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Med reservation för ev. tryckfel.

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

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

Retrotips!
Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!

0512-299 50

Lampa Jocke
Tillverkad av metall. Må�  36x102x36cm.
Nr 74681  Motorcykel......................................................1.890kr
Nr 74680  Cykel..............................................................1.790kr

Barskåp James
Tillverkad av trä och metall. Må�  46x100x84cm.
Nr 74682  Röd.............................................................3.990kr
Nr 74683  Vit..............................................................4.190kr

Barskåp James

Lampa Vespa
Tillverkad av metall. Må�  18x42x40cm.
Nr 74687  Röd.............................................................990kr
Nr 74688  Svart.............................................................990kr
Nr 74689  Vit.................................................................990kr

Cykel Med Påhängsmotor 49cc Retro
Mycket läcker cykel i � dstypisk 50/60-talsdesign. Garanterat unik cykel för dig som gillar retro, nostalgi, 50/60-talet. Cykeln har två 
kedjor och kan alltså användas som en vanlig cykel eller med hjälp av motorn. Ny förbä� rad modell med bl a kra� igt centralstöd. 
Stålram. Motor 49cc 2-taktsmotor. Tank 2,5liter. Däck 26”x2.125,A/V, vita däcksidor och 68 ekrar. Brun sadel. 6 växlar Shimano. Skiv-
broms fram, kloss bak. Framgaff el� ädring. Dynamo. Lampor fram/bak. Tankas med oljeblandad bensin ca 2-3%. Må�  149x17x71cm.
Levereras delvis omonterad och vissa förkunskaper krävs för a�  montera ihop den. OBS! Ej godkänd för bruk i trafi ken.
Nr 70991.........................................................................................................................................................................4.990kr

Succén är 

tillbaka! 4.990kr

Kylväska Retro Coca-Cola
Snygg kylbox med öppnare på sidan. Tillverkad av metall. 
Nr 74679  Må�  30x34x30cm...........................................990kr
Nr 74678  Må�  71x44x48cm........................................1.790kr

Kylväska Retro Coca-ColaKylväska Retro Coca-Cola

Jukebox Retro 127cm (LP/CD/Aux) - Ny version!
En retrojukebox med alla funk� oner du kan tänka dig! Ny 
förbä� rad version med bä� re skivspelare med s� �  och 
pickup från Audio-Technica. Vinyl+CD+RadioUSB+SD. Inklu-
sive underdel. AM/FM PLL-Radio. Minne för 40 radiokanaler. 
Auto-tuning. Audio-Technica-skivspelaren spelar 33/45/78 
varv. Inspelningsfunk� on från skivspelare och CD � ll USB 
och SD-kort (Lagras som MP3). CD-spelaren spelar CD/CD-R/
CD-RW/MP3-CD. USB 2.0 High Speed. SD-kortläsare. 3,5mm 
anslutning för hörlur (eller vidarekoppling). Klockfunk� oner: 
Alarm, sleep, � mer. Equalizer med 5 förinställda program. 
Aux-in för anslutning av MP3-spelare, iPhone, iPod m m. 
Automa� sk LED-belysning med låsfunk� on. Snyggt uförande 
i ek. U� ag för extra högtalare (vanliga ”klämkontakter”). 
12-voltsu� ag. Energiförbrukning 85W. Dri�  AC 230V~50Hz. 
Må�  66x112x41cm. Höjd med sockel 127cm. Vikt 49kg. Fjärr-
kontroll. Fjärrkontroll för belysning. Aux-in-sladd. Manual. 
Nr 74501................................................................13.990kr 

13.990kr

Nyhet!

Tillverkad av metall. Må�  36x102x36cm.
Barskåp James

Tillverkad av trä och metall. Må�  46x100x84cm.
Barskåp James
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Därför är elbilar 
så olycksbenägna
Elbilar är inte bara fossilfria, de 

är också enormt kraftfulla med ett 
enormt vridmoment. Samtidigt är de 
överrepresenterade i olycksstatisti-
ken. Sidan 16

Årets trafikhjälte 
tog till snöplogen
I Norrland gör de saker på sitt 

alldeles eget sätt. Kristoffer Lund-
kvist stoppade en rattfyllerist genom 

att ploga in den i en snövall. För det 
utsågs han till Årets trafikhjälte. 
  Sidan 22

Bilsemestra på 
somriga Åland 
Motorförarens resereporter Cenneth 
Sparby tog med bilen till Åland och 

fann ett fascinerande ö-rike. Checka 
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Hur påverkas polis-
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I NÄSTA NUMMER: Vi testar husbilen VW Grand California

Suv som lyfter 
på hatten 
Sommaren är här och med 
den VW T-Roc cabriolet – nå-
got så ovanligt som en suv 
med nedfällbart tak.  
 FOTO: STEFAN NILSSON
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GÖRAN SYDHAGE
vd och stolt  
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goran.sydhage@

mhf.se
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Olyckor, hastigheter 
och altanbyggen
SAMTIDIGT SOM DEN HÄR LEDAREN skrivs läser jag i 
svenska medier. ”Fyra unga dog i singelolycka utanför 
Sundsvall”, ”motorcyklist dog i Göteborg”, ”rattfyl-
lerist med tillhygge greps i Gagnef ”. Det är tragiska 
händelser som får långtgående konsekvenser på många 
olika vis.

Innan de dystra nyheterna har jag precis avslutat nå-
got jag aldrig förr har gjort. Jag ”byggde” mig en altan 
alldeles intill en förhållandevis starkt trafikerad 80-väg. 
Många gånger under bygget slog det mig med vilka 
hisnande hastigheter både unga och äldre tar sig fram 
med, på en väg anpassad och skyltad efter hastigheten 
80 km/h. 

Ett cyklande barn som vinglar till lite samtidigt som 
en bilist befinner sig 50 meter därifrån i 120 kilometers 
fart, lever farligt. På 1,5 sekund hinner bilisten knappt 
uppfatta situationen, än mindre väja och det är alldeles 
omöjligt att stanna i tid.

VI I MHF HAR MÅNGA GÅNGER påpekat vikten av fler 
nykterhetskontroller i trafiken. Våra medlemmar har 
satsat pengar på att uppfinna, bygga upp och demon-
strera hur kontrollerna kan automatiseras för att öka 
respekten för nykterhet i trafiken, särskilt för de som 
anländer hit via svenska hamnar. 

Dock händer det inte mycket från dem som beslutar. 
Jag har stor förståelse för er medlemmar som nu och 
då uttrycker stor frustration i den här angelägna frågan.

Tillbaka till hastigheten, där det motsatta gäller. Här 
har det investerats stora summor på kameror med en 

statistik som är långt ifrån imponerande. Färre än 35 
procent av de som kör för fort förbi en fartkamera 
lagförs. Till detta ska läggas att det är långt ifrån alla 
kameror som verkligen är igång. Dessutom kommer 
utländska förare och motorcyklister alltid gå fria.

I STÄLLET FÖR ATT INFÖRA automatiserade nykterhets-
kontroller, som visar sig ha en träffsäkerhet som vida 
överstiger träffsäkerheten för fartkamerorna, planeras 
nu manuella nykterhetskontroller i svenska hamnar. 

Man väljer en personalintensiv och långsam metod 
före en effektiv beprövad metod. 

Det är myndigheters självklara rätt att bestämma 
men vi har rätt att tycka och komma med förslag på 
metoder vi skulle vilja se. 

Med myndigheters logik borde alltså avsevärt många 
fler hastighetskontroller utföras manuellt på de svenska 
vägarna. Syftet ska ju inte vara att ”sätta dit” människor 
utan hålla ner hastigheten. Vet man aldrig bakom vil-
ken kurva det står en polis, blir även den största busen 
försiktigare.

POLISEN – NI SKA VETA ATT NI BEHÖVS mer än någonsin 
efter vägarna för att vi trafikanter ska respektera det 
som gäller oss alla då vi tar körkortet.

Samma dag som jag läste om de tragiska olyckorna 
jag skrev i början,säger Polisen: ”Mer övervakning ska 
öka tryggheten på väg 73 och 225”. 

Just så!  Polisiär närvaro är en förutsättning för att 
trafiken ska bli tryggare.

”I stället för 
att införa  
automatise-
rade nykter-
hetskontrol-
ler, som visar 
sig ha en 
träffsäker-
het som vida 
överstiger 
träffsäker-
heten för 
fartkameror, 
planeras nu 
manuella 
nykterhets-
kontroller 
i svenska 
hamnar.”



Kia vill skapa en mer hållbar framtid – där så många som möjligt  
kan ställa om till laddbara bilar. Helt nya Kia XCeed Plug-In Hybrid  
är en sportig crossover som gör det möjligt för fler att köra med  
mindre påverkan på miljön. Kör uppkopplat, tryggt och i framkant!

Avspark för helt nya  
Kia XCeed Plug-In Hybrid

Sportig crossover 

FÖRMÅNSVÄRDE FR. 1 230 KR/MÅN*

Bränsleförbrukning blandad körning XCeed Plug-In Hybrid 1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km. Räckvidd på el upp til 42 km enligt körcykeln WLTP. *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.
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FÖRDELEN MED ETT veteranfordon är att den 
bara behöver besiktigas vartannat år. 2020 är 
alltså ett friår för min Jeep.

När det äntligen kom en försmak av 
sommarvärmen, behövde jag bara lyfta 
av batteriladdaren, stoppa nyckeln i tänd-
ningslåset och starta V8-motorn som slum-
rat sedan i höstas. En tvätt senare och årets 
premiärtur tillsammans med min bättre hälft 
var på gång.

En annan fördel, tyvärr, är att en drygt två 
meter hög Jeep med stora däck inger ett visst 
mått av respekt i trafiken. Ingen tränger sig 
före, ingen ligger för nära bakom, eller sned-
dar in framför fronten efter en omkörning.

PLÖTSLIGT VAR DET SOM när jag en gång 
tog körkort på 1980-talet, då trafiken flöt 
mycket bättre. Jag saknar den tiden, särskilt 
när jag sitter i min vardagsbil. Det är vis-
serligen en fyrhjulsdriven suv, men inte på 
något vis storvuxen.

Efter någon timme försvann en del av 
sommarkänslan. Det här var sista fredagen i 
maj. Kylan gjorde sig påmind och suffletten 
åkte upp. Eftersom dörrarna låg kvar i gara-
get, blev det inte mycket bättre, men första 
turen, är ju första turen.

Samma helg blev det ännu en premiär. 
Knappast vis av föregående dag, slogs tältet 
upp på landet. Vi skulle ”bara” köra lite i 
skogen, grilla och därefter övernatta. Bästa 
vännen var naturligtvis förutseende med 
husvagn på plats.

Den lilla skogsturen, ganska precis 350 
meter, tog runt fem timmar. Efter att förgä-
ves försökt reparera en trilskandes startmo-
tor, fick vännens bil bogseras ut baklänges. 
Det var ett äventyr i sig, och märkligt nog 
är det precis sådant som roar oss. Kanske 
inte just då, men väl vid lägerelden när vär-
men sakta kom tillbaka i kroppen.

ÄVENTYR SOM DESSA SKER lite för sällan. 
Det är ett sätt att umgås, även i tider som de 
vi har nu. Kära vänner, bilar, motorer och 
problem att lösa. Och någonstans härdas 
fingrarna som till vardags knackar tangenter 
på en dator. 

Möjligen väljer jag bort den kalla natten 
i tältet. Min bättre hälft var förutseende nog 
och sa hej då på kvällen och tog bilen hem 
till vårt hus.

Smak av sommarkänsla

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Den lilla 
skogsturen, 
ganska 350 
meter, tog 
runt fem tim-
mar.”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET Snabba 
lastbilar, 
dåliga 
beslut
När blev det blivit tillåtet för lastbilar att 
köra i 120 km/h? Jag körde en dag på 
motorvägen utanför Åstorp och höll mina 
100 km/h när en lastbil med trailer kom 
ikapp mig och chauffören tyckte han skul-
le köra om. Jag ökade min hastighet till 
110 och då tog det stopp för honom.

Men efter en stund bröt han hastighets-
spärren och jag såg bara ett rött streck som 
försvann på sidan om mig, så då höll han 
minst 120 km/h.

Jag har för mig att lastbilarna skall vara 
spärrade vid max 90 km/h och lastbil med 
släp eller trailer får köra i maximalt 80 

km/h. Har jag rätt eller fel? Plus att det var 
en sådan bil som på bilden.

Om det nu hade varit så att han hade 
behövt tvärbromsa och det varit halt, hade 
släpet kommit som ett brev på posten och 
skickat honom av vägen.

Undrar om han hade varit så populär 
som chaufför efter det.

 MAGNUS ABRAHAMSSON,

 MHF Region Skåne

Jag har haft en liten debatt med Trafikver-
ket om säkerheten på våra vägar. Vi vet väl 
alla att det går lite fort ibland och dess-
emellan mycket för fort.

Jag föreslog att man skulle montera upp 
hastighetskameror, och synkronisera dem. 
Man skulle då slippa den så kallade drag-
spelseffekten, samtidigt som kamerorna har 
en lugnande effekt. 

Jag bor vid väg 153 cirka nio kilome-
ter från det gula varuhuset. Vägsträckan är 
väldigt smal och dessutom krokig och has-
tigheten är begränsad till 70 km/h, vilket 
gör att det uppstår väldigt många farliga 
situationer vid omkörningar. Flertalet for-
donsförare tolkar skyltarna som lägsta till-
låtna hastighet.

Jag fick till svar ett antal skäl till att inte 
sätta upp kameror. Det var inte ändamåls-
enligt, det var dyrt och skulle inte påverka 
trafiken nämnvärt.

Dessutom kränktes den personliga in-
tegriteten om man blev fotad mer än en 
gång. 

Naturligtvis är detta bara trams och ett 
beslut för att slippa sätta upp kameror. Att 
man blir fotad mer än en gång, är ju upp 
till fordonsföraren själv. Jag fick också veta 
att Norge, som har systemet, har ägaran-
svar och därför fungerar det i Norge men 
inte här. 

 LARS-ÅKE ÅKESSON,

 MHF-medlem

Dags för 
synkade 
fartkameror
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77 DÖDA I VÄGTRAFIKEN

Mellan januari och maj 
omkom 77 personer i den 
svenska vägtrafiken. Det är 
tolv personer färre jämfört 
med samma period 2019. Det 
visar Transportstyrelsens pre-
liminära statistik.

Under maj dödades 19 
personer i trafiken, det är 
samma antal döda som under 
motsvarande månad förra 
året. Medelantalet omkomna 
i maj, under de föregående 
fem åren 2015–2019, är 23 
personer.

Hittills har tolv personer 
omkommit på mc, vilket är 
tre gånger så många som 
under samma period 2019. 
Det är oroande enligt Trans-
portstyrelsen.

FÄRRE NYREGISTRERADE BILAR

Under maj nyregistrerades 
16 899 personbilar. Det är en 
minskning med 49,2 procent 
jämfört med maj 2019, enligt 
Trafikanalys. Minskningen be-
ror med stor sannolikhet på 
den pågående coronapande-
min, menar Trafikanalys. 

Mellan januari-maj 2020 
har antalet nyregistreringar av 
personbilar minskat med 25 
procent jämfört med samma 
period föregående år. 

De förändringar som gjor-
des av bonus malus-systemet 
från och med 1 januari 2020, 
kommer att påverka jämfö-
relsen med föregående år 
under hela 2020 påpekar 
Trafikanalys. 

Bildtext: Måste cyklisten stanna här?

1. Vad är bötesbeloppet om du kör 120 km/
tim på en motorväg med hastighetsbegräns-
ningen 110 km/tim?
A. 1 500 kronor.
B. 2 400 kronor.
C. 3 200 kronor.

2. Vad är boten för den som är 15 år eller 
äldre och inte använder säkerhetsbälte 
under färd?
A. 800 kronor.
B. 1 200 kronor.
C. 1 500 kronor.

