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Grävmaskinist är 
Årets Trafikhjälte
En kväll på jobbet stoppade Johan-

nes Lybäck, 26, en rattfull förares 
framfart. Med en rådig insats block-
erade han den aktuella skåpbilen 
med sin grävmaskin.   Sidan 10

Historisk exposé 
över livsviktig lag
I år är det 80 år sedan Sverige fick 

sin första promillelag. Motorförarens 
Mari Haglund tecknar historien om hur 

MHF var med och drev fram lagen som 
blev en milstolpe i bekämpningen av 
rattfylleriet.  Sidan 21

Här hittar du bästa 
fordonsmuseerna 
Motorförarens resereporter Cenneth 

Sparby tipsar om sevärda motormu-
seer längs dina semestervägar här på 
hemmaplan.  Sidan 24

Så populär att få 
vill sälja sitt ex
Sportiga cabben Mazda MX-5 
är så populär att den är svårt att 

hitta som begagnatbil. Anledning? 
Ägarna vill ogärna göra sig av med 
den. Sidan 42
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Husbil med 
fokus på 
basbehov
Knaus Box Life 600 MQ vält-
rar sig inte i lyx. Men du får 
kanske pengar över till annat. 
Vår testpilot ger sitt helhets-
intryck. 
 FOTO: STEFAN NILSSON
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Det lönar sig att ligga i
År 2004 skedde en tragisk olycka på E65 vid 

Svedala där bland annat en hel familj om-
kom, mamma, pappa och två små barn, då 
en rattfull lastbilschaufför körde på fel sida på 

motorvägen och tog fem människoliv.
Efter olyckan började det funderas inom MHF. Vad 

kan vi göra för att förhindra något liknande? 2013 var 
MHF framme med det bekanta försöksprojektet med 
automatiska nykterhetskontroller i hamnar. Det som 
många kallat för alkobommar.

Försöksprojektet i Göteborg och Stockholm visade 
att det här var ett mycket effektivt sätt att stoppa ratt-
fylleriet från förare som lämnade färjorna som anlöpt 
svensk hamn.

Beslutsfattare kontaktades och över alla partigränser 
var man överens om att ”detta ska vi ha”. 

DÅ TOMAS ENEROTH TILLTRÄDDE som infrastruktur-
minister sommaren 2017, gick det fort. Vi hade någon 
månad tidigare träffats i Almedalen för en grundlig 
genomgång av ”alkobommarnas” funktion och effekt. 

Några månader senare (i samband med Tylösands-
seminariet) kom