin av 
många bilrenoveringar och 25 års under-
visning i fordonsteknik på gymnasiet, har 
Tommy bra koll på vad som behövs i ett 
riktigt hobbygarage.

– Att bygga upp en bra hobbyverkstad 
behöver inte kosta en förmögenhet, säger 
Tommy Bjurman som menar att tillgänglig-
heten till bra verktyg blivit bättre.

EN BRA INLEDNING är att skaffa ett verktygs-
skåp och se till att hålla ordning på inne-
hållet. 

– Utöver ringnycklar upp till 19 milli-
meter, är ¼-tums spärrskaft med lösa hylsor 
bland det viktigaste. Det använder jag mest 
av allt vid hemmameck, understryker han.

– Därefter är nästa steg spärrskaft med 
½-tums fattning. Det är bra för exempelvis 
tändstift och fälgar.

Han betonar också att det behövs en upp-
sättning skruvmejslar av bra kvalitet, några 
skiftnycklar, Torx-mejslar med mera …

–  Utan ritsnål går det inte att klara sig!
Under arbetsbänken med såväl skruvstäd 

som liten bänkslip står en liten trycklufts-

kompressor. Tryckluften använder han mest 
till att blåsa rent samt fylla på luft i däcken.

– För husbehov räcker batter idrivna 
verktyg långt. Det finns numera mutterdra-
gare som klarar av hjulbultar, säger Tommy, 
som också menar att verktygstypen förtjänar 
ett bättre rykte.

– Många har varit konservativa och velat 
ha tryckluft, som förvisso är bättre i vissa 
avseenden och användningsområden, men 
titta på alla amerikanska bilprogram, där an-
vänder de numera batteridrivna verktyg i 
stor utsträckning.

ETT OmRÅDE DäR han aldrig tummar på 
kvaliteten är borr. Det är en billig ”försäk-
ring” från onödiga skador.

– Själv använder jag så kallade split point-
borr. Det är en speciell dubbelslipning från 
två håll som gör det mycket lättare att borra, 
säger han och visar hur han enkelt kunnat 
borra genom en list i rostfritt på sin Ford 
Thunderbird.

– Kom ihåg att välja borr i rätt materi-
al eftersom billiga borr kan ta slut snabbt. 
Märkningen HSS-CO brukar jag leta efter.

SäkERHETEN äR OckSÅ viktigt att ha i åtan-
ke vid sin garagerustning. Bra belysning är 
ett måste, precis som den personliga utrust-
ningen. 

– Folk ska inte nonchalera säkerheten. Se 
till att ha som rutin att använda hörselskydd, 
skyddsglasögon och mekhandskar. Så fort 
man jobbar under bilen krävs riktiga pall-
bockar, det räcker inte med domkraft.

gustaV liljEbErg

Rusta hobbygaraget 

RäkNA Tum  
mED TOmmY

Tommy Bjurman 
jobbar mycket med 
amerikanska bilar och 
har därför dubbla upp-
sättningar av många 
verktygstyper. De ena 
mäter i millimeter, de 
andra i tum.

– Det kan vara 
svårt att förstå hur 
tumsystemet fung-
erar och vad det 
ungefär motsvarar 
i millimeter. För de 
som inte är insatta 
brukar jag säga att 
allt är uppdelat på 16 
stycken 16-delar.

– en tum är 25,4 
millimeter, och en 
16-del av en tum cirka 
1,6 millimeter. Säg 
att du har en nyckel 
det står ¾ tum på, så 
innebär det med enkel 
matematik 12/16, eller 
ungefär 19 millimeter.

– Får man in det 
här tänket är det gan-
ska enkelt.

kORTFAkTA
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Det finns flera sätt att få till ett snyggt 
garagegolv. Från de småländska 
skogarna kommer ett alternativ som 
vid en första tanke kanske inte är så 
självklart – plattor i komposit som för-
hållandevis enkelt bildar ett praktiskt 
underlag.