3. Och för en förare som inte sett till att en 
person under 15 år använder säkerhetsbälte 
under färd?
A. 2 500 kronor.
B. 1 500 kronor.
C. Inga böter.

4. Vilket av följande ger en penningbot på 
2 500 kronor?
A. Ej lämnat fri väg eller stannat för 
utryckningsfordon, järnvägståg eller 
spårvagn.
B. Fordon brukats utan att det varit för-
sett med registreringsskyltar i föreskriven 
ordning.
C. Underlåtenhet vid trafikolycka att un-
derrätta den som lidit skada eller polis.

5. Till sist: Vad är boten för en förare av ett 
motordrivet fordon och för en cyklist som inte 
stannar vid stopplikt?
A. 3 000 kronor för den som kör ett 
motordrivet fordon, 1 500 kronor för en 
cyklist.
B. 2 500 kronor för den som kör ett 
motordrivet fordon, 1 000 kronor för en 
cyklist.
C. 2 000 kronor för den som kör ett mo-
tordrivet fordon, inga böter för en cyklist.

(Rätt svar på sidan 47)

Bil- och trafikfrågor
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Flera MHF-aktiviteter har flyttats fram till 
följd av coronapandemin. Nytt datum för 
MHF:s förbundsmöte är 12 oktober.

MHF:s verksamhetskonferens blir 
den 11–13 september i Uppsala. Verk-
samhetskonferensen har ett nytt upp-
lägg med fokus på utåtriktade aktivite-
ter. Sista anmälningsdag är den 30 juni. 
Om du är intresserad av att delta, då 
ska du kontakta din regionordförande. 
Kontaktuppgifter hittar du på mhf.se 

MHF följer Folkhälsomyndighetens 
restriktioner. Det betyder att om restrik-
tionerna håller i sig och verksamhets-
konferensen måste ställas in, då kom-
mer inte den som anmält sig att behöva 
stå för några kostnader.  

Tylösandsseminariet flyttas till den 
2–3 november och genomförs för första 
gången i Stockholm. Seminariet hålls på 
Hotell Hilton Slussen. Anmälan till Tylö-
sandsseminariet har öppnat. 

Det är säkert att anmäla sig till semina-

riet. Tylösandsseminariet följer Folkhälso-
myndighetens restriktioner. Om semina-
riet behöver ställas in till följd av covid-19, 
då står Tylösandsseminariet för alla konfe-
renskostnader för anmälda deltagare. 

Gå gärna in och titta på årets spän-
nande program på tylosandssemiariet.se 

Tylösandsseminariet 
flyttar till Stockholm 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth 
kommer till Tylösandsseminariet i no-
vember, som flyttar till Stockholm 2020. 

Förlängd tid för besiktning och körkort 
EU har fattat beslut om en förordning 
som innebär tillfälliga lättnader och 

undantag från regler inom 
transportområdet på 
grund av covid-19. Syftet 
är att mildra pandemins 
effekter på transportom-
rådet och att säkerställa 
att nödvändiga transporter 
kan fortgå.

Enligt Transportsty-
relsen ger det förlängd 

inställelsetid för kontrollbesiktning och 
förlängd giltighetstid för ett körkort. De 

tillfälliga reglerna gäller från den 4 juni. 
• Inställelsetiden för kontrollbesikt-

ning förlängs med sju månader, för de 
fordon som senast skulle ha besiktats 
under perioden den 1 februari 2020 till 
och med den 31 augusti 2020. 

• Giltighetstiden förlängs med sju 
månader för de körkort som annars 
skulle upphöra att gälla under perioden 
den 1 februari 2020 till och med den 31 
augusti 2020. Observera att förlängning-
en avser körkortet som behörighets-
handling och inte som id-handling om 
ordinarie giltighetstid har gått ut.

FOTO: BESIKTA & TRANSPORTSTYRELSEN



kabehusvagnarhusbilar
Hitta din återförsäljare på kabe.se

Swemester i Sommar?
Vår strävan är att alltid ligga steget före med teknik och komfort utöver det vanliga.  
Med funktioner som höjer livskvalitén var du än befinner dig. Och när du lär känna din  
KABE, med alla dess genomtänkta detaljer, smarta lösningar och bekvämligheter, inser  
du helt och fullt värdet i den genomarbetade designen. 
Alla funktioner, som till exempel isolering, ventilation, värmesystem och fönster, är av högsta 
kvalitet. Ergonomiskt formade soffor, ställbara sängar med spiralmadrass och flexibelt kök 
utan kompromisser är några exempel på komfort du genast upplever. Vi lägger mycket  
arbete på att ständigt utveckla våra husvagnar och husbilar, att alltid ligga i framkant och  
till och med steget före. För att kunna erbjuda dig som KABE-ägare det allra bästa –  
en husvagn eller husbil som håller högsta standard och exklusiv känsla inifrån och ut.

VÄLKOMMEN IN TILL DIN 
KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE  

SÅ BERÄTTAR VI MER!

Kabe_218x280 mm_MHF 5-20.indd   1 2020-06-01   11:44:39



NYHETERMOTORFÖRAREN NUMMER 5 202010

Regeringen vill att Tullverket ska få nya möjlig-
heter att utreda, bland annat, bruk och innehav 
av narkotika.

Förslaget ligger på Lagrådets bord. Från 
den 1 november i år vill regeringen att Tullver-
ket ska få utreda misstänkt bruk och innehav 
av narkotika, dopningsmedel och andra hälso-
farliga varor. 

De utökade befogenheterna ska kunna 
användas när tullen fattar misstanke om brott 
i samband med ingripanden mot eller utred-
ningar av annan brottslighet, som omfattas 

av smugglingslagen, samt när myndigheten 
ingriper mot rattfylleribrott.

Regeringen vill dessutom att Tullverket ska 
få föra talan avseende dessa brott, i syfte att 
avlasta Åklagarmyndigheten i enklare ären-
den. I dagsläget får tullen inte driva dessa 
utredningar, utan måste lämna över ärendena 
till polisen.

Tullen gör nykterhetskontroller i samband 
med sina fordonskontroller. Under 2019 gjorde 
tullen 82 302 utandningsprov. Tullen får idag 
utreda rattfylleribrott.  

I samband med Trafiknykterhe-
tens Dag den 27 maj, presente-
rade MHF och Bilprovningen en 
enkätundersökning.

5 procent av de svarande, upp-
gav att de mindre än två timmar 
efter att de druckit alkohol, satt 
sig bakom ratten. Det motsvarar 
var tjugonde förare i trafiken. 

Bland förare som är 25 år eller 
yngre är det dubbelt så vanligt. 
Där uppgår andelen i undersök-
ningen till 11 procent.

6 procent anser att det är okej 
att köra bil alkoholpåverkad. 

– Jag tycker att det är skräm-
mande att så många tycker att 

det är ok att köra bil efter att ha 
druckit alkohol. Ännu värre är att 
så många faktiskt också gör det. 
Dessa bilister vill man verkligen 
inte möta på vägen, säger Cecilia 
Blom Hesselgren, kommunika-
tionschef på Bilprovningen.

12 procent av enkätdeltagarna 
uppger att de har kört bil tidigt 
dagen efter att de har varit alko-
holpåverkade. 

Enkätundersökningen gjordes 
mellan april och september 2019 
och antalet svarande var drygt 
420 personer. MHF och Bilprov-
ningen gör årligen en enkät om 
alkohol och bilkörning. 

Den 1 januari infördes det nya 
brottet, sabotage mot blåljus-
verksamhet. Det innebär att 
det är straffbart att angripa eller 
på annat sätt störa polis, rädd-
ningstjänst eller ambulanssjuk-
vård, om det förhindrar uttryck-
ning eller brottsbekämpande 
verksamhet.

Sverige första fall, där en 
person åtalas misstänkt för sabo-
tage mot blåljusverksamhet, har 
tagits upp i Borås tingsrätt i maj. 
En 20-årig man åtalades miss-
tänkt för att ha stört polisen vid 
ett ingripande i Borås, rapporterar 
Sveriges Radio Sjuhärad. Polisen 
genomsökte en bil och kroppsvi-
siterade fem personer. 

Den misstänkte 20-åringen 
nekade till brott. Åklagaren yrkade 
på två månaders fängelse för 
20-åringen. Mannen friades av 

rätten rapporterar P4 Sjuhärad. 
Påföljden för sabotage mot blå-

ljusverksamhet är fängelse i upp 
till fyra år. Om gärningen framkal-
lat fara för flera människoliv eller 
egendom av särskild betydelse 
kan man dömas för grovt sabo-
tage mot blåljusverksamhet. 

För grovt sabotage är straf-
fet lägst två år och högst arton 
år eller livstids fängelse. Det 
straffrättsliga skyddet ska vara 
detsamma för personal inom tull 
och kustbevakning.

Handsprit 
orsakade stopp 
i hemtjänstens 
alkolås 
Flitigt användande av handsprit under 
coronakrisen har lett till oväntade problem 
för hemtjänsten i Västerås, rapporterar 
Sveriges Radio Västmanland. 

Spritade ytor och händer har flera gång-
er lett till att bilarnas alkolås gett utslag – 
och då går de inte att köra. 

Orsaken till att alkolåsen har låst sig, 
är att handdesinfektionen som använts i 
fordonskupén är etanolbaserad. Konse-
kvensen har i vissa fall blivit att man fått 
bärga fordonen, då vissa alkolåsmodeller 
helt gått i låst läge, efter att det upprepade 
gånger blivit stopp till följd av handspriten 
i kupén.

– Då finns det en risk att hemtjänstper-
sonalen inte spritar tillräckligt noggrant 
mellan olika patientbesök i coronatider. 
Man är rädd att det ska bli stopp i alkolå-
set, säger Tomas Jonsson, vd för MHF 
Test Lab. 

En lösning är att använda handdesinfek-
tion som inte är etanolbaserad. Flera så-
dana produkter finns på marknaden. 

Var tjugonde bilist kan 
vara alkoholpåverkad

FOTO: WAVEBREAKMEDIA/MOSTPHOTOS

Ny blåljuslag prövad i rätten

Tullen kan få utreda narkotikabrott
FOTO: TULLVERKET

FOTO: KELLY SIKKERMA

FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN



Hos oss hittar du hela Sveriges äventyr, smultronställen och semesterparadis.  
Välj mellan tusentals campingtomter och stugor, från Karesuando till Falsterbo.  
Boka på Camping.se 

HELA SVERIGE VÄNTAR PÅ DIG.
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”Var femte 
som kör 
berusad har 
inte en aning 
om att det är 
så och vill ab-
solut inte ta 
den risken.”

Att alkohol och bilkörning inte hör 
ihop är en självklarhet. En brittisk 
undersökning pekar på att 20 procent 
av alla som kör berusade gör det helt 
övertygade om att de är nyktra. En 
som tagit den här frågan på allvar är 
britten Hunter Abbott.

HUNTER ABBOTT ÄR EN brittisk professio-
nell tävlingsförare. Han har kört i flera olika 
racingserier som BTCC. Efter att en nära 
vän till Hunter tagits för fortkörning och 
dessutom visat sig ha för hög alkoholhalt i 
blodet, började han fundera på hur vanligt 
det är med oavsiktlig rattonykterhet. Hans 
vän var nämligen helt övertygad om att al-
koholen gått ur blodet den där morgonen.

– Det skrämde mig verkligen när jag in-
såg hur lätt det kan hända om man haft en 
festkväll och sedan måste upp och jobba 
dagen efter, säger Hunter. Ska vi komma åt 
problemet med alkohol i trafiken tror jag att 
en viktig bit är att få bort de som jag kallar 
ofrivilliga rattfyllerister, fortsätter han.

Den här gången gick det ändå bra, ingen 
skadades och vännen fick en insikt om ris-
kerna. Både Hunter och hans vän gillar bil-
körning och de vill absolut inte råka ut för 
att bli stoppade med alkohol i blodet. 

HUNTER BÖRJADE TITTA lite på hur det ser 
ut i verkligheten. Han pratade med poliser 
samt vänner och kom fram till att runt en 
femtedel av alla som tagits för rattonykter-
het i Storbritannien aldrig skulle drömma 
om att köra berusade. De var helt enkelt 
övertygade om att de hade nyktrat till över 
natten.

– Naturligtvis kan man avstå antingen 
alkohol eller bilkörning, konstaterar Hun-
ter, men de flesta av oss har säkert upplevt 
en situation där det blir en konflikt. Tyvärr 
ökar risken att någon chansar i takt med att 
polisens kontroller blir allt färre.

Hunter började undersöka marknaden i 
jakt på en alkoholmätare som han kunde 
använda för att både lära sig själv mer om 
hur fort alkoholen går ur blodet samt för att 
kunna kolla sin egen status vid minsta oro.

– Förstå mig rätt nu. Jag älskar bilkör-
ning och jag ser rattonykterhet som ett av 
de största säkerhetsproblemen i trafiken, po-
ängterar Hunter.

DET VISADE SIG ATT marknaden för alkohol-
mätare för privat bruk är en djungel som 
är svår att orientera sig i. Inga testinstitut i 
Storbritannien har fördjupat sig i funktio-
nen hos de alkoholmätare som säljs, oftast 
över nätet och ofta importerade från länder 
som Kina.

– Jag tittade på flera olika mätare och 
flera av dem gav så olika resultat att det 
egentligen är meningslöst att förlita sig på 
dem, konstaterar Hunter. Jag trodde och tror 
ändå att det i vissa fall kan vara direkt liv-
räddande, eller åtminstone en väg att rädda 
körkortet och karriären om man skaffar sig 
en alkoholmätare som man kan lita på.

Hunter började fundera på om det ändå 
inte finns en marknad där man dels kan 
minska antalet oavsiktliga rattonykterheter 
och dels hjälpa människor som vill ta ansvar 
att verkligen göra det. Flera av hans bilin-
tresserade vänner stödde hans planer när 
han började prata om att själv ta fram en 
seriös alkoholmätare att sälja.

– Det var egentligen inga svårigheter att 
hitta bra komponenter, fortsätter Hunter. 
Jag valde helt enkelt att använda samma sen-
sorer som polisen i Storbritannien använ-
der i sina alkoholmätare. Sedan förpackade 
vi det hela i en lättanvänd produkt som vi 
byggt upp en support runt.

HUNTERS ALKOHOLMÄTARE heter AlcoSense 
och den har introducerats i EU samt i tolv 
olika andra länder. Den tillverkas i Storbri-

tannien, där den har tagits emot väl av både 
kunder och trafiksäkerhetsorganisationer. På 
svenska marknaden finns den i tre versioner, 
Excel, Pro och Ultra.

– För mig är det väldigt viktigt att något 
som du använder i alla situationer ska vara 
lätt att använda, berättar Hunter. Bruksan-
visningen och alla instruktioner som väg-
leder dig på mätarens display är tydliga och 
på svenska. Det kan inte bli fel. De ska dess-
utom vara pålitliga så jag rekommenderar 
att en användare skickar dem för kalibrering 
en gång om året.
Behövs det verkligen en alkoholmätare?

– Jag vet att det kan vara kontroversiellt 

Vännens fyllkörning 
triggade Hunter att 
utveckla alkomätare

BRITTISK INNOVATÖR. ”Användarvänlighet är A och O om en apparat verkligen ska komma till nytta och användas ofta”, säger Hunter Abbott.

”Det var ett 
uppvaknan-
de att se hur 
lätt det är att 
missta sig 
på hur länge 
alkoholen 
sitter kvar i 
blodet.”
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att tala om alkoholmätare och på något sätt 
motivera att ta ett glas till maten eller på 
puben, men vi måste inse att alkohol är en 
del av vår vardag. Istället för att låtsas som 
att alkoholen inte är ett problem, utan helt 
enkelt ta den på allvar och ta ansvar för sä-
kerheten, säger Hunter. Då blir även alko-
holen avdramatiserad.
Vilka är dina kunder?