TRöTT pÅ HuR garagegolvet ser ut efter 
många års användande? Att få ordning på 
den utsatta ytan kan göras på flera sätt. Van-
ligast är att man målar alternativt lägger in 
klinker. En tredje väg kan vara att lägga in 
ett kompositgolv direkt på betongplattan. 
Bergo Flooring från småländska Anders-
torp är ett företag som tillverkar plattor som 
snabbt kan bilda ett underlag som lämpar 
sig att parkera bilen på.

Från första början var golvet avsett att 
spela tennis på, men snabbt efter introduk-
tionen 1972 fick det fler användningsområ-
den. Kanske har du stött på de perforerade 
plattorna i en bilhall eller i en motorsport-
depå. I det senare fallet söker racerteamen 
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Garagegolv som racingproffsen
ett snyggt och praktiskt underlag som 
snabbt förvandlar en asfaltplan till ett verk-
stadsgolv. Några av de egenskaperna kan 
också passa in på vanliga konsumenters be-
hov.

– Det behövs inga förarbeten, utan det 
går att lägga plattorna på garagegolv som 
lutar, är ojämna eller spruckna, säger Emil 
Lindén på Bergo Flooring.

GOLVET äR FLYTANDE – det behövs inga 
skruvar eller lim – och plattorna monteras 
med tappar och öglor. Arbetet går snabbt 
och kompositplattorna kan vid behov så-
gas till rätt mått. Kostnaden ligger på cirka 
170–190 kronor per kvadratmeter.

Emil Lindén, som givetvis pratar väl om 
produkten, framhåller särskilt att golvet låter 
betongen andas i stället för att stängas inne 
och kanske ledas till garagets väggar.

– En annan fördel är att den smuts som 
bilen drar in samlas på samma ställe, och un-
der plattorna, vilket gör det lättare att hålla 
rent. gustaV liljEbErg

ENkELT kONcEpT. 
Kompositplattorna 
monteras utan vare 
sig skruvar eller lim.

mADE IN SmÅLAND. 
Kompositgolvet 

kan läggas direkt 
över det gamla 

garagegolvet
 – utan förarbete.

GARAGEExpERT. Tommy Bjurman har stor 
erfarenhet av hur ett ändamålsenligt 
hobbygarage bäst bör utrustas.
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MHF-Ungdoms verksamhetskonfe-
rens hölls helgen den 6-7 februari i 
Mölndal.

– Ett jättebra tillfälle att träffa an-
dra klubbar och utbyta erfarenheter, 
säger Yvonne Björkdahl, aktiv i Ale 
Trialklubb MHF-Ungdom. 

ETT 30-TAL pERSONER deltog i MHF-Ung-
doms konferens för att diskutera organisa-
tionens verksamhet och framtid. Klubbar-
nas verksamhet sträcker sig över ett stort 
spann: Mc-trial, speedway, isracing, slotra-
cing, modelljärnväg, Cykelmästaren, cross/
enduro, film, mjölktält och RC-drifting för 
att nämna några exempel. 

– Tanken med verksamhetskonferensen 
är att det ska vara en mötesplats i organisa-
tionen. En plats där vi ska lära av varandra, 
säger Ulrik Larsson, förbundsordförande i 
MHF-Ungdom. 

Deltagarna fick information om MHF-
Ungdoms kärnfrågor. Generalsekreterare 
Christer Folkesson berättade bland annat 
om vad som krävs för att polisen ska få testa 
en misstänkt drograttfyllerist och hur poli-

Så delar MHF-Ungdom erfarenheter
FO

TO
: M

A
R

I H
A

G
LU

N
D

sen i andra länder jobbar för att upptäcka 
drogerna i trafiken. 

Deltagarna delades in i två grupper un-
der konferensen. Den ena gruppen riktade 
in sig på tävlingsverksamheten och regle-
mentena. Gruppen beslutade att slå ihop 
sektionerna mc-trial och cykeltrial till en 
gemensam trialsektion. Sektionerna ATV 
och RRB (Rundbana, rakbana, backe) blir 
kvar i samma form som tidigare. 

Grupp nummer två diskuterade bland an-
nat hur MHF-Ungdom kan använda sociala 
medier för att synas och hur organisationen 
ska locka nya medlemmar. 

pER-INGE jANSSON, engagerad i Ängel-
holms MHF-Ungdom var nöjd med verk-
samhetskonferensen: 

– Jag tyckte att vi har haft bra diskussio-
ner och det är intressant och bra att bli väl-
informerad om våra kärnfrågor. Det är alltid 
givande att träffa folk och höra vad andra 
klubbar gör, säger han. 

Yvonne Björkdahl, Ale Trialklubb MHF-
Ungdom tog med sig nya erfarenheter hem.

– Bra att få lära sig av och lyssna till hur 

de gör i andra klubbar. En sak jag tänkt på, 
var att jag skulle vilja ha haft ännu mer fo-
kus på diskussioner om verksamheten och 
mindre fokus på annat, säger hon. 

Ulrik Larsson och Sven-Olof Petersson 
från förbundsstyrelsen informerade om för-
säkringsfrågor och ett nytt medlemssystem. 

Ronald Jakobsson, Norra Gotlands 
MHF-Ungdom, visade en film för delta-
garna om klubbens verksamhet inom cross/
enduro. 

kONGRESSEN 2016 kommer att hållas hel-
gen den 27-28 augusti i Halmstadsområdet. 
Idéen är att det ska vara lägerstuk. 

– En tanke är att det ska bli lite av en 
nystart av kongressen. Det blir en blandning 
av nya och gamla aktiviteter. Innehållet är 
inte helt spikat än, berättade Ulrik Larsson. 

Han uppmanar så många klubbar som 
möjligt att försöka skicka deltagare. 

– Vi hoppas på att många kommer och vi 
ser gärna yngre deltagare, säger Ulrik Larsson. 

Mer information om kongressen finns att 
läsa på mhf-ungdom.se 

mari HagluNd

kuNSkApSuTBYTE. Ett 30-tal deltagare från klubbarna deltog i verksamhetskonferensen i Mölndal för MHF-Ungdom. Deltagarna diskuterade i grupper.

”Det är alltid 
givande att 
träffa folk 
och höra vad 
andra klub-
bar gör.”



Dina medlemsförmåner!

TANKA – Drivmedel
Vårt avtal med Tanka-kedjan innebär fina rabatter på drivmedel: 

MHF – Medlemstidning
Åtta gånger om året får du Motorföraren. Läs utförliga biltester, reportage och mycket mer. Vi 
erbjuder även en gratis radannons per utgivning. Den regionala medlemstidningen med fyra 
nummer per år ingår. Är du medlem i MHF Camping Club får du också tidningen Kultrycket.

SCANDIC – Hotell
10 procent rabatt.

TT-LINE – Färjor  
TT-Line erbjuder up till 15 procent rabatt på Travemünde-, Rostock- och Swinoujscielinjen.

HOLIDAY AUTOS – Hyrbilar   
10 procent rabatt på hyrbilar i 80 länder och 5 000 platser över hela världen.

MABI – Hyrbilar   
10 procent rabatt på hyrbilar i Sverige.

SEB – Lån   
Förmånliga medlemslån.

Som medlem är du med och stöttar vårt arbete för en säkrare trafik.  
Men vi ser också till att du får förmånliga rabatter och erbjudanden.  

Här är de aktuella. Nya tillkommer hela tiden:

TAXI KURIR – Taxi
Upp till 10 procent rabatt på resor med Taxi Kurir. 

SVENSKA PORSLINS & GLASVARU AB – Presenter
Upp til 25 procent rabatt på till exempel Orrefors, Rörstrand, Höganäs, Arabia, Iittala, Stelton.

OKQ8 – Villaolja   
75 kr rabatt per kubikmeter på villaolja från OKQ8.

AGA – Gasol   
25 procent rabatt på gasolfyllningar via AGAs egna försäljningsställen.