– Kunderna kan vara precis vilka som 
helst, förklarar Hunter. Tänk dig att du är 
inhoppande taxichaufför, inte ovanligt med 
dagens arbetsmarknad, och chefen ringer 
tidigt en morgon när någon blivit sjuk. En 
snabb test innan kan rädda både körkort 

och liv. Det kan också handla om en familj 
där man tar säkerheten på allvar och testar 
både föräldrar och juniorer innan någon ger 
sig ut i trafiken.

– Jag tror inte att jag kan påverka de 
som kör på fyllan utan att bry sig, avslutar 
Hunter, men kan jag hjälpa så många som 
möjligt av de 20 procent som kör berusade 
utan att ha en aning och absolut inte vill 
köra berusade, då har jag gjort en insats för 
säkerheten. STEFAN NILSSON

Fotnot: AlcoSense Excel, Pro och Ultra är 
konsumenttestade av MHF Test Lab med 
bedömningen ”Pålitlig och driftsäker.”

TESTAD. AlcoSense använder samma sensorer som i polisens alkohol-
mätare och de tester MHF gjorde visar på stor exakthet i mätningarna.

BRITTISK INNOVATÖR. ”Användarvänlighet är A och O om en apparat verkligen ska komma till nytta och användas ofta”, säger Hunter Abbott.
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”Vi har 
framförallt 
problem med 
internetbuti-
ker. De säljer 
billiga pro-
dukter som 
utlovas vara 
’professio-
nella alkomä-
tare’. När vi 
testar de här 
produkterna 
visar de sig 
ofta vara 
rena skrä-
pet.”

MHF  Test Lab vägleder personer som 
funderar på att köpa en alkomätare. 
Inför sommaren har labbet testat de 
nyaste alkomätarna på marknaden. 
Många av ”skräpprodukterna” säljs 
på nätet. 

MHF TEST LAB I TIBRO är ett av tre ackre-
diterade provningslabb i världen för alko-
holmätningsutrustning. På uppdrag av MHF 
gör labbet oberoende konsumenttester. Re-
sultaten presenteras på mhf.se som produk-
tomdömen. 

MHF får projektbidrag från Trafikverket 
för att ge konsumentstöd och konsultation 
om instrument för alkoholmätning för pri-
vatpersoner och företag. 

– Vi är behjälpliga med det. Vi får alla 
möjliga frågor, det kan exempelvis vara nå-
gon som ska ge bort en alkomätare i 50-års-
present och vill göra ett bra val, berättar To-
mas Jonsson, vd för MHF Test Lab. 

Vartannat år brukar labbet göra ett kon-
sumenttest inför sommaren och testa de nya 

MHF testar alkomätare inför sommaren
alkomätare som finns på marknaden. I år 
kommer man testa tio till tolv produkter. I 
skrivande stund är testet inte klart. 

– Vi vill hjälpa konsumenter att göra ett 
bra val, säger Tomas Jonsson. 

– Jag tolkar det som att folk vill vara lag-
lydiga. Man vill inte sätta sig i bilen med 
alkohol i kroppen och därför köper man en 
alkomätare. Då är det viktigt att man kan 
lita på sin mätare. 

DET FINNS MÅNGA OLIKA produkter på 
marknaden och fortfarande en hel del alko-
mätare som är undermåliga.  

– Vi har framförallt problem med inter-
netbutiker. De säljer billiga produkter som 
utlovas vara ”professionella alkomätare”. 
När vi testar de här produkterna visar de sig 
ofta vara rena skräpet, konstaterar Jonsson. 

– Du kunde lika gärna ha blåst i en vis-
selpipa, och fått ett lika tillförlitligt resultat. 

Många av de vanliga butikskedjorna har 
bättrat sig. Flera av butikerna tittar på MHF 
Test Labs konsumentrekommendationer 

innan de väljer vilka alkomätare de ska köpa 
in och sälja. 

– Det ska de ha en stor eloge för. 
En bra och tillförlitlig alkomätare för pri-

vat bruk ligger på mellan 1 200 och 2 000 
kronor. 
Vad ska man som privatperson tänka på 

om man ska köpa en alkomätare? 

– Först skulle jag rekommendera att man 
går in på mhf.se och läser under fliken Allt 
om alkolås och alkomätare. Då kan man läsa 
in sig på vad det finns för produkter, förkla-
rar Tomas Jonsson. 

Nummer två är att kolla att alkomätaren 
uppfyller gällande standard. 

– Mitt tredje råd är att om man inte hit-
tar produkten på vår hemsida eller har an-
dra frågor, då kan man slå oss en signal eller 
skicka ett mejl. Då kan vi hjälpa till.  
Vad tittar ni på när ni gör era produktomdö-

men? 

– En viktig del är att alkomätaren mäter 
alkohol rätt och visar ett tillförlitligt resultat. 
Att produkten återspeglar den mänskliga ut-

Upptäck nya 
platser i Halmstad 

i sommar!

destinationhalmstad.se/magasin
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Vill du få husvagnen eller husbilen
kontrollerad innan du reser iväg
är du välkommen till Bilprovningen.
Vi erbjuder kontrollbesiktning eller 
gasol- eller fuktkontroll så du kan
känna dig säker på vägen.

www.bilprovningen.se/resa

Dags för en resa?

MHF testar alkomätare inför sommaren

KONSUMENTTEST. MHF Test Lab har testat ett tiotal nya alkomätare inför sommaren. Tomas Jonsson är vd. 
FOTO: MARI HAGLUND

andningen och att den mäter på den djupa 
lungluften. 

Om en alkomätare ska få omdömet pålit-
lig i konsumentomdömena, betyder det att 
produkten mäter korrekt. 

EN ANNAN VIKTIG DEL är att man själv ser till 
att kalibrera alkomätaren en gång om året. 
För att en alkomätare ska få omdömet drift-
säker, ska den påminna användaren om när 
det är dags för kalibrering. 

– För att du ska vara säker på att alko-
mätaren visar ett tillförlitligt resultat, måste 
den kalibreras med jämna mellanrum, säger 
Tomas Jonsson. 

– Du skickar in den för kalibrering till 
tillverkaren. 

I konsumenttesterna finns fem produk-
tomdömen: Pålitlig och driftsäker, Pålitlig, 
Vi avråder, Vi varnar samt Bedömning pågår 
– Vänta. Du hittar MHF:s konsumentomdö-
men på mhf.se under fliken Allt om alkolås 
och alkomätare.

MARI HAGLUND 
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Så många fler tillbud 
i procent räknat är 
elbilar inblandade 
i jämfört med bilar 
med förbrännings-
motorer, enligt en 
dans undersökning.

Elbilar krockar oftare än andra bilar. 
Det visar en stor undersökning som 
gjorts hos danska försäkringsbolag. 
En av orsakerna kan vara de starka 
motorerna och den snabba accelera-
tionen. Men är det hela sanningen?

DET DANSKA försäkringsbolaget Topdan-
marks undersökning visar att elbilar är in-
volverade i 20 procent fler tillbud än bilar 
med förbränningsmotor. För bilmärket Tesla 
är siffran 50 procent. 

I Norge drabbas hälften av alla nya elbilar 
av något slags tillbud under det första året, 
enligt tidningen Teknikens värld.

Motorföraren har kontaktat Anders Kull-
gren, en av Sveriges främsta experter på 
området, för att reda ut skadeorsakerna.

Han är chef för trafiksäkerhetsforskning 
vid Folksam och lite förvånad över resul-
taten med anmälda skador på elbilar både i 
Danmark och Norge.

DE ÖKADE ANMÄLNINGARNA beskriver ska-
dor som skett i relativt låg hastighet mot 
betongstolpar, garageportar och på parke-
ringar. 

– Vi känner till det, men har ännu inte 
gjort någon analys eftersom vi inte har till-
räckligt underlag på Folksam ännu, säger 
Anders Kullgren.

– När det gäller elbilars lågfartskrockar 
vid parkering finns det en direkt koppling 

mellan gaspådrag och motorstyrka. Det 
fungerar på ett helt annat sätt än på en ben-
sindriven bil, säger han.

Elmotorn ger en betydligt snabbare re-
spons på gaspedalen. Det är en påtaglig 
skillnad som föraren känner av. Även en el-
hybrid har samma egenskaper då den drivs 
på el.

Jens Röpke vid försäkr ingsbolaget 
Topdanmark säger till Nyteknik.se att han 
tycker att det är lite som att köra radiobil. 

– I grunden handlar det om en helt an-
nan teknik. Egentligen borde vi inte använ-
da ordet gaspedal som kan vara vilseledande 
eftersom pedalen varken levererar gas eller 
bensin.

– På engelska heter det accelerator och 
det är ju faktiskt ett bättre ord, säger Anders 
Kullgren.

I DE STUDIER SOM GJORTS i Danmark och 
Norge har Tesla stuckit ut som olycksbe-
nägna.

Fabriken Tesla har i ett pressmeddelande 
hävdat att förare som gått över från bensin-
drift till el har valt större, bredare och längre 
bilar. Att det skulle vara en förklaring till de 
ökade parkeringsskadorna och att det är en 
fråga om tillvänjning.

– Men Teslas modeller är också motor-
starka i jämförelse med andra elbilar, säger 
Anders Kullgren. Gör du fel i en elbil får 
det större konsekvenser än i en bensindri-

Hur kommer det sig att elbilar krockar oftare?

ven. Det beror på den kortare responstiden. 
Du hinner kanske inte reagera innan det är 
för sent, tillägger han.

Han menar också att elbilar borde vara 
enklare att köra då de alltid är automatväx-
lade. Att de ger en snabb acceleration även 
vid låga hastigheter skulle, enligt Anders 
Kullgren, kunna kompenseras genom en 
ändrad modifiering på gasåtergivningen när 
det gäller parkeringsområden. 

– Det borde vara tekniskt möjligt att 
göra. Det finns idag också bra autobroms-
system som på vissa nya bilar också bromsar 
vid parkeringssituationer. System som kän-
ner av när du närmar dig andra bilar, stolpar 
eller kanter från sidan och bakifrån. Då stan-

Anders Kullgren är chef för försäkringsbolaget Folksams trafiksäkerhetsforskning.
FOTO: FOLKSAM

”Gör du fel i en elbil får 
det större konsekvenser 
än i en bensindriven.”
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EURO NCAP

• European New 
Car Assessment 
Programme, är ett 
trafiksäkerhetsam-
arbete mellan några 
av Europas stater, 
däribland Sverige, 
biltillverkare och frivil-
liga organisationer.
• Målet är en säkrare 
trafikmiljö, liksom 
färre personskador 
i samband med 
olyckor.

Källa: Wikipedia

FAKTA

Hur kommer det sig att elbilar krockar oftare?

nar bilen helt enkelt. Sådana system borde 
minska risken för parkeringsskador.

ANTALET ELBILAR PÅ de svenska vägarna 
fortsätter att öka. Men fortfarande är ande-
len av den totala bilflottan blygsam. Av de 
4,9 miljoner bilar som var i trafik vid års-
skiftet var drygt 30 000 rena elbilar

Anders Kullgren tror att antalet elbilar 
kommer att öka men det kommer att bli en 
mix av olika former drivmedel. Han menar 
också att utvecklingen av karosser är vik-
tig. De största elbilarna, de som har längst 
räckvidd, väger mycket och har flera hundra 
kilo tunga batterier.

– Vätgas har en bra lagring när det gäl-

ler energi och borde vara bäst när det gäller 
bilar. Själva infrastrukturen och hanteringen 
av vätgas är däremot svårare än med el. Nå-
got som måste lösas innan vätgas blir kom-
mersiellt intressant, säger han.

ELBILAR OCH LADDHYBRIDER väger ett par 
hundra kilo mer än motsvarande bensin-
drivna bilar. I och med att de blivit allt säk-
rare har de blivit tyngre.

– Det bästa vore naturligtvis om alla bi-
lar vägde ungefär lika och inte är så tunga 
eftersom det bara ökar energimängden vid 
krock. 

– Ett dilemma är räckviddsångesten som 
tvingar fram allt större batterier. För att få 

en räckvidd på 40, 50 eller 60 mil krävs att 
man åker omkring med ett mycket tungt 
batteri, säger Anders Kullgren.

Han får ofta frågor från Folksams kun-
der om val av bil och hans intryck är att 
säkerheten är viktig för många. De tester 
som gjorts genom Euro NCAP där fordon 
utsätts för olika typer av krockvåld har be-
tydelse för kunders val av bil. Svenska bil-
köpare fäster större vikt vid dessa tester än i 
många andra länder. 

– När jag sedan pratar med bilförsäljarna 
i bilhallen framhåller de ofta att det ändå är 
hästkrafter, färg och modell som ofta avgör 
valet, avslutar han.

JAN VEJSTAD

FOTO: TT
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Det talas mycket om fördelarna med 
laddhybrider och Transportstyrelsen 
går ut och informerar media om hur 
förbrukningen i laddhybrider mäts, 
men viktigast av allt är ändå att veta 
hur man snålkör en laddhybrid.

ATT KÖRA LADDHYBRID innebär att planera 
resan och se till att man har el i batterierna 
där den behövs, vilket är i städerna. Det 
innebär också att man kör mjukt och lär sig 
att bromsa på rätt sätt för att återvinna el vid 
inbromsning. 

Mjuk körning är nyckeln till att köra 
energieffektivt. Mjuk körning innebär 
att man släpper gasen och rullar fram till 
stopp. Det innebär också att man accelere-
rar mjukt, men inte mesigt. Det innebär att 
man planerar körningen och rullar nedför 
backen och sedan utnyttjar farten i upp-
försbacken. 

Det finns bilar idag som är utrustade 
med gps som samarbetar med styrningen av 
hybridtekniken. De läser av den planerade 
ruttens topografi så att allt detta görs au-
tomatiskt.

VIKTIGASTE NÄR DET GÄLLER att köra ladd-
hybrid, och i det här fallet även en vanlig 
hybrid, är att man bromsar försiktigt un-
der en längre sträcka. Man ska alltså inte 
hålla maxfart fram till stoppet och sedan 
tvärnita. 

När en hybridbil bromsas mjukt, gör den 
det enbart med generatorn som då laddar 
batterierna. Bilens rörelseenergi omvandlas 
till elenergi. Trycker man hårdare på peda-
len går bilens vanliga bromsar in och ener-

gin går förlorad i värme från bromsskivor 
och belägg.

En laddhybrid är som bäst vid korta kör-
ningar, runt fem mil per dag, och sedan tap-
par den effektivitet vid längre körningar. 
Dagens laddhybrider är ändå bättre än bilar 
med enbart förbränningsmotor i de allra 
flesta lägen. Elmotorn betyder bättre pre-
standa i vissa bilmärken, fyrhjulsdrivning 
i andra och framför allt en tystare gång så 
länge bilen går på el.

SKILLNADEN MELLAN laddhybrid och en ren 
elbil utan förbränningsmotor är att laddhy-
briden har ett mindre batteripaket, oftast på 
runt 10 kWh. Det betyder att den inte be-
höver lika stark laddström som en elbil och 
det i sin tur betyder att det är enklare att 
ladda den hemma. 

Även om de flesta rekommenderar en 
så kallad laddbox, som är säkrad för hö-
gre strömförbrukning, funkar det med ett 
10-amperes bilvärmaruttag till en laddhy-
brid. 

DET KAN OCKSÅ VARA viktigt att tänka på 
i exempelvis en bostadsrättsförening som 
vill ha en grönare profil. Ska man förse en 
hel parkering med laddboxar för moderna 
elbilar, måste den elanslutningen säkras för 
en hög strömförbrukning och det betyder 
i sin tur en dyrare installation och högre 
nätavgift.

De allra flesta laddhybrider levereras med 
två laddkablar. En för standard två hål i väg-
gen och en för lite högre strömstyrkor, en 
slags semisnabbladdning.