RASTA – Restaurang och hotell  
10 procent rabatt i restaurang och på hotellen hos Rasta.

MHF – Internationellt körkort   
100 kr rabatt på utfärdande av internationellt körkort. 

MHF – Logi i Sälenfjällen 
MHF Bergslagen lämnar 10 procent rabatt på hyran för sina stugor i Tandådalen i Sälen.

Läs mer här: 
mhf.se/bli-medlem/

Scandic
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lös Krysset oCH Vinn!

c De fem först dragna lösningarna belönas med två 

bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motor-

föraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm 

före 22/3, 2016. Märk kuvertet ”Krysset 2/16”.

c Namn........................................................................................................................................................

c Adress.......................................................................................................................................................

c Postadress................................................................................................................................................

Foto: steFan nilsson



Retro & Nostalgi!
Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!

 0512-299 50

BESTÄLL VÅR STORA KATALOG - Vi skickar den GRATIS!
Över 300.000 CD, DVD, SPEL, BÖCKER, ELEKTRONIK, RETRO-PRYLAR m m i sortimentet!

Med reservation för ev. tryckfel.

Ginza AB • Fåglum • 465 81  Nossebro • kundservice@ginza.se

Du kan även ringa
och beställa!
0512-299 50

Kolla in alla retroartiklar vi har på vår hemsida! • Följ oss på Facebook - facebook.com/ginzaretro

Retro Line Brevlåda US Mailbox original Grå
US Mailbox - originalet! Den amerikanska brevlådan i klassisk 
design är äntligen här! Brevlådan är av mycket hög kvalitet 
och är tillverkad i rostfritt med ”US MAIL” instansat på fram-
sidan. Uppfällbar fl agga för att visa att posten har kommit. 
Mått: 47,5 x 17 x 22,5 cm.
Nr 72424.....................................................................499 kr

Retro Line Stereo Vägghängd med CD/Vinyl m m
Vägghängd retroskivspelare för LP-skivor, vinylsinglar och 
stenkakor. Med inbyggd belysning där skivorna spelas i verti-
kalt läge. En grann prydnad för varje vägg! Du kan dessutom 
enkelt spela över dina LP och CD till MP3! Spelar 33/45/78 
varv. Inbyggda högtalare. Hörlursutgång. Bluetooth. AM/FM-
radio. CD/MP3-spelare. USB 2.0. SD-kortläsare. AUX-in för 
exempelvis MP3-spelare eller telefon. 3,5 mm. Stereojack för 
hörlur. Mått: 53 x 42 x 18 cm. 
Nr 70834.........................Ord pris 2.690 kr.....Rea 2.290 kr 

Rea!
2.290 kr

Retro Line Vintage CD AM/FM Radio i Trä
En av våra absolut mest populära spelare. CD och radio i en 
härlig design som för tankarna till forna tider, i träutförande 
”Cherry”. Riktigt snygg! CD-spelare toppmatad under trälock. 
Hörlursuttag, repeat track och album. Radiodelen analog 
AM/FM i stereo (Stereo FM endast). Manuell stationsin-
ställning. Strömförsörjning: 230 V. Mått: 33 x 22 x 22 cm.
Vikt: 4,6 kg.
Nr 71342....................................................................990 kr

990 kr

Nr 70834.........................Ord pris 2.690 kr.....Rea 2.290 kr 

Fraktfritt!
Storsäljaren!

Vikt: 4,6 kg.
Nr 71342....................................................................990 kr

499 kr
Retro Line Korvkokare Steam-O-Matic

Riktigt snygg korvkokare - Steam-O-Matic! Fullända ditt 
kök med denna oumbärliga produkt i snygg retro-look! 
Justerbar 60 min timer. Hygieniskt plasthölje. 2 stapelbara 
lager, ett för korvbröd och ett för korv. Värmer upp till 12 
varmkorvar på en gång. Vattenpåfyllning på sidan med 
indikator. Automatisk avstängning om vattnet tar slut. 
Alla löstagbara delar är diskbara i maskin. Kan givetvis 
användas till vilka livsmedel som helst. Passar utmärkt 
färgmässigt till artikel 70594 Drink-O-Matic. Effekt: 800 W.
Mått: 40 x 27 x 30 cm.  
Nr 72414.......................Ord. pris 990 kr.....Rea 699 kr

Rea!
699 kr

Fraktfritt!

Retro Line Popcornmaskin Retro Röd-vit
Kompakt popcornmaskin som skapar den perfekta 
biokänslan. Denna popcornmaskin värms av varm-
luft så att du får fettfria popcorn. Fyll majs från top-
pen, starta, låt den varma luften göra sitt jobb och 
se färdiga popcorn komma rullande i din skål efter 
2-5 minuter. Mått: 30 x 16 x 16 cm. Drift: 220/240 V.
1.100 W. Poppar ca 50 gr popcornkärnor åt gången.
Nr 72422........................Ord. pris 399 kr.....Rea 299 kr

Rea!
299 kr

Retro Line sopset 
med borste och skyffel

Snyggt sopset i retrostil med 
borste och skyffel i rostfritt och 
plast. Matchar fint med övriga 
Retro Line-produkter. 
Nr 72417..........................249 kr

Retro Line sopset 
med borste och skyffel

Snyggt sopset i retrostil med 
borste och skyffel i rostfritt och 
plast. Matchar fint med övriga 
Retro Line-produkter. 
Nr 72417..........................249 kr

249 kr

Retro Line Hot dog pop up toaster
Nu kan du snabbt, enkelt och smidigt grilla dina varmkorvar 
och korvbröd i ett nafs! Fungerar som en vanlig brödrost men i 
denna laddar du två stycken hot dogs/varmkorv och bröd och 
efter ca 2 minuter har du grillade korvar med lagom rostade 
korvbröd färdiga. Ställningsbar effekt och har en smart ”crumb 
tray” där du enkelt tömmer ut smulor/fett. Vikt 1,5 kg.
Nr 71004...................................(Förr 599 kr).......Nu 499 kr

Lenco Classic Phono Skivspelare
Lenco Vinylspelare i Retro-design. För tankarna till 50-talets 
jänkare i sin design. Radiodel med AM/FM. FM i stereo. 
Inbyggd förstärkare. Skivspelaren spelar 33/45 varv. 2 st 
inbyggda högtalare. 3,5 mm hörlursuttag. Reservnål ingår. 
Manuell skivspelararm. Stereohögtalare. FM Stereo LED-
indikator. Wired antenn för FM anslutningar. Line-out uttag 
(RCA-typ).  
Nr 72772  Creme...............Ord pris 1.190 kr.....Rea 790 kr

Retro Line Stereo TP1401 Väskmodell med CD/Vinyl/m m
Ursnygg väska innehållande vinylspelare för LP-skivor, 
vinylsinglar och stenkakor, CD-spelare, högtalare m m! Du 
kan dessutom enkelt spela över dina LP och CD till MP3. 
Spelar 33/45/78 varv. Inbyggda högtalare. Line-out. Blue-
tooth. CD/MP3-skivspelare. USB 2.0. SD-kortläsare. Mått: 
42 x 35 x 17 cm. 
Nr 70903..................................................................1.790 kr 

499 kr

Fraktfritt!

1.790 kr

Med CD!

Rea!
790 kr
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Motorföraren i backspegeln
bilismen andades optimism i motorföraren nr 5/1958. det gick bland annat 
att läsa om den nya mHf-trailern, hur man lagade bilar billigt och bra med 
plast samt att opel var det märke som sålt flest bilar i sverige 1957. 
 
 tExt: gustaV liljEbErg

oMslag
”Sommarens weekend- och semesterresor 
kommer allt närmare. Ett utmärkt komple-
ment till bilen är MHF-trailern, som är lätt 
att dra även för småvagnar. Därtill kan den 
köpas i byggsats för att förbilliga anskaffan-
det av en bekväm och trevlig husvagn. Hus-
vagnen spar kostnader för hotellrum och 
underlättar för husmor att ordna matfrågan 
under resorna.”