STEFAN NILSSON

Köra laddhybrid – snabbkurs för nybörjare

MILJÖVÅG. Det blir både billigast och miljö-
vänligast att ladda en laddhybrid så ofta det 
går. Dessutom blir bilen tystare när den går 
på el.  FOTO: STEFAN NILSSON

”En laddhybrid 
är som bäst vid 
korta körning-
ar, runt fem mil 
per dag, och 
sedan tappar 
den effektivi-
tet vid längre 
körningar. ”

TA CHANSEN!
Vinn upp till en miljon kronor

Stöd MHF – Köp en lott
Du väljer själv hur mycket du vill satsa. Vinstchansen 
är alltid en på tusen. Vinnande nummer ger 500 gånger 
insatsen. Endast tusen lottnummer − unikt goda odds! 

Beställ före 15 augusti för att delta i oktoberdragningen. 
Allt överskott går till MHF:s arbete för att ingen ska dö 
av rattfylleri. 

Köp din lott på enchanspatusen.se eller ring 08-555 765 65



B Y M I M S A F E

MIMsafes produkter är skapade med 

kärlek och omsorg för djuren.  

För oss är det självklart att alla i bilen 

reser säkert. Även den som har sin 

plats längst bak i bilen.

Fundera en stund. Vi tror att du 

tänker likadant som vi.

NÄR EN TRYGG RESA 
BETYDER ALLT

original single original double compact minimax
www.mimsafe.com

M A D E  I N 
S W E D E N

Namnlöst-3   1 2016-04-19   16.07

Alkolås?
– Absolut!

Se hur vi sätter din 
elektronikeffektivitet  

i högsätet på: 

nordicautoel.se

■	Alkolås 
■	Taxametrar 
■	Fleet Management
■	Körjournaler 
■	Billarm
■	Belysning 
■	Bränsle- och elvärmare 
■	Dragkrokar. 

3-årige 
verkstadsgaranti

Verkstäder finns  
i Stockholm, 

Södertälje, Göteborg  
samt Malmö.

Nordic Auto El säljer, monterar 
och ger service till godkända 
alkolås för både yrkestrafikanter 
och privatbilister.

Vi erbjuder effektiva och kundan-
passade tekniska lösningar i alla 
fordon. 

Vågögatan 8 - 164 40 KISTA - Tel.: 08 35 00 99
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MHF:s funktionärer delade ut flyg-
blad i brevlådor på Trafiknykterhetens 
Dag. MHF Haninge-Stockholm lät P4 
Stockholms reporter prova att gå en 
bana med promilleglasögon. 

PÅ TRAFIKNYKTERHETENS DAG den 27 maj 
uppmärksammade MHF alla de som drab-
bats av rattfylleriets konsekvenser. MHF:s 
funktionärer delade ut flygblad i brevlådor 
och på andra sätt. MHF hade ett samarbete 
med besiktningsföretagen Besikta, Opus och 
Bilprovningen som delade ut MHF:s foldrar 
på 366 stationer. Totalt delades 30 000 flyg-
blad ut på Trafiknykterhetens Dag. 

– Genom en fin insats av våra MHF:are 
tillsammans med de tre besiktningsfirmorna 
fick vi en god spridning i hela landet, säger 
MHF:s projektledare Lena Mörk. 

– Vi är jättenöjda med tanke på rådande 
förutsättningar. Vi fick en stor spridning av 
vårt budskap och en stor bevakning i media. 

MÅNGA MHF-AVDELNINGAR delade ut flyg-
blad på Trafiknykterhetens Dag. Jämtländska 
MHF Lit-Häggenås ställde i ordning en tyst 
minnesplats på Plextorget i Lit. Blommor, 
gravljus, MHF-beachflagga och en förkla-
rande skylt fanns vid minnesplatsen. I ett 
ställ kunde förbipasserande ta ett MHF-
flygblad. 

TV4 Nyhetsmorgon uppmärksammade 
Trafiknykterhetens Dag. I programmet 

Stor spridning av MHF:s budskap 
på Trafiknykterhetens Dag

intervjuades Kristoffer Lundkvist som ut-
setts till Årets Trafikhjälte av MHF. Rattfyl-
leridrabbade Anette Lindholm Saxin och 
MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjö-
ström hade bjudits in till Nyhetsmorgon. 
Anette Lindholm Saxin berättade om hur 
hon förlorade sin 11-åriga dotter Cecilia 
när hon blev ihjälkörd av en rattfyllerist. 

MHF HANINGE-STOCKHOLM bjöd in P4 
Stockholm på Trafiknykterhetens Dag. 

– Med rådande situation är det svårt att 
genomföra några större event, säger ordfö-
rande Anette Kyhlström. 

– Då får man tänka på andra sätt för att 
sprida vårt budskap. 

MHF Haninge-Stockholm utmanade P4 
Stockholms reporter att prova promilleglas-
ögon i direktsändning. Promilleglasögon ger 
en känsla av hur det kan vara att vara alko-
hol- eller drogpåverkad.

Anette Kyhlström byggde upp en bana 
med koner i en lekpark. Där fick reportern 
Rasmus Almerud i direktsändning prova att 
gå mellan konerna med promilleglasögon 
på sig. ”Som att stiga in nykter i en påver-
kad persons kropp”, beskrev han känslan. 

DET FÖRSTA PARET promilleglasögon som 
reportern Rasmus Almerud provade mot-
svarade en alkoholpåverkan på 1,5 promille. 
Han kände sig yr och illamående. Repor-
tern rev ned flera koner i banan. Med drog-

brillorna såg Rasmus Almerud dubbelt av 
alla koner. 

– Han blev ju lite chockad av upplevel-
sen, konstaterar Anette Kyhlström. 

– Det var roligt att vi fick vara med i ra-
dion. 
Brukar MHF Haninge-Stockholm använ-

da promilleglasögon på sina aktiviteter? 

– Vi använder promilleglasögonen väl-
digt mycket. Det bästa man kan göra, för att 
förstå saker, är att prova på saker, förklarar 
Anette Kyhlström. 

– Man kan prata hur mycket som helst. 
När människor prövar promilleglasögonen, 
då får de sig en tankeställare. De kanske 
tänker: ”Det här var obehagligt, möter jag 
människor som kör bil och känner sig såhär?” 

12 000 PERSONER UPPSKATTAS köra alkohol-
påverkade i den svenska trafiken varje dag. 

– Huvudbudskapet vi ville få fram är gi-
vetvis att ingen ska dö eller skadas allvarligt 
i trafiken till följd av rattfylleri, säger Anette 
Kyhlström. 

– Det andra budskapet är att om man ser 
en misstänkt rattfyllerist i trafiken, att man 
agerar och ringer polisen. 
Vad har ni fått för respons på radiopro-

grammet? 

– Jättemycket positivt. Det är många som 
har hört av sig och tyckt att MHF har ett 
viktigt budskap, berättar Anette Kyhlström. 

MARI HAGLUND

BREVLÅDA. MHF:are 
runtom i landet och på 
366 av Opus, Besikta och 
Bilprovningens besikt-
ningsstationer delades 
det ut 30 000 flygblad på 
Trafiknykterhetens Dag. 

FYLLEGÅNG. MHF Haninge-Stockholms Anette Kyhl-
ström utmanade P4 Stockholms reporter Rasmus 
Almerud att med promilleglasögon testa att gå en 
bana med koner i direktsändning. 

MINNESPLATS. MHF Lit-Häggenås 
gjorde i ordning en tyst minnesplats 
vid Plextorget i Lit för att uppmärk-
samma Trafiknykterhetens Dag. 

NYHETSMORGON. MHF:s trafiksä-
kerhetschef Lars Olov Sjöström 
och rattfylleridrabbade Anette 
Lindholm Saxin berättade om 
sina erfarenheter i TV4:s Ny-
hetsmorgon. 

Anette Kyhlström är 
ordförande för MHF 
Haninge-Stockholm. 

”Vi använder 
promilleglas-
ögonen väl-
digt mycket. 
Det bästa 
man kan 
göra, för att 
förstå saker, 
är att prova 
på saker.”

Anette Kyhlström, 
ordförande, MHF 

Haninge-Stockholm
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MHF:s rastplatsaktivitet Ta Paus kom-
mer genomföras i sommar, även om 
det blir på andra sätt än vanligt. MHF 
Eskilstuna planerar att köra Ta Paus 
vid 35 tillfällen. 

PÅ TA PAUS UPPMANAS sommartrafikan-
terna att ta rast när de är ute och åker. 
MHF:arna delar ut informationsmaterial 
om faror och distraktioner i trafiken som 
trötthet, alkohol och droger, trafikfarliga 
mediciner samt mobilanvändande.

Under 2019 körde MHF:s funktionärer 
Ta Paus på 45 rastplatser i Sverige. I år kom-
mer Ta Paus att se annorlunda ut, en del 
MHF-avdelningar kör nästan som vanligt, 
medan andra delar ut materialet i brevlådor 
eller på andra sätt. 

– I Region Mälardalen kommer varje lo-
kalavdelning att få Ta Paus-broschyrer, som 
de kan dela ut exempelvis i brevlådor, berät-
tar Agnetha Silén, vice ordförande i MHF 
Mälardalen.

– Om en avdelning gör det, räknar regio-

nen det som en aktivitet som de får ersätt-
ning för. 

MHF Eskilstuna planerar att genomföra 
hela 35 Ta Paus-aktiviteter vid rastplatsen 
Råbyhed vid E20. 

– Vi har kört en gång hittills. Det var då-
ligt med trafik. Vi springer inte på bilarna, 
utan är försiktiga och håller avstånd, säger 
ordförande Agnetha Silén. 

– Vi berättar att vi bjuder på kaffe och 
delar ut material. 

MHF ÖRKELLJUNGA-SKÅNES Fagerhult ska 
köra Ta Paus vid rastplatsen Skånes Fager-
hult väg 73 den 25 juli och vid rastplatsen 
Skåneporten den 26 juli i Örkelljunga. 

– Vi kommer att få tänka på ett annat sätt 
än vanligt och hålla distans till besökare, be-
rättar Magnus Abrahamsson, kontaktperson 
för MHF Örkelljunga-Skånes Fagerhult. 

– Min tanke är att man kan lägga upp 
materialet och låta besökarna ta det själva. 
Vi kommer att sätta upp Uppvaknandet-
utställningen. 

Ta Paus i nya former i sommar

Vad tycker du om att vara ute och jobba 

på Ta Paus? 

– Vi har alltid trevligt. Det brukar komma 
en del folk och prata med oss. Ta Paus är ett 
bra koncept, säger han.  MARI HAGLUND

TA PAUS. MHF Eskilstuna ska köra Ta Paus vid 35 tillfällen i sommar. Här 
bjöd Folke Larsson och Gunilla Silén besökare på kaffe vid rastplatsen 
Råbyhed sommaren 2017. 
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Kristoffer Lundkvist stoppade en ratt-
fyllerist genom att ploga in rattfylle-
ristens bil i en snövall. För Kristoffers 
insats av civilkurage har han utsetts 
till Årets Trafikhjälte. 

ÅRETS TRAFIKHJÄLTE ÄR NÅGON som ut-
märkt sig för att ha visat civilkurage, stor 
bragd och handlingskraft i risk-, och olycks-
situationer i trafiken. Personen är en före-
bild vars exempel motiverar andra att in-
gripa när någon behöver en medmänniska 
eller för att förhindra en trafikolycka. 

Kristoffer Lundkvist, 28 år, från Rosvik, 
Piteå, är Årets Trafikhjälte. Utmärkelsen de-
las ut av MHF och Körkortonline.se. Mo-
tiveringen lyder: ”Har visat civilkurage och 
handlingskraft genom att med snö och snö-
plog hindrat en rattfyllerist att flytta sin bil”. 

– Det är roligt att bli uppmärksammad, 
man blir glad. Jag tycker att det jag gjorde 
var en självklarhet, säger Kristoffer.  

– Jag hade inte väntat mig att jag skulle 
vinna ett pris. 

DET VAR I SLUTET AV januari i Rosvik, som 
ligger mellan Piteå och Luleå. Kristoffers fru 
Elin såg en bil komma farande mot henne 
i oroväckande hög fart. Bilen körde ner i 
diket. 

Ut ur fordonet steg en man som såg ut att 
vara märkbart alkoholpåverkad. Elin skällde 
ut mannen, fick honom att lämna bilen och 
istället ta sig hem till fots. När Elin kom 
hem ringde hon Kristoffer. 

– Min fru grät i telefon, rattfylleristen ha-
de nästan kört på henne. Jag blev förbannad. 
Jag åkte hem till rattfylleristen och pratade 
med honom, berättar Kristoffer. 

Där sa Kristoffer åt honom att låta bilen 
stå kvar i diket. Kristoffer jobbar med att 
ploga snö. När Kristoffer efter arbetspasset 
åkte hemåt med sitt plogfordon, och pas-
serade platsen där hans fru Elin nästan blivit 
påkörd, såg han att den misstänkte rattfyl-
leristen var där. Rattfylleristen satt bakom 
ratten och försökte få loss bilen ur diket för 
att köra från platsen.

Då fattade Kristoffer ett snabbt beslut 

Årets trafikhjälte stoppade 
rattfyllerist med snöplogen

och satte i plogbladet och körde mot bilen 
i diket. På det sättet lyckades han trycka in 
bilen mot snövallen, så att den satt fast.

– Jag vet inte riktigt vad jag tänkte, utan 
bara att jag måste stoppa rattfylleristen från 
att köra därifrån, minns Kristoffer. 

Kristoffer ringde polisen och försökte 
hålla mannen kvar på platsen. Den miss-
tänkte rattfylleristen lyckades smita, men 
kunde ändå gripas av polisen senare på 
kvällen.
Har du funderat över att du gjorde en 

insats av civilkurage? 

– Jo, det har jag tänkt på. En vanlig män-
niska hade väl ingripit på samma sätt tror 
jag. Som privatperson måste man våga gå in 
och ingripa om det händer något, reflekte-
rar Kristoffer. 

– Jag har i stort sett bara fått positiv credd 
och respons från folk. 

Kristoffers insats har fått mycket upp-
märksamhet i medierna. 

– Det har blivit lite stort. Jag har fått vara 

med i Nyhetsmorgon, P4 Norrbotten och 
Aftonbladet blandat annat, säger han. 

Priset Årets Trafikhjälte består av ett 
kontant stipendium på 10 000 kronor, ett 
diplom samt en vacker hedersutmärkelse i 
form av en droppe i glas. I år delades priset 
ut på Trafiknykterhetens Dag den 27 maj.  

MHF FÅR VARJE ÅR IN nomineringar från all-
mänheten om vem som ska bli Årets Trafik-
hjälte. Ett första urval görs och sedan startar 
en omröstning mellan finalisterna i sociala 
medier. 

De två andra finalisterna var:
• De brottande fotbollsspelarna från 

Glimåkra som sprang ikapp en misstänkt 
rattfyllerist, brottade ner honom och höll 
fast honom tills polisen kom.

• Halmstadbon som försökte stoppa en 
misstänkt rattfyllerist från att köra iväg ge-
nom att ställa sig framför bilen, och själv 
blev påkörd och skadad.

MARI HAGLUND

SNÖPLOGEN. Årets 
trafikhjälte Krist-
offer Lundkvist 
stoppade en ratt-
fyllerist genom att 
ploga fast hans bil 
i en snövall. 

ÅRETS TRAFIKHJÄLTE. Här tar Kristoffer Lundkvist emot utmärkelsen för Årets Trafikhjälte 
från MHF:aren Anders Marklund. Priset delades ut i Boden på Trafiknykterhetens Dag 
den 27 maj. 

ÅRETS TRAFIKHJÄLTE

Årets pristagare: Kri-
stoffer Lundkvist från 
Rosvik utanför Piteå.
Motiveringen lyder: 
”Har visat civilkurage 
och handlingskraft 
genom att med snö 
och snöplog hindrat 
en rattfyllerist att 
flytta sin bil”.

FAKTA



Vi tar dig hela vägen fram.
Teckna Väghjälp Bil idag på  
sbmforsakring.se

Bli inte stående längs vägen
INGEN SJÄLVRISK

INGEN MIL- ELLER ÅLDERSBEGRÄNSNING 

GÄLLER I EUROPA

GÄLLER ÄVEN SLÄP OCH HUSVAGN

49 kr/
mån

ord. pris 59 kr/mån

Välj trygghet för dig och din bil
Vänd dig till ett MRF-företag om du vill känna dig tryggare, på 
plats eller online. Hos oss får du den omfattande MRF-garantin 
och när du servar eller reparerar din bil får du 
MRFs reparationsvillkor, garantier och alla jobb 
fackmannamässigt utförda. Kolla på vår webb  
var du hittar närmaste MRF-företag.

www.mrf.se/privatperson
I trygga händer
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CYKELSEMESTER. Pensionärerna Lennart Henstam och Ingrid Bolin från Uppsala ställde bilen i Grisslehamn för att cykla en vecka i den åländska skärgården. STÅTLIGT. Passa på att besöka segelfartyget Pommern i Mariehamn. Ett mäkta populärt utflyktsmål.
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Varför inte upptäcka Åland – 
ögruppen med sina mer än 
10 000 öar. En idyll som tar 
sina goda dagar att utforska. 
Motorföraren tog bilen till 
Grisslehamn i Roslagens 
famn, för att fortsätta vidare 
med färjan till Eckerö.

DET ÄR LÄTT ATT BLI förälskad i Åland. I 
synnerhet om sommaren. Den natursköna 
ögruppen mellan Sverige och Finland 
bjuder på natur- och kulturupplevelser i 
mängd.

Vägarna i skärgårdsriket går genom bör-
dig jordbruksbygd, över små öar, broar och 
längs kusterna.

Det är sensommar och kavlugnt på 
havet, när morgonfärjan sakta glider in 
mot hamnen i Eckerö. Jag börjar med att 
besöka Käringsunds idylliska fiskeläge, med 
ett femtiotal gamla sjöbodar och båthus. 
Perfekt för en fikastund och ett besök på 
Ålands jakt- och fiskemuseum, med både 
permanenta och tillfälliga utställningar. 
Delar av tv-serien ”Vi på Saltkråkan” är 
filmade på plats, och det är lätt att bli kvar 
länge och bara njuta av stillheten.

Här kan man hyra stuga av familjen 
Granberg, eller bo i deras gästhem. De 
lockar även med viltsafari i ett mer än 30 
hektar stora vilthägn. 

KRONHJORTAR, DOVHJORTAR, vildsvin, 
strutsar och lamor strövar fritt i den vilda 
skärgårdsnaturen. Det går även att boka in 
sig på en tur med båten m/s Felicia för att 
skåda säl och havsörn.

Färden går vidare mot Lemland, öster 
om Mariehamn och fasta Åland, för en 
lunch i Västerro. En sällsam byggnad vid 

Upptäck
ölandet
Åland!

STÅTLIGT. Passa på att besöka segelfartyget Pommern i Mariehamn. Ett mäkta populärt utflyktsmål.
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Läs mer om  
pärlorna på 

campingparlor.se

en av havsvikarna nära Ålands sydligaste 
punkt.

– Välkommen till mitt gastronomiska 
växthus, hälsar fiskaren och mathantverka-
ren Anders Westerberg.

Han lockar med innovativa fiskrätter, 
som han med förkärlek röker och smaksät-
ter. ”Ett hav av delikatesser” är ledordet.

– Den åländska fiskbrädan är den mest 
populära, berättar Anders samtidigt som 
han lägger upp de rökta delikatesserna på 
den väderbitna brädan av drivved.

Det handlar bland annat om lax, gädda, 
flundra och sik, tillsammans med rökt rom 
från simpa och åländsk rökt ost.

– Min fru odlar kryddörter och grönsa-
ker, som blir fina komplement till rätterna, 
säger Anders och låter mig smaka.

LAXBUKFENORNA ÄR hans egen favorit, 
med ett fiskkött som smälter i munnen.

– Jag utgår aldrig från recept, utan min 
grej är att improvisera, konstaterar han med 
ett skratt.

I samma andetag nämner Anders mång-
falden när det gäller mathantverk på ön.

– Det finns så mycket att välja mellan. 
Allt från grönsaksodlare och bärproducen-
ter till bagare och krögare som värnar den 
åländska matkulturen.

En mil norr om Västerro ligger Amalias 
Limonadfabrik – ett måste läskfantaster.

Det är Ålands enda limonadfabrik, som 
tillverkar läsken på ett traditionellt sätt. För 
limonad är lika med läsk på åländska. Den 
görs på inhemska bär och frukter utan 
tillsatser.

I DEN RÖDA LADAN finner du också Mer-
cedes Chocolaterie, där konditorn Channa 
Öhman frestar med handgjorda praliner. 
Och varför inte njuta av chokladen tillsam-
mans med en espresso i det lilla kaféet.

Lemland i övrigt bjuder även på möjlig-
heter till fikastopp på Skeppargården Pellas 
och middag på Mormors Gröna Hus, nära 
Lemlands kyrka. En av de populärare by-
krogarna på ön.

Nattlogin är bokad på pensionat Stall-
dalen i Godby, en halvtimme med bil från 

MÖTESPLATS. Kastelholms slott är ett måste när du turistar på Åland. Granne med slottet ligger Smakbyn, som bjuder på utflykter med gastronomiska förtecken.
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Funderar du på att sälja bilen?
Vi säljer mer än 500 begagnade bilar varje vecka, till köpare i hela 
Europa. Allt du behöver göra är att knappa in registreringsnumret 
och lämna in bilen till oss. Kvdbil – en skönare bilaffär.

limonadfabriken. För avstånden är korta 
på Åland.

Det naturnära pensionatet har egen bad-
sjö med hög mysfaktor. Det är dessutom 
nära till Stallhagens restaurang, som lockar 
med lokal mat och eget bryggeri.

PÅ STALLDALEN GÅR hållbarhet och design 
hand i hand. Snålspolande kranar och du-
schar samt ekologiskt sänglinne, kombine-
ras med unikt hantverk som linnegardiner 
och sänghimlar, gjorda av en lokal söm-
merska.

– Jag vill skapa en mötesplats för männ-
iskor i alla åldrar, och inspirera till att 
upptäcka vår fina natur och kultur, säger 
ägaren Christian Ekström.

Han är en mångsysslare som för sex år 
sedan initierade projektet ”Mitt Åland”, 
som är ett samarbete mellan olika gårdar 
och lokala producenter.

– Genom att paketera landsbygden kan 
vi tillsammans visa upp det vi har. Besö-
karen kan via hemsidan skapa sin egen 
Ålandsrutt eller anlita en guide för skräd-
darsydda turer, berättar Christian.

Hemsidan ger tips på en mängd olika 
aktiviteter, som var du kan plocka äpplen, 
klappa ett lamm, smaka på honung direkt 
från en gård, hoppa i hö och hänga med på 
en guidad cykeltur.

JOHANNAS HEMBAKTA med kafé ligger 
i samma hus som pensionatet. Ett äkta 
stenugnsbageri där det bakas traditionsrika 
matbröd, bullar, och kakor.

– Gott bröd och goda bakverk måste få 
ta tid, hävdar Johanna Strand, som gräddar 
de första bullarna redan vid femtiden om 
morgnarna.

Och Johannas väldoftande bröd är för-
stås en självklarhet vid pensionatsfrukosten 
nästa morgon.

Christian lånar ut terrängcyklar till gäs-
terna, så efter frukost tar jag en tramptur 
till Smakbyn – ett populärt utflyktsmål 
på Åland. Det tar drygt en halvtimme att 
cykla de åtta kilometrarna.

Kocken Michael Björklunds har här skapat 
en unik mötesplats för mat- och dryckes- 

MÖTESPLATS. Kastelholms slott är ett måste när du turistar på Åland. Granne med slottet ligger Smakbyn, som bjuder på utflykter med gastronomiska förtecken.
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TIPS FÖR UTFLYKTEN

Museum som lockar

• Mariehamn har flera 
museer för vetgiriga fa-
miljer. Ålands sjöfarts-
museum i Västerhamn är 
en höjdare och bjuder på 
aktiva äventyr. Här kan 
man klättra i en mast, an-
göra en brygga och gå på 
skattjakt med skeppsråt-
tan Ruby. Sjöfartsmuseet 
utsågs till årets museum i 
Finland 2016.
• Missa sedan inte att 
kliva ombord på segelfar-
tyget Pommern, granne 
med museet. Gör en 
jorden runt-seglats och ta 
del av livet ombord vid de 
åtta aktivitetsstationerna. 
www.sjofartsmuseum.ax

Rysk fästning får liv

• Bomarsunds fästning, 
som byggdes av ryssarna 
under tidigt 1800-tal, är 
ett måste under Ålands-
besöket. Ladda ner appen 
Coastal Past för Iphone 
eller Android och upplev 
platsen på ett nytt sätt. 
Vandra genom fästnings-
området och läs, lyssna 
och titta i appen för att 
lära dig mer om den 
dramatiska historien. Här 
finns dessutom både kafé 
och restaurang. www.
bomarsund.ax

Smakresa till gårdar

• Häng med på gårds-
besök i liten grupp och 

njut av åländska mathant-
verksprodukter. Turerna 
går bland annat till Mattas 
gårdsmejeri, äppelgår-
den Öfvergårds och 
Marskogens lamm. Ar-
rangemangen hålls under 
högsommarperioden.
www.mittaland.ax

Pilgrimsvandring 

med mersmak

• På Åland finns det även 
fina vandringsleder, vid 
sidan av allfarvägarna. St 
Olofs sjöled är en nyhet 
sedan sommaren 2019 
– den första pilgrimsle-
den i världen som går 
genom skärgårdsmiljö. 
Leden sträcker sig från 
Åbo domkyrka i Finland 
genom den åländska 
skärgården och över fasta 
Åland till Sverige, där S:t 
Olavsleden tar dig vidare 
till Trondheim i Norge. 
Den finska delen är drygt 
20 mil lång, inklusive fär-
jor och sjösträckor.
www.stolavwaterway.
com

Missa inte!

• Grannas Äppelgård i 
byn Västanträsk på Tjudö. 
Har kafé och egen bistro 
med lunchservering. En 
höjdare är juicen gjord 
på äpplen och havtorn. 
Snacka om vitaminbomb!
www.grannas.ax
• Se mer: 
www.visitaland.com

intresserade med krog och handelsbod. 
Närmsta granne är Kastelholms medeltida 
slott.

Därefter kollar jag in Kvarnbo Gästhem 
i byn Saltvik, dryga halvmilen norrut. Ett 
av Ålands bästa och äldsta pensionat som i 
år firar hundraårsjubileum.

En gård med anrik familjehistoria, topp-
rankad frukost och entusiastiskt värdpar. 
Veteranmotorcyklarna och flipperspelen i 
pensionatets gamla verkstad är en nostal-
gisk resa bakåt i tiden.

KUSTSTADEN MARIEHAMN väntar, med 
ett besök på segelfartyget Pommern och 
en sen middag på klassiska Nautical vid 
Ålands Sjöfartsmuseum. Där väntar smör-
stekta abborrfiléer med kräftsås och sparris. 
En klassiker på den prisade restaurangens 
meny. CENNETH SPARBY Njut av vyerna över ett fagert sommarlandskap.

Ted Eloranta frestar med 
halstrad forell på Smakbyn.

Vandring blir allt mer popu-
lärt på Åland.

GÅRDSBESÖK. Jennifer Sundman guidar på 
Mattas gårdsmejeri, som hon driver med ma-
ken Lars-Johan.

Namnlöst-10   1 2019-12-03   16.58



Vi inspirerar till äventyr.
Vi designar våra husbilar från hjärtat, för själen. Designad för boende, designad för att prestera. Vi har en innovativ anda och 
är besatta av kvalitet. Vi vet att det aldrig bara är ett fordon, det är en del av din berättelse. Vår nya serie 2020 inkluderar 
prisbelönta modeller, bekväma moderna inredningar, exklusiva funktioner och ett brett urval av planlösningar. 
Inspirerande äventyr sedan 1965.

adria.se

SONIC MATRIX CORAL CORAL XL COMPACT

SVERIGES 
HUSVAGN & HUSBIL 

MEST  
KÖPTA

adria.se

Passa på att köpa en ny husbil modellår 2020 och få en 
upplevelsebonus värd 45.000:- på köpet!* Läs mer på vår hemsida adria.se
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Lokala smaker lockar.

Det är väl värt att stanna till 
i Grisslehamn, i samband 
med Ålandsresan. Här fin-
ner du Albert Engströms 
ateljé på en klippa vid 
farleden. Under sommarsä-
songen finns här en guide 
som berättar om konstnä-
rens brokiga liv. I Albert 
Engströms gamla bostad 
längre in mot land har hans 
hem återskapats och blivit 
ett sevärt museum. 

Granne ligger Café 
Kalaset, som lockar med 
smaskigt fika och ström-
mingsmackor. 

Vill du ha något mati-
gare har restaurang L8 i 
Hamnen ett kanonläge. 
Fisksoppan med aioli och 
surdegsbröd har funnits 
med sedan starten. Räk-
mackan likaså. Även butik 
med Singö-choklad och 
lokala matprodukter.

Övernattar gör man 
lämpligast ett stenkast 
från färjan. Havsbaden är 
ett spa-hotell med hög 
komfort. Njut av utomhus-
bassängen med spanarläge 
över hamnen.

www.roslagen.se

God granne med Åland

Strömmingsmacka 
på Café Kalaset.

Lunch på Grannas 
äppelgård.

Frukostlyx i sommartid.
Martin, som driver Kvarnbo gästhem, är mc-
fantast och samlare. Amalias limonadfabrik.

Passa på att besöka Albert Engströms ateljé i Grisslehamn. Ett järngäng damer från Sverige redo att upptäcka Åland.

Johannas hembakta vid pensionat 
Stallhagen.

Anders, matkreatör på åländska Västerro.
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prhusbilar.com  •  @prhusbilar  •  Vetegatan 6, Sollebrunn  •  0322-832 10

PR hjälper dig att 
hitta din husbil!

Ny som begagnad
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Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Nära till
stad och bad

700 meter till Bredängs tunnelbanestation och 19 minuter till T-Centralen (City) 
Högt och vackert belägen campingplats vid Sätraskogens naturreservat. 

350 m från Mälarhöjdsbadet med sandstrand och badbrygga.
Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets 

brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.

4-stjärniga servicehus | Vandrarhem och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter

Bredängs Camping Stockholm
Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se

Namnlöst-2   1 2020-05-04   13.51
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MHF håller på med en förstudie om 
cannabis och trafik. I Kanada legalise-
rades marijuana i oktober 2018. I en 
förstudie ska MHF undersöka legali-
seringens effekter på trafiken. 

I SVERIGE ÄR DET FÖRBJUDET att använda 
narkotika både för eget bruk och i trafiken. 
2019 uppgav cirka 3 procent av den svenska 
befolkningen att de använt marijuana under 
det senaste året. Det visar en undersökning 
från Centralförbundet för alkohol- och nar-
kotikaupplysning (CAN). 

MHF gör tillsammans med MHF:s 
norska systerorganisation MA Rusfri Trafikk 
en förstudie om cannabis och trafik. 

– Vi är intresserade av att undersöka om 
en legalisering av cannabis påverkar trafik-
säkerheten, berättar Lars Olov Sjöström, tra-
fiksäkerhetschef för MHF.

I oktober 2018 började den legala för-
säljningen av cannabis i rekreationssyfte i 
Kanada.

– I förstudien kommer vi att titta särskilt 
på Kanada, som ett exempel. Anledningen är 
att Kanada är ett stort land med 37 miljoner 
invånare och att den nya lagstiftningen gäl-
ler i hela landet. 