Så beskrevs omslagsbilden av Motor-
föraren nr 5/1958. MHF-trailern var en 
campingvagn i två storlekar formgiven av 
Lasse Wahlström. Den såldes antingen fär-
digmonterad eller i byggsats. För det senare 
alternativet ville MHF ”förverkliga idén att 
intresserade husvagnsspekulanter kan skaffa 
sig en modern, lätt och bekväm camping-
vagn till lågt pris”. Tack vare en detaljerad 
arbetsbeskrivning skulle en händig man 
kunna bygga sin vagn på cirka 150 timmar, 
samtidigt som priset blev 1 500–1 600 kro-
nor lägre. Billigaste paketet kostade 1 760 
kronor medan dyraste färdigbyggda gick på 
3 970 kronor.

I byggsatsen ingick en färdig bottenplatta, 
men resten av monteringen fick köparen stå 
för. Väggar och tak var tillverkade i alumini-
umplåt, isoleringsmatta och plywood. Den 
som byggde själv kunde också välja att helt 
på egen hand stå för inredningen.

MHF-trailern konstruerades för låg vikt. 
Så länge vagnens totalvikt inte översteg en 
tredjedel av dragfordonets tjänstevikt, fick 
den framföras med fri fart. Annars begrän-
sades hastigheten till antingen 40 eller 50 
km/h, beroende på om trailern var utrustad 
med bromsar eller ej.

Det gick bra för bilförsäljningen 1957. 
Rekordet från föregående år slogs med 23 
202 bilar och det nya rekordet löd 153 
398. I landet fanns det ungefär en miljon 
bilar. Motorförarens prognos om bästsäl-
jande märke hade för övrigt slagit in: ”Vi 
spådde i början av 1957 att Opel skulle 
bli den farligaste aspiranten på topplatsen 
i registreringsstatistiken. Med en noslängd 
slog det tyska GM-märket Volvo, som i sin 
tur under höstens offensiv lyckades kom-
ma en halv hästlängd före Volkswagen.”

De tre största märkena stod för övrigt 

för mer än 53 procent av den totala för-
säljningen. Motorföraren redovisade de 
tio största märkena enligt följande tabell:

1. Opel  28 187
2. Volvo  27 907
3. VW  27 089
4. Saab    8 261
5. Mercedes   6 333
6. Austin   5 563
7. Anglia   5 382
8. Taunus   5 089
9. DKW   4 674
10. Fiat    3 619

Plaståldern hade vid den här tiden nått bil-
verkstäderna. Motorföraren hade besökt AB 
PP-Produkter för att få en demonstration i 
kostnadseffektiv rostlagning. Att laga rost-
skador på traditionellt sätt kunde bli mycket 
dyra i förhållande till bilens värde, så det 
som visades var något av en revolution.

En svårt skadad bakskärm lagades med 
hjälp av plastmassa och glasfiberduk – till 
en kostnad som med traditionell metod 
inte hade lönat sig. Slutresultatet och hållbarheten be-
dömdes också vara god. 

Bakom Plastic Padding stod göteborgarna köpman 
Thure Örnryd och direktör Gösta Ericson. Dessa hade 

kvällstid under åtta månader experimente-
rat fram ett universalmedel – en plastmassa 
med samma utvidgningskoefficient som 
järn – för reparation av krock- och rostska-
dor. Verkstäderna hade till en början varit 
mycket tveksamma, särskilt efter tidigare 
besvikelser av mirakelmedel av plast, men 
nu hade produkterna börjat få spridning.

”Användningen av plastmassan har 
alltså väsentligt hindrat priserna att stiga 

och även detta är en god sak. Men det kommer med all 
säkerhet att bli än vanligare med plastmassa vid repara-
tion av bilkarosser och än har inte alla verkstäder gått in 
för det nya universalmedlet vid karosserireparationer.”