MHF undersöker cannabis effekter i trafiken
Studien finansieras genom projektbidrag 

från SAFF (Stiftelsen Ansvar för Framtiden). 
– Vi kommer presentera det här som en 

förstudie och en kunskapsöversikt om can-
nabis och trafik, säger Lars Olov Sjöström. 

– Ett särskilt fokus kommer vi ha på Ka-
nada. Vi kommer också att titta på andra 
länder som har legaliserat marijuana, samt 
några delstater i USA. 
Hur långt har ni kommit med förstu-

dien? 

– Vi har börjat med datainsamling och 
genomgång av olika rapporter, berättar han. 

– Vi har etablerat en kontakt med en 
känd forskare på området droger och trafik, 
Ward van Laar. Han är verksam i Kanada. 

FORSKAREN WARD VAN LAAR arbetar på Traf-
fic Injury Research Foundation. Han är sta-
tistiker och kriminolog. 

– Ward van Laar är en internationellt 
känd forskare. Han har kontakter både i 
USA och Europa. Han har lovat att hjälpa 
oss med förstudien, säger Lars Olov Sjö-
ström. 

MHF och MA Rusfri Trafikk har sam-
arbetat kring drograttfyllerifrågorna i olika 
projekt sedan 2014. 

Tanken är att förstudien ska bli klar under 
2020. 

En federal studie har gjorts i Kanada, 
”National Cannabis Survey” där 6 000 per-
soner har tillfrågats om sina drogvanor. Un-
dersökningen kommer att följa legalisering-
ens effekter kvartalsvis och göra nya enkäter. 

– Undersökningen visar att användning-
en av marijuana bland kanadensare har ökat 
markant sedan legaliseringen 2018, konsta-
terar Lars Olov Sjöström.

STUDIEN VISAR ATT i början av 2019 uppgav 
18 procent att de använt cannabis under de 
senaste tre månaderna. Jämfört med 14 pro-
cent för motsvarande period 2018. Enligt 
samma studie uppger 15 procent av mari-
juanaanvändarna att de sätter sig bakom rat-
ten efter att de har rökt på. 

– Det är en ganska hög andel som säger 
att de kör omkring med cannabis i kroppen, 
säger Lars Olov Sjöström. 
Vad har legaliseringen av cannabis gett för ef-

fekter på den kanadensiska trafiken? 

– Att dra några slutsatser för trafiken är 
fortfarande ganska tidigt. Det finns indika-
tioner på att drograttfylleriet har ökat och 
gett fler cannabisrelaterade trafikolyckor, 

MARIJUANA. MHF håller på med en förstudie om cannabis och trafik. Studien kommer att ha ett särskilt fokus på utvecklingen i Ka-
nada, där cannabis legaliserades 2018. 

FÖRBJUDET. I Sverige är det förbjudet att 
använda narkotika både för eget bruk 
och i trafiken. Amfetamin, följt av can-
nabis, är de två vanligaste drogerna hos 
omkomna bilförare i Sverige. 

LEGALISERING? Ett skäl till att MHF gör 
förstudien är legaliseringsdebatten av 
cannabis i de nordiska länderna. Det är 
viktigt att lyfta fram fakta menar MHF. En 
legalisering skulle kunna vara dödsstöten 
mot nollvisionen. 

”Det är en 
ganska hög 
andel (ka-
nadensare) 
som säger 
att de kör 
omkring med 
cannabis i 
kroppen.”

Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef, 

MHF. 

FOTO: MOSTPHOTOS FOTO: THOUGHT CATALOG
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MHF undersöker cannabis effekter i trafiken
förklarar Lars Olov Sjöström. 

Samtidigt som Kanada har legaliserat ma-
rijuana, har man gjort fler satsningar än nå-
gonsin på att förebygga drograttfylleri. Det 
kan göra det komplicera att jämföra statistik 
från före och efter legaliseringen tror han. 

– Det gäller att jämföra på rätt sätt. Där-
för är det viktigt att vi i vår förstudie har 
kontakt med erfarna forskare i landet, för att 
förebygga felsteg. 

ETT SKÄL TILL ATT MHF och MA Rusfr i 
Trafikk gör förstudien är debatten om en 
legalisering av cannabis i de skandinaviska 
länderna. 

– Då är det viktigt att vi redovisar tillför-
litliga fakta från andra länder. En legalisering 
av cannabis skulle i värsta fall kunna vara 
dödsstöten mot nollvisionen, konstaterar 
Lars Olov Sjöström. 

MHF och MA Rusfri Trafikk deltog i 
augusti 2019 i en konferens i Edmonton i 
Kanada. På konferensen presenterades forsk-
ning och erfarenheter från arbetet mot dro-
grattfylleri i ett 30-tal länder.

– Det pågår nu ett utvecklingsarbete för 
att effektivisera insatserna mot drograttfyl-
leri, inte minst i de länder där någon form 

av legalisering av cannabis har skett, berättar 
Lars Olov Sjöström.
Hur kan man effektivisera insatserna 

mot cannabis? 

– Förutom att utveckla metoder för att 
upptäcka drogpåverkade förare, måste man 
informera om drograttfylleriproblemet. Det 
kan exempelvis handla om att punktera my-
ten om marijuana som en ”lätt” drog. 

Den kanadensiska polisen använder me-
toden ”field sobriety test” (så kallad ögon-
undersökning) för att upptäcka alkoholpå-
verkan hos förare. Nu håller man på och 
utvecklar metoden för att även kunna de-
tektera drogpåverkan. 

– Det här fälttestet har utvecklats hos po-
lisen i USA. Det är som en besiktning av 
föraren, med moment som ögonundersök-
ning, gå på linje med mera, förklarar Lars 
Olov Sjöström. 

– Den kanadensiska polisen håller på och 
prövar sig fram, genom att lägga till olika 
övningar och rörelser i testet vill man an-
vända testet för att detektera drogpåverkan. 

Genom att lägga till ett moment i fält-
testet för marijuana, ökade förmågan att 
upptäcka cannabispåverkan från 40 procent 
till 90 procent. 

– Det här visar att även gamla modeller kan 
utvecklas med några enkla tillägg, säger han. 
Hur ser det ut – använder den kanaden-

siska polisen några sållningsinstrument 

för rattfylleri och drograttfylleri?

– För alkoholrattfylleri vet jag inte. Men 
de har inte något sållningsinstrument för 
drograttfylleri.  
Hur mycket forskning finns det på can-

nabis och trafik? 

– Den är begränsad. Men i takt med att 
cannabis har legaliserats i vissa amerikanska 
delstater och i Kanada, har samhällsintresset 
för forskning på området ökat, säger Lars 
Olov Sjöström.  

EN STOR DEL AV DEM SOM är för en legalise-
ring av cannabis hänvisar till pseudoveten-
skap och baserar det mest på tyckande och 
åsikter menar han, istället för på vetenskap-
liga studier och forskning. 

– I hela världen finns det starka ekono-
miska intressen för en legalisering och de 
krafterna försöker presentera alternativa 
fakta, förklarar Sjöström. 

– Cannabislegalisering är en lukrativ 
verksamhet, som man kan tjäna pengar på. 

MARI HAGLUND 

Lars Olov Sjöström 
är MHF:s trafiksäker-
hetschef. 

SEATTLE. I den amerikanska delstaten Washington är det lagligt att använda marijuana för rekreationsbruk. Det finns mycket lite 
forskning på cannabis och trafik. 

SMUGGLING. Under 2019 gjorde det 
svenska Tullverket över 2 000 beslag 
och beslagtog 759 kilo cannabisharts 
och 356 kilo marijuana. Tullen gör fler 
och större beslag av dessa preparat 
än tidigare. 

FOTO: LEIF WETTERSTRÖM/NFC 
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Coronautbrottet påverkar polisens tra-
fikarbete, bland annat med ett stopp 
för rutinmässiga nykterhetskontroller. 
Jönköpingspolisens trafikgrupp utför 
sitt arbete med försiktighet och efter-
tanke för att minska smittorisken. 

I MITTEN AV MARS STOPPADES alla polisens ru-
tinmässiga nykterhetskontroller tills vidare, 
det vill säga slumpmässiga utandningsprov 
för rattfylleri. Syftet är att förebygga sprid-
ning av coronaviruset bland polisen och 
allmänheten. 

Nils Gustavsson leder en grupp inom po-
lisen i Jönköpings län som arbetar med att 
kontrollera tung trafik.

– Det har tagits ett nationellt beslut om 
att polisen inte ska göra allmänna nykter-
hetskontroller, berättar han. 

– Vi avvaktar med det tills läget är bättre. 
Det är bara dumt att utmana ödet.  

I DE FALL SOM POLISEN misstänker att en 
förare är alkoholpåverkad, kommer fortsatt 
utandningsprov att tas.

– Om det finns en skälig misstanke om 
rattfylleri hos en förare, då gör vi ett utand-
ningsprov, förklarar Nils Gustavsson. 

– Det finns inget beslut om att vi inte 
får använda instrument. Men vi gör inga 
mängdblås. 

Så påverkar covid-19 
polisens trafikarbete

Hur påverkas ert övriga arbete av co-

vid-19? 

– Man jobbar mer strukturerat och med 
respekt, man tar det lite varsamt och för-
söker tänka på att inte utsätta medtrafikan-
ter eller sig själv för onödiga risker. Vi har 
i vanliga fall många kontakter med förare 
och kan därmed smitta många, säger Nils 
Gustavsson. 

– Vi arbetar trafikflödet och kontrollerar 
yrkestrafiken, men inte med lika högt tryck 
som innan corona. Vårt arbete kan inte vara 
opåverkat under den rådande situationen. 
Vad har ni för skyddsrutiner? Har ni 

tillgång till någon form av skyddsutrust-

ning?

– Vi jobbar inte med munskydd. I rådan-
de situation tvättar vi oss med handsprit och 
använder gummihandskar i större utsträck-
ning vid kontroller än vi gör i vanliga fall, vi 
försöker hålla en noggrann hygien, förklarar 
Nils Gustavsson. 

OM DET FINNS INDIKATIONER om smitto-
risk, har polisen tillgång till skyddskläder av 
goretex. Polisen kan också använda skydds-
mask 90, som är samma skyddsmask som 
det svenska försvaret använder.

Coronautbrottet kommer att påverka po-
lisens möjlighet att arbeta i trafiken, konsta-
terar MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov 
Sjöström. De åtgärder som införts är nöd-
vändiga för att minska smittorisken, och det 
måste man respektera.

– Vi måste respektera smittskyddsåtgär-
derna, eftersom varje kontakt med en förare 
kan innebära en smittorisk, säger han. 

Det spelar ingen roll om det är en kör-
kortskontroll eller en nykterhetskontroll. 
Det är det personliga mötet som är själva 
smittorisken menar Sjöström. 

 – Men efter corona, måste kontrollerna 
och polisens närvaro i trafiken öka igen, sä-
ger han. 

MARI HAGLUND

SKYDDSMASK. Polisen 
kan använda skydds-
mask 90 som skydds-

utrustning. Det är 
samma skyddsmask 
som det svenska för-

svaret använder. 

BLÅSSTOPP. Det är stopp för polisens rutinmässiga nykterhetskontroller sedan i mitten av mars. Beslutet togs för att skydda 
både allmänheten och polisen från spridning av covid-19. FOTO: THOMAS MÖLLER/MOSTPHOTOS

FOTO: JIMMY CROONA/ 
FÖRSVARSMAKTEN

Nils Gustavsson 
leder en grupp inom 
polisen i Jönköpings 
län som arbetar med 
att kontrollera tung 
trafik. 
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Färre omkom i rattfylleriolyckor förra året

RATTFYLLERIOLYCKA. 53 personer miste livet till följd av alkohol- och narkotika i trafiken under 2019. Det är tolv personer färre än 2018. FOTO: WITTHAYA PRASONGSIN/MOSTPHOTOS
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Under 2019 omkom 53 personer i 
alkohol- och drogrelaterade trafiko-
lyckor. Det är 22 personer färre än 
2018. MHF hoppas att det tyder på en 
verklig minskning. 

53 PERSONER MISTE LIVET till följd av alko-
hol- och narkotika i trafiken under 2019. 
Det visar Trafikverkets djupstudier. Det är 
en minskning från 2018, då 75 personer dö-
dades. Antalet omkomna är också lägre än 
2010, vilket är det tidigare lägsta uppmätta 
året för döda i alkohol- och drogrelaterade 
trafikolyckor, 58 personer. 

– Jag hoppas att det är ett tecken på en 
verklig minskning. Det är en liten förbätt-
ring för onyktra förare, säger Lars Olov Sjö-
ström, trafiksäkerhetschef för MHF. 

– Men åren innan har de alkohol- och 
drogrelaterade dödsolyckorna ökat under 
flera år. 

Av de 53 personerna som omkom 2019 
var det 31 som dödades i olyckor som en-
bart var alkoholrelaterade, 15 i olyckor som 
enbart var narkotikarelaterade och sju i 
olyckor som var både alkohol- och drog-
relaterade. 

SEDAN 2008 HAR ANTALET dödsolyckor till 
följd av alkoholrattfylleri minskat, samtidigt 
som drograttfylleri som orsak har ökat, även 
om antalet var relativt lågt 2019. 

– Jag tror att utvecklingen för alkohol 
och droger i trafiken, återspeglar utveck-
lingen i samhället, konstaterar Lars Olov 
Sjöström. 

– Alkoholkonsumtionen har minskat 
bland yngre. Om droganvändandet i sam-

hället ökar, då kommer vi inte undan ef-
fekterna i trafiken. 

Andelen personer som omkommer i al-
kohol- och drogrelaterade trafikolyckor har 
legat på ungefär 25–30 procent av det totala 
antalet döda i vägtrafiken under de senaste tio 
åren, enligt Trafikverket. Under 2019 låg det 
på 24 procent. Totalt förlorade 221 personer 
livet i den svenska vägtrafiken under fjolåret.    

– Drygt en fjärdedel av dem som omkom 
förra året i trafiken gjorde det i en alkohol- 
eller drogrelaterad dödsolycka. Det är fort-
farande en hög andel, förklarar Lars Olov 
Sjöström. 

– Poängen är att även om vi ser positiva 
tendenser totalt sett, kommer man få ägna 
mycket åtgärder åt rattfylleriproblemet, för 
att nå de nya delmålen i nollvisionen. 

UNDER 2019 GJORDE den svenska polisen 
1,2 miljoner nykterhetskontroller, det visar 
polisens preliminära siffror. Det är en liten 
ökning från 2018 och 2017, då antalet båda 
åren låg på 1,1 miljoner utandningsprov. 

– Polisen har nog blivit bättre på att ut-
nyttja sin tid, bland annat genom de så kall-
lade 20-minuterskontrollerna, konstaterar 
Lars Olov Sjöström. 

– Man kan lägga in trafikkontroller vid 
fler tillfällen än tidigare, även om det är kor-
tare kontroller. Det ökar polisens synlighet. 

Flest rattfylleriolyckor sker på kvällar och 
helger. 

– Det skulle behövas fler kontroller på 
kvällar och helger. Totalt sett är det positivt 
att antalet kontroller har ökat något, vi får 
hoppas att det fortsätter så. 

MARI HAGLUND 

Färre omkom i rattfylleriolyckor förra året
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Spanska Seat visar upp sin nya Leon, ett 
inte helt diskret syskon till storsäljaren Volks-
wagen Golf. Mer bränslesnåla motorer och 
moderna assistanssystem än tidigare, samt 
ett lägre pris än Golf, ska locka köparen till 
en kanske mer sydländsk upplevelse.

SPANSKA SEAT HAR SEDAN 1986 ägts av Volkswagen-
gruppen och modellen Leon har funnits sedan 
1999, med tyska gener i spansk förpackning.