I Motorförarens nya artikelserie var Carl Skånberg, 75 
år, först ut. Han hade börjat köra bil redan 1897, då 
han besökte Rügen tillsammans med sina föräldrar. Där 
träffade han en bankirson från Berlin som framförde en 
Maurer-Union: ”Det var inte precis något raceråk för 
man kunde cykla i kapp henne – men det var en bil!”

Skånberg skulle dock bli ”järnvägsmännsika” men 
efter fortsatta studier vid Nydqvist & Holm samt ASEA, 
for han vid sekelskiftet ut på kontinenten för att lära sig 
mer om biltillverkning i Tyskland och Frankrike. Vid 
den tiden blev det också ett antal biltävlingar, något han 
också såg till att arrangera vid hemkomsten till Sve-
rige. Vinterpokalen 1906 mellan Göteborg och Stock-

holm, låg Skånberg bakom. Så småningom bildade han 
med kamrater Svenska Motorklubben, SMK, efter att 
Svenska Automobilklubben friserat resultatet i 1907 års 
Vinterpokal.

Carl Skånberg och hans fru Elsa var stora bilentusias-
ter och under närmare 60 år på vägarna hade ett 50-tal 
bilar passerat i parets ägo. På senare tid hade Skånberg 
bara kört Saab – han var redan inne på sin åttonde – 
och framhöll framhjulsdrivningens fördelar: ”Det krävs 
en viss teknik att köra en tvåtaktare med hänsyn till 
att man inte kan bromsa något nämnvärt med motorn, 
men när man väl lärt sig det behöver man inte råka ut 
för något som följd av egna körmisstag.”

opel Vann Hårda toppstriden 1957

plastisK operation på rostsKadad bil

MotorisMens FörgrundsFigurer
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köpES

TIDNINGEN: DRAGSpELS-
NYTT nr 1/1969, nr 2 
och nr 4/1970, nr 3 och 
nr 4/1971, nr 1/1972, 
nr 3 och nr 4/1977 och 
nr 3/1979. Gärna även 
Alla Bilar 1973–1975. Tel 
0411–207 35. 

SäLjES

LExIkON I FEm DELAR 
A-ö. combi Visuell 500 kr. 
Tel 08–54 02 32 29. 

äLDRE FLYGOVERALLER. 
Tunt och tjockt tyg. Tel: 
0472-711 29. 

HöRLuRAR 3M Peltor 
radio XP. Pris 800 kr, nor-

malpris 2 000 kr. Ronson 
cigarettändare. 700 kr, 
normalpris 1 500 kr. Båda 
nya. Tel 070–677 23 33. 

uTHYRES

STuGA I SöDRA SmÅ-
LAND, 700 m till sjö. 
Modern, sex bäddar (ej 
våningssängar). Uthyres 

veckovis eller per dag till 
lågt pris. Tel 0470–340 20. 

STuGA pÅ LANDGÅRD I 
SmÅLAND. Modernt, två 
rum och kök. Fyra bäddar. 
Tel 072–745 92 04. 

pERSONLIGT

äR Du DEN äRLIGE, rök-, 
sprit- och snusfrie man 

jag söker? Jag är en 68 
år ung värmländska, som 
saknar en karl att prata 
med. Intressen: musik, 
loppis, bilturer, skriva brev, 
trädgården m.m. Skriv och 
berätta vem du är, så får 
du veta mer om mig.
Skriv till Motorföraren, 
märk kuvertet ”Fatta pen-
nan!”

TORGET: RADANNONSER

c Som en förmån erbjuder vi våra medlemmar en gratis Torget-

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och 

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef 

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 22 mars. 

 c Skicka din annons till: ”Torget”, Motorföraren, Hammarby 

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 
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1B. Kör du 110 km/tim kommer du 
drygt 30 meter på en sekund. Det vill 
säga att du bör ligga 90 meter bakom 
fordon framför dig. Om du kör 90 
km/tim bör säkerhetsavståndet vara 
75 meter och om du kör 70 km/tim 
bör det vara 60 meter.