Nu lanseras Leon i sin fjärde generation och 
liksom tidigare delar den bottenplatta och en del 
motorer med VW Golf. För närvarande handlar det 
om bensin- och dieselmotorer, men strax får vi även 
se en plug-in-hybrid och till hösten en motor för 
fordonsgas (CNG).

Den testade bilen har ett mildhybridsystem i 
kombination med en bensinmotor på 1,5 liter. 
Kombinationen finns endast till modellen FR. 
(Grundmodellen heter Style, från 214 900 kr.)

Elsystemet i mildhybriden är på 48 volt som 
regenererar energi vid inbromsning och ger extra 
knuff vid start och acceleration. Samtidigt låter sys-
temet motorn att vara avstängd när bilen rullar lätt, 
som i utförsbackar.

Enligt WLTP, anges den deklarerade förbruk-
ningen till 5,9 l/100 km. Effekten ur motorn ligger 
på 150 hästkrafter och accelerationen från noll till 
hundra landar på 8,4 sekunder. Det är inga dåliga 
siffor, inte heller släpvagnsvikten om 1 500 kilo.

Vad som inte heller är dåligt, är vår uppmätta 
testförbrukning över drygt 30 mil som landar på 
5,5 l/100 km.

DET ÄR SVÅRT ATT LÅTA BLI att jämföra Seat Leon 
med Volkswagen Golf. Det skiljer bara en liter i ba-
gagevolym med alla säten på plats – till Golfs fördel. 
De får dra lika tunga släpvagnar och motorerna le-
vererar lika mycket effekt och vridmoment. Leon 
är en tiondels sekund snabbare upp till hundra, på 
papperet. Den är också längre, lite högre och något 
bredare än Golf.

Precis som Golf, är Leon utrustad med en sjuste-
gad DSG-låda med ett sportläge. Växelspaken sitter 
diskret på växellådstunneln och är lätt att komma 
överens med. Strax framför sitter även startknappen, 
vilket ingår i ett nyckellöst paket om 3 300 kronor. 

På tal om kronor, är det Leons starka kort jämfört 
med Golf. Den senare har idag ett frånpris på nästan 
300 000 kronor för mildhybriden, medan en mot-

svarande Leon kostar från 277 000 kronor.
Leon har digital instrumentering och en fristå-

ende multimediaskärm på tio tum. Förutom pek-
skärm, reagerar den på ”sveprörelser” i luften fram-
för. Menyerna är lätta att förstå, men vi hade hellre 
sett tydliga manuella vred för klimatanläggningen 
än tangenter.

Framstolarna har bra komfort, men inte ens i den 
välutrustade provbilen, justeras de elektriskt. Här är 
det spak och vred som gäller för inställningen.

Sikten ut genom backspegeln är snål. De bakre 
stolparna skymmer bakåtsikten genom den redan 
lilla, nerdragna rutan. 

Baksätet är lättåtkomligt tack vare god öppnings-
vinkel på bakdörrarna. Noterbart är de stolsliknande 
ytterplatserna på sätet – riktigt bekväma att sitta i. 
Mittenplatsen är däremot slät, smal och hård för 
längre sträckor. En kardantunnel gör det krångligt 
att placera fötterna, men det är inte Leon ensam 
om.

BAGAGEUTRYMMET SVÄLJER 380 LITER med alla sä-
ten på plats. Ryggstödet har 60/40-fällning, samt en 
skidlucka i mitten, om något långt och smalt behö-
ver lastas. Lasttröskeln är dock hög. Vi hade hellre 

FRÄCKA LINJER. Seat Leon, här i röd skrud, drog blickar till sig från förbipasserande. De 18 tum stora hjulen kan väljas bort mot 17-tummare, vilket bör ge mjukare färd på svensk asfalt. FOTO:MIKAEL LINDBERG

Spanska känslor i ny Leon
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SEAT LEON 5D 150 HK FR

Pris: Från 276 900 kr 
(FR). Testbilens pris: 
342 400 kr.
Motor: Bensin, 4 cyl, 
2 498 cm3.
Effekt: 110/150 
kW/hk vid 
5 000–
6 000 
varv/min.
Vridmoment: 
250 Nm vid 1 500–
3 500 varv/min.
Prestanda: Toppfart 
221 km/h, 0–100 
km/h: 8,4 s. 
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
436,8/180,0/144,2/ 
268,4 cm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 409/481/1 500 kg.
Garantier: Nybil 3 
år/9 000 mil. Vagn-
skadegaranti 3 år. 
Assistans 3 år. 
Deklarerad förbruk-

ning blandad körning 

(WTLP):  
5,9 l/100 km.
Testförbrukning: 5,5 
l/100 km.
CO2-utsläpp: 133 g/
km (WLTP).
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Fräcka linjer       
Snål motor

Dålig bakåt-
sikt 

KORTFAKTA

sett en gardin som insynsskydd istället för hatthylla 
som följer med bakluckan.

Seat Leon går tyst i motorn och först vid hö-
gre varvtal gör den sig påmind. Testbilen är utrustad 
med sportchassi och 18-tumshjul, vilket inte rik-
tigt passar in på svensk, grovkorning asfalt. Bilen 
är spårstabil, men en del vägljud läcker in i kupén. 
Vårt tips är att satsa på 17-tumshjul med lite högre 
däckprofil.

VAD VI INTE RIKTIGT KOMMER överens med är filhåll-
ningsassistenten. Den har svårt för långa kurvor, och 
gör sig påmind med en lätt rattkorrigering – trots 
att vi håller oss mitt i filen. Systemet går att koppla 
ur, men återstartar varje gång bilen startas. Det här 
kan mycket väl bero på testexemplaret, och inte på 
Leon generellt.

För de som letar efter en halvkombi i Golf-
storlek, med Golf-gener, kan gott ta en sväng förbi 
Seat-handlaren. Linjespelet på Leon är lockande, 
liksom priset. Modellen finns även som kombi och 
kallas då Sportstourer, för de som behöver lasta mer.

De riktigt hågade väntar på laddhybriden som 
snart gör entré, dock saknas pris i skrivande stund.

 MIKAEL LINDBERG

DIGITAL FÖRARMILJÖ. Precis som koncernkollegan VW Golf, har Leon nu fått digital instru-
mentering som kan ändras efter behag. Vi hade hellre sett vred till klimatanläggningen 
än dito touch-knappar.

FRÄCKA LINJER. Seat Leon, här i röd skrud, drog blickar till sig från förbipasserande. De 18 tum stora hjulen kan väljas bort mot 17-tummare, vilket bör ge mjukare färd på svensk asfalt. FOTO:MIKAEL LINDBERG

Spanska känslor i ny Leon

DUBBLA SKÅDEBRÖD. Sportversionen FR må stoltsera med snyggt kromade ändrör, men 
de är bara kosmetika. Ändröret till 1,5-litersmotorn är gömd under den svarta plasten.

GOD KOMFORT.  Ytterplatserna i baksätet är svagt 
skålade och riktigt bekväma med bra benut-
rymme.

HÖG KANT. Lasttröskeln är hög och man får böja sig ner för små-
prylar. Här ryms 620 liter med alla säten på plats. Sätet fälls 
60/40 och har även skidlucka i mitten.

ENKEL OCH SMIDIG. 
Nyckellöst system 
innebär start-
knapp framför den 
lättmanövrerade, 
tillika lilla växel-
spaken. Lådan är 
en sjustegad DSG 
med sportläge.
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Förnuft, eller flärd, det är frågan för många 
bilköpare. Några av oss minns säkert klas-
siska Renault 4L som såldes som ”skrytbi-
len” med en målgrupp som skröt med att 
inte vara skrytsamma. Toyotas nya sjusitsiga 
kubiska bil vänder sig till likasinnade köpare. 
Här är det förnuft som gäller i en tid när näs-
tan alla biltillverkare tävlar i lyx och status.

IDAG NÄR TILL OCH MED Skoda trappat ner det där 
med förnuft till förmån för flärd är det inte lätt att 
välja en bil som står just för förnuft och antistatus. 

Renaults lyckade marknadsföring av 4L gick ut 
på att ägaren kunde skryta med att vara förnuftig 
och inte ha fallit för marknadsföringens superlativer 
när det gäller bilar. Det ligger en status i att vara den 
som genomskådat reklamspråket och istället valt att 
se nyktert på sitt bilval.

Här har vi en fyrkantig Toyota med massor av ut-
rymme istället för ”aggressivt utseende”, ”sportig 
coupé stil”, breda lågprofildäck på stora fälgar eller 
lyxiga led-slingor i interiören.

Toyota Proace City Verso rymmer sju personer el-
ler en hel köksinredning från IKEA. Den är bränsle-
effektiv med en modern 1,2-liters trecylindrig ben-
sinmotor och den är lättkörd med en åttastegad au-
tomatlåda alternativt en sexstegad manuell växellåda. 
Ingen racer, ingen gokart, ingen onödig lyx, men 
väl autobroms och de flesta övriga förarstödssystem. 
Kort sagt så står den för förnuft i kubik. Detta till 
och med visuellt då den är just kubisk i formen. 

TOYOTA TROR PÅ DEN HÄR BILEN, man räknar med 
att den här typen kan få en renässans när suvarna 
börjar ifrågasättas. Toyota Proace City Verso är en 
MPV, för att använda bilvärldens språk. 

Det betyder Multi Purpose Vehicle och står för 
en bil som kan användas till väldigt mycket. Nog 
så sant. Samtidigt har konkurrenter gått ut med att 
de lägger ner sina MPV:s som Renault Espace, VW 
Sharan med flera. MPV:s kan också beskrivas som 
minibussar med plats för sju personer.

Börjar vi med att se bilen som ett fordon för stor-
familjen, kan vi konstatera att den har sju individu-
ella stolar där sju vuxna kan sitta bekvämt under 
hela resan. 

ÄVEN DE TVÅ I TREDJE STOLSRADEN har sina egna 
mugghållare i de rejäla armstöden vid sidorna. Det 
finns till och med plats för en del bagage bakom 
den tredje stolsraden. Här är samtidigt betydligt 
bättre plats för både ben, axlar och huvuden än i 
exempelvis VW Touran och Land Rover Discovery 
Sport, som båda är sjusitsiga.

MULTIVERKTYG. Bästa insteget både fram och bak med bred skjutdörr bak och höga sittpositioner med bra sikt. FOTO: STEFAN NILSSON

Ny sjusitsig Toyota står för förnuft i kubik

Mycket flexibel interiör där de två stolarna i 
tredje raden kan plockas ut och den andra ra-
den kan fällas till ett plant lastgolv.

Smidigt att plocka ur stolarna och få ett stort 
lastutrymme.

Toyota Proace City finns även som skåpbil för 
exempelvis entreprenörer.
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TOYOTA PROACE CITY 

VERSO

Pris: Från 309 900 kr.
Motor: Bensin, 3 cyl, 
1,2 liter, Euro 6.
Effekt: 130 hk/96 kW 
vid 5 500 varv/minut.
Vridmo-

ment: 
230 Nm 
vid 1 600 
varv/minut.
Växellåda: 8-stegad 
automatisk växellåda, 
alt 6-stegad manuell.
Prestanda: Toppfart 
173 km/h, 0–100 
km/h: 9,8 s. 
Längd/bredd/höjd/

axelavstånd:  4 753/ 
1 848/1 812/2 975 
mm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 853/397/1 500 kg.
Garantier: Nybil: 3 år. 
Vagnskadegaranti: 3 
år. Lack: 3 år. Rost-
skydd: 6 år (gäller 
genomrostning). As-
sistans: 3 år. 
Deklarerad förbruk-

ning blandad körning 

(WTLP):  
5,5 l/100 km.
CO2-utsläpp: 125 g/
km /WLYTP).
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Rymlig
Bra sikt
Bränslesnål 
för storleken

Begränsade 
prestanda
Fyrhjulsdriv 

             ning finns  
             inte
             Plastig
             interiör

KORTFAKTA

Toyota Proace City Verso är verkligen tillräckligt 
rymlig för sex vuxna och deras bagage för en semes-
terresa. För den som behöver en storlastare kan båda 
stolarna längs bak plockas ur, och stolarna i andra 
raden fällas ner till ett plant lastgolv som totalt ger 
en lastvolym på 2 693 liter. 

UTÖVER DETTA LÄTTLASTADE och kubiska lastutrym-
met finns det massor av små förvaringsfack i dör-
rar, under golvet, under sätena, över vindrutan och 
på en del andra platser. Här finns med andra ord 
tillräckligt med utrymme för att lägga ”bra-att-ha-
saker”.

Kort sagt är Toyota Proace City Verso bilen för 
det dagliga transportbehovet liksom bilen att leva 
med på många sätt. Allt från containern, där du har 
alla prylar med dig och kan transportera ungar och 
hundar till och från aktiviteter, till bilen för brädseg-

lare, skärmseglare, ryttare, jägare och andra med ett 
rikt friluftsliv. 

DET JAG MÖJLIGEN SAKNAR är fyrhjulsdrivning och än-
nu större dragkapacitet. Bra om du ska dra hästsläp 
till exempel. På plussidan har vi ett smidigt insteg 
och en hög förarposition för bättre sikt. Även inste-
get bak är smidigt med två stora skjutdörrar som lätt 
öppnas även på trånga parkeringsplatser.

Det finns även en Toyota Proace City, som i prak-
tiken är samma bil fast utan sittplatser bakom den 
främre stolsraden. En skåpbil med andra ord. Skåp-
bilen finns i två längder, 4,4 respektive 4,8 meter, 
med lastvolymerna 3,3 respektive 3,9 kubikmeter 
lastvolym. En lastvolym som utökas med 400 liter 
om man utnyttjar en lastlucka bakom höger pas-
sagerarstol.  
 STEFAN NILSSON

MULTIVERKTYG. Bästa insteget både fram och bak med bred skjutdörr bak och höga sittpositioner med bra sikt. FOTO: STEFAN NILSSON

Ny sjusitsig Toyota står för förnuft i kubik

PLASTIG FUNKION. Förarmiljön är mer funktionell än lyxig, vilket egentligen gäller hela bilen. Jämför man med de 
senaste versionerna av exempelvis Toyota RAV4 och Corolla, är Proace plastigare runt föraren.

Till skillnad från de flesta 
7-sitsiga bilarna har Toyota 
Proace City Verso plats för 
7 vuxna som sitter bra och 
insteget är smidigt.

Bakluckan öppnas på två sätt. Antingen bara 
bakrutan eller hela luckan som också öppnas 
uppåt.

Rymlig storlastare för både gods och folk. Toyota Proace Verso 
är Toyotas version av minibussen som tagits fram tillsammans 
med Peugeot och Citroen.

Bensinfyran på 130 hk är 
ingen raket men gör sitt 
jobb.
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Sol, sommar, bad och långa ljusa kvällar att 
njuta av en fullmåne och kvittrande fåglar. 
Cabriolettider och idag kan en cabriolet vara 
byggd på nästan vilken biltyp som helst. 
Historiskt har cabrioleter oftast varit sportbi-
lar eller stora amerikanska dollargrin. Några 
har byggts på coupé-modeller av bilar och 
några på vanliga kompakta halvkombis som 
VW Golf och Ford Escort. Inga storsäljare 
precis, men Volkswagen hoppas mycket på 
sin nya T-Roc cabriolet.

FÖR MÅNGA AV OSS ÄR BILVALET mer en livsstils-
indikator baserad på bilens utstrålning och stil än 
på rationella analyser av det egna behovet. En suv 
utstrålar äventyr och aktivt liv, medan en cabriolet 
indikerar livsnjutare med smak för lyx. 

Varumärket Volkswagen står för folklighet och 
förnuft. Faktiskt egenskaper som går igen i T-Roc 
Cabriolet. VW har varken byggt sportbilar eller dol-
largrin men väl cabrioleter på flera modeller från 
klassiska bubblan till VW Eos

Egentligen är själva idén att bygga en cabriolet 
av en suv inte helt fel. En suv är högre än sportbilar 

och vanliga kompakta halvkombis och det betyder 
att det är lättare att få plats med själva sufletten när 
den är nedfälld. 