2B. På 70- och 90-vägar är det alltså 
50 meter mellan reflexstolparna, på 
motorvägar 100 meter. Så tre stolpar 
är en bra tumregel för att hålla ett 
säkert avstånd.

3A. Polisen gör en bedömning om 
avståndet varit för kort bland annat 
med tanke på väglag och väder. 
Räkna med böter om avståndet varit 
kortare än en sekund, som varit prax-
is när domstol prövat frågan, men 
har det varit halt, dimma, snöfall eller 
regn kan det anses vara trafikfarligt 
även när avståndet varit längre än en 
sekund.
Den som fått böter för att hållit för 
kort avstånd får också en varning. Be-
gås brottet under prövotiden, det vill 
säga första två åren med körkort, kan 
körkortet återkallas och innehavaren 
måste göra om förarprovet. 

Rätt svar 
bil- & trafikfrågorGratulationer till fem 

nya kryssetvinnare. Två 

bingolotter vardera blir 

det. Tyvärr smög det sig 

in ett fel i krysset, det 

saknades ett nyckelord, 

vi beklagar detta. 

Nils G Jansson,

Karlstad

Monica Waern,

Tumba

Börje Danielsson,

Luleå

Kennerth Törnkvist,

Ingelstad

Ursula Sihver

Sundsvall

Vinnare Krysset nr 1

mEDLEmSFöRmÅN: ANNONSERA



pOSTTIDNING B

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/3-2016 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad 
körning Kia Sportage 2.0 CRDi AWD 5,9-6,3 l/100 km, CO2-utsläpp 154-166 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. *Kia Privatleasing: 36 mån, 
månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår 
inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. **Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. Bilen på bilden kan vara 
extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

ORD. PRIS 308.900 KR

2.0 CRDi AWD KOMFORT

Nya Sportage Komfort är utrustad med bl.a. AWD,  
autobroms, aktivt filövervakningssystem, helljus
assistans, skyltscanning, parkeringssensorer bak, 
eluppvärmt baksäte, 7” navigationssystem med sju 
års fria kartuppdateringar, backkamera, eluppvärmd 
läderratt, farthållare, regnsensor och Bluetooth. 

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.804 KR/MÅN**

GT Linepaketet innehåller bl.a. LEDdimljus i iskubsformat, 
dubbla synliga avgasutblås, sportläderklädsel, 19” aluminium 
fälgar, aluminiumpedaler, Bixenonljus,  elmanövrerade förar  
och passagerarstolar, dödavinkelvarning, JBL ljudsystem inkl. 
baslåda, elmanövrerad baklucka med handsfree funktion, nyckel
fritt system med startknapp och parkeringssensorer även fram.

PRIVATLEASING FRÅN 5.158 KR/MÅN*

LANSERINGSERBJUDANDE:
GT LINE & PANORAMASOLTAK 9.900 KR 
(VÄRDE CA 45.000 KR)

Precis som en skicklig skidåkare kan få det svåra att se enkelt ut, lyckas helt  
nya Kia Sportage kombinera utseende med kompromisslös funktion. Lägg till  
effektivare motor och tystare kupé, fyll på med säkerhetslösningar som auto 
broms och dödavinkelvarning och du får en bil som gör din vardag och dina  
äventyr till en riktig njutning. Provkör helt nya Kia Sportage hos din Kiahandlare! Vår ambassadör  

Oscar Wester är en av 
 Sveriges absolut bästa 

freestyle skidåkare och ingår 
i slopestylelandslaget. Han 

samarbetar även med vår 
partner Salomon.

Helt nya Kia Sportage   

LÄGG TILL AUTOMATPAKET: 14.900 KR 
(VÄRDE 19.900 KR)
6växlad automatlåda med paddlar,  
elektronisk handbroms och automatiskt  
självparkeringssystem.

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.908 KR/MÅN**
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