ATT ÅKA ÖPPET BETYDER OFTAST att man åker gan-
ska lugnt så det här med sportbilsegenskaper är inte 
av avgörande betydelse för den som vill åka öppet. 

Dessutom är det så gott som omöjligt att ge en 
öppen bil lika bra vägegenskaper som en bil med 
tak eftersom den självbärande karossen behöver ett 
tak för att vara riktigt vridstyv, vilket är avgörande 
för vägegenskaperna. Kort sagt så är VW T-Roc cab 
en smart cabriolet.

Tekniskt är VW T-Roc inte så märkvärdig egent-
ligen. Den är en smart mix av det Volkswagen-grup-
pen har i produktionslinan just nu. 

Motorn som är aktuell för Sverige är en 150 häs-
tars fyrcylindrig bensinmotor med cylinderavstäng-
ning. Det betyder i praktiken att den körs på fyra 
cylindrar när effekten behövs, men går ner på två 
cylindrar när föraren inte utnyttjar bilens prestanda. 

Det handlar om en modern bensinmotor som har 
bra respons genom hela varvtalsregistret och ändå är 
snål med bensindropparna.

Förarmiljön är av senaste snitt med en digital in-
strumentering som kan ändras till att visa digitala 
siffror, navigation och/eller klassiska runda instru-
menttavlor. Den som en gång har kört en Volks-
wagen av senare årsmodeller har lätt att finna sig 
tillrätta i T-Roc Cabriolet. 

Det enda som sticker ut är knappen för den mo-
tordrivna cabrioleten som kan fällas upp eller ner i 
hastigheter upp till 30 km/h. Ser du någon på trot-
toaren som du vill imponera på, fäller du cabben på 
nio sekunder.

VOLKSWAGEN TAR ÄN SÅ LÄNGE bara in 150-hästars-
motorn till Sverige och bilen kommer endast att säl-
jas med den 7-stegade DSG-växellådan, en automa-
tisk dubbelkopplingslåda som kan växlas manuellt. 

T-Roc cab tas bara in som framhjulsdriven, men 
i två utrustningsnivåer där R-Line har mer utrust-
ning än standardversionen. Båda utrustningsnivå-
erna har en komplett uppsättning förarstödssystem, 
med autobroms, filhållare, Pre-Crash, trötthetsvar-
nare med mera, och störtbågen som fälls upp auto-
matiskt om bilens sensorer känner av att bilen voltar 
eller panikbromsas. 

MÖJLIGHETSMASKINEN. Det är ljum sommarnatt och månen är på väg upp. Kan det vara ett bättre läge för att åka öppet? VW T-Roc får dra 1,5 ton, så husvagnen kan följa med på sommaräventyret. FOTO: STEFAN NILSSON

Med sommarhimlen som tak
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VOLKSWAGEN T-ROC 

CABRIOLET R-LINE

Pris: 386 900 kr (R-
Line). Från 339 900 
kr.
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1,5 liter, Euro6.
Effekt: 150 
hk/110 kW 
vid 5 000–
6 000 varv/
minut.
Vridmoment: 250 
Nm vid 1 500–3 500 
varv/minut.
Prestanda: Toppfart 
205 km/t, 0–100 
km/h: 9,6 s.
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
4 268/1 811/1 522/ 
2 630 mm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 540/360/1 500 kg.
Garantier: Nybil: 2 år. 
Vagnskadegaranti: 3 
år. Lack: 3 år. Rost-
skydd: 12 år (gäller 
genomrostning). As-
sistans: förnyas vid 
varje intervallservice. 
Deklarerad förbruk-

ning blandad körning 

(WTLP):  
6,8 l/100 km.
Testförbrukning: 6,5 
l/100 km.
CO2-utsläpp: 154 g/
km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Prisvärd 
Hög säker-
hetsnivå 
Rymlig för  

             att vara en  
             cab 

Begränsat 
motorutbud 
Cabrioleten  

             stjäl last- 
             utrymme 
             Erbjuds ej  
             med allhjuls- 
             drift

KORTFAKTA

R-Line handlar i stort sett bara om kosmetiska 
saker samt en servostyrning med variabel utväxling 
och sportchassi.

PÅ VÄGEN ÄR T-ROC CABRIOLET en stabil och lätt-
körd bil. Vägegenskaperna är väldigt lika de som 
gäller för motsvarande T-Roc och inte helt olika 
Golf i senaste generationen. 

I klartext trygga och säkra med lätt understyr-
ning. Hela bilen utstrålar en slags folklig lyx med 
snygg interiörbelysning, automatlåda, bra framsto-
lar och ett baksäte med plats för tre juniorer eller 
tre vuxna under en kortare resa. Inget överflödigt 
som hästkraftsstinna motorer, ädelträ eller massage 
i stolarna. 

T-Roc är en bil där vardagens shoppingrunda el-
ler barnhämtande går lika bra som kvällens cruising 
i den varma sommarstaden. Okej, i det senare fallet 
får man ge avkall på det här med V8-muller och 
istället glädjas över att bilen går snålt på bara två 
cylindrar om den inte stressas. Den är en kompakt 
suv med lite högre markfrigång och den har en an-
ständig dragkapacitet på 1,5 ton.

 STEFAN NILSSON

FÄRGSTARK. Volkswagens senaste digitala instrumentering kan visa hastighet och annan 
information på flera olika sätt. Här inramat i en blå färg som matchar exteriören och led-
slingorna som lyser upp i natten.

MÖJLIGHETSMASKINEN. Det är ljum sommarnatt och månen är på väg upp. Kan det vara ett bättre läge för att åka öppet? VW T-Roc får dra 1,5 ton, så husvagnen kan följa med på sommaräventyret. FOTO: STEFAN NILSSON

Med sommarhimlen som tak
VÄLKOMNANDE. Öppen bil, sommar och hav är naturligtvis den perfekta kombinationen. 
VW T-Roc Cabriolet bjuder på bra stolar och snygg interiör.

T SOM I SUV? T:et står för Volkswagens 
suvar som Touareg och Tiguan. Roc 
står kanske för att det ska rocka lite 
extra om den kompakta T-Roc som nu 
kommer även som cabriolet.

LYCKAD KOMPROMISS. Fördelen med att göra en 
cab av en suv är att bilen är hög och det bety-
der rimligt med plats i bagageutrymmet även 
om cabben med ställning är nedfälld.

LOVANDE LOOK. Volkswagen T-Roc är något så 
unikt som en cabriolet byggd på en suv. En 
smart kombination som kan bli Volkswagens 
mest framgångsrika cabriolet.
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LÖS KRYSSET OCH VINN!

De fem först dragna lösningarna belönas med två 
bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motorföraren, 
Byängsgränd 8, 120 40 Årsta före 3/8. Märk kuvertet 
”Krysset 5/20”. Du kan även e-posta en bild på hela krys-
set till: motorforaren@mhf.se
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Älgskadefondsföreningen

Se fördelarna du också!
Bli medlem för 150 kr/kalenderår

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet 
viltolyckor i trafiken. Vi är idag Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhetsområdet. 
Verksamheten inriktar sig på att informera om viltolycksrisken samt påverka berörda aktörer för att 
förebygga viltolyckor. Föreningen har cirka 80 000 medlemmar.

Som medlem i Älgskadefondsföreningen får du ekonomisk hjälp om du 
råkar ut för en kollision med något av det anmälningspliktiga viltet.

Medlemskapet är personligt och gäller för alla motorfordon som du är 
registrerad ägare till oavsett om du har hel-, halv- eller trafikförsäkring.

Du kan få ekonomisk hjälp med upp till 8 000 kr/olyckstillfälle
 för självrisk, reparation, hyrbil och bärgning.

Läs mer på vår hemsida www.algen.se
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Motorföraren i backspegeln
Sverige, december 1998. Alpina 
skidåkaren Anja Pärson tar sin för-
sta världscupseger i slalom den 3 
december och det är i Kalifornien, 
USA. Det skulle bli ytterligare 41 
världscupsegrar innan Anja avslu-
tade sin karriär 2012.

Två dagar senare, femte decem-
ber, drabbas Gävle av en kraftig 
snöstorm som lamslår staden i 
flera dygn. Stormen beskrevs som 
den kraftigaste under seklet och 

snödjupet låg runt 131 centimeter 
efter ett par dagar. Orsaken var en 
så kallad snökanon som drog in 
från Gävlebukten. Trots snöstor-
men brann den berömda Gävle-
bocken även det här året.

I slutet av månaden firar Udde-
valla 500 år som stad. Motorföra-
ren har å sin sida nu funnits i 71 år 
och årets sista utgåva landar hos 
MHF:s medlemmar.

TEXT: MIKAEL LINDBERG

NUMMER 5 2020

Omslag
En regnblöt bakgrund står fond 
för två allvarliga män. Det är Ulf 
Björnstig och Gunnar Karlsson, två 
av Sveriges främsta trafiksäkerhets-
experter som ser dystert på Nollvi-
sionen. Orealistiskt, säger de.

I den här utgåvan koras även Årets 
familjebil, och att det blir Ford Fo-
cus, är svårt att missa. 

Omslaget flaggar även för Fredrik, 
som berättar hur han körde ihjäl sin 
bästa vän.

Det var blott 120 meter mellan två 
fester när 23-årige Fredrik kraschade 
mot ett träd med sin bil. I kroppen 
hade han 1,47 promille och bredvid 
satt hans bästa vän död.

Fredrik var modig nog, efter den 
svartaste dagen i sitt liv, att gå ut och 
berätta om händelsen. Ett inslag sän-
des i TV4, där han berättade om hän-
delsen och tiden efteråt. Samtidigt, 
ett år efter olyckan, ser Fredrik fram 
mot att besöka skolor och delge elev-
erna om sin erfarenhet.

Årets familjebil
Tio av Sveriges mest lästa mo-
torjournalister röstade fram Ford 
Focus som vinnare av Årets fa-
miljebil 1998. Den vann mot 
kandidater som Toyota Avensis, 
Mazda 323 och Volvo S80.Tungt 
vägande skäl var pris, säkerhet 
som abs-bromsar och dubbla 
krockkuddar som standard. Priset 
för en Ford Focus låg vid den här 
tiden på 139 300 kronor. Själva 
vinnarbilen på bild finns däremot 
inte längre. I Transportstyrelsens 
register har den varit en BMW 
sedan flera år.

Sveriges meste 
ensamresenär
Christer Gerlach är journalisten 
som är känd för sina ensamresor i 
bil. Han har till och med tagit plats 
i Guiness rekordbok i saken. Det 
har blivit böcker om resorna och 
just 1998 kom Christer hem från 
den 4 680 mil långa bilresan från 
Prudhoe 
Bay i norra 
Alaska till 
sydligaste 
punkten, 
Eldslandet 
i Argentina.

Bilen var en Volvo V70 Cross 
Country och resan var problemfri 
förutom tre lagade punkteringar. 
Volvon och Chr ister passerade 
bland annat Death Valley, Arizona, 
Costa Ricas djungler och ovanför 
trädgränsen i Ecuador. Under resan 
gjordes två oljebyten och Christer 
berättar att han varken blev sjuk el-
ler rånad under resan.

Dystert om 
Nollvisionen
Trafiksäkerhetsexperterna Ulf 
Björnstig (Trafiksäkerhetsdirek-
tör på Vägverket) och Gunnar 
Karlsson (Trafiksäkerhetsexpert 
på NTF) menar att Nollvisionens 
mål är orealistiskt. Det kommer 
alltid att dö människor i trafiken, 
menar de. Men de kämpar hårt 
för Nollvisionen och en punkt 
som står högt på listan är nykter-
het i trafiken, liksom hastighets-
sänkning. 

En dyster beräkning (för den 
här tiden, reds anm.) visar att 25 
miljarder satsade Vägverks-kro-
nor, bara kommer att rädda 25 
liv. Slutsatsen blir att noll dödade 
och skadade i trafiken, det nås 
först när bensinen tagit slut.

120 meter med 
dödlig utgång

Det här producerades informationsfilmen Snöskoter rätt och 
slätt, gällande snöskoterkörning. Anledningen var de ökade 
dödsolyckorna, där bland annat alkohol var med i bilden. Det 
var ett samarbete med MHF och Snofed (Sveriges snöskoterä-
gares riksorganisation).

Filmens längd var 22 minuter och inspelad i Jokkmokk. 
Den tog upp hänsyn till andra människor och djur i ter-
rängen, personlig skyddsutrustning och gällande lagstiftning.

Som kuriosa kan nämnas att 
en av deltagarna aldrig tidigare 
varken suttit eller kört snö-
skoter. Det var MHF:s egen 
trafiksäkerhetschef Lars Olov 
Sjöström, som då arbetade i region Norrland.

– Jag minns att det var en kul inspelning och vackert 
väder, berättar Lars Olov idag.

Den ofrivillige skoteråkaren
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KÖPES

TAKRÄCKE TILL VOLKSWAGENBUSS från -70 sökes. 
Samt andra delar. 
Tel 0140-169 69, 070-692 77 88. 

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 3 augusti. 

 c Skicka din annons till: ”Torget”, Motorföraren, Byängsgränd 8, 

120 40 Årsta .

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

Rätt svar bil- & trafikfrågor

MEDLEMSFÖRMÅN: ANNONSERA
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

c Grattis säger vi till fem 

nya kryssetvinnare! Två 

bingolotter vardera är vin-

sten. Lycka till! 

Börje Danielsson,

Luleå

IngMarie Streiffert,

Eksjö

Lars Edwertz,

Vintrosa

Maj-Lis Gustavsson,

Nybro

Lars Åhlund,

Älvsbyn

VINNARE KRYSSET NR 4

1A. Blir du ertappad när du kör 120 
km/tim på en 110-motorväg kostar 
det 1 500 kronor i böter.
2C. 1 500 kronor.
3A. 2 500 kronor.
4B. 2 500 kronor. Inte lämnat fri 
väg ger 1 500 kronor i böter, att 
inte underrätta den som lidit skada 

vid en trafikolycka kostar 1 200 
kronor, lika mycket att inte larma 
polisen.
5B. 2 500 kronor för den kör en bil 
eller annat motordrivet fordon, 1 000 
kronor för cyklisten som inte stan-
nar. Köra mot rött kostar 500 kronor 
mer för båda kategorierna. 
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DRAGKAMP ÄR 
DUBBLA 
SYSTEM

ÅKER 
IHOP

VÄG-
VISARE FÖR-
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Sju personer omkom 
i viltolyckor förra året

Under 2019 omkom sju personer i viltolyckor enligt Trafik-
analys. De flesta dödsolyckorna med vilt inblandat sker med 
personbil, följt av tung mc. Sex av de sju dödsolyckorna med 
vilt under förra året skedde i kollision med älg. 

Om du kör på en björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, 
vildsvin, mufflonfår, örn eller ren, då är du skyldig enligt lag 
att rapportera det till polisen. Läs mer om vad som gäller på 
viltolycka.se

FOTO: E. PETTERSSON/ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN



POSTTIDNING B

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

Sedan 2010 har vi jobbat hårt för att skapa trygghet och hjälpa våra kunder. Det har gett resultat. Idag har vi fler än  

250 000 försäkringskunder och får massor med beröm för vårt sätt att ta hand om dem – inte minst när oturen varit  

framme. Hela 9 av 10 som drabbats av en skada ger oss högsta betyg, så jämför oss gärna och fundera på om du också  

vill bli en av oss. På Svedea försäkrar vi inte allt. Men det vi försäkrar är vi riktigt bra på.

BIL  |  MOTORCYKEL  |  SNÖSKOTER  |  ATV  |  BÅT  |  VATTENSKOTER  |  HUND  | KATT  |  FÖRETAG

När oturen är framme blir  
våra kunder ännu nöjdare

svedea.se 
0771-160 190 
info@svedea.se 
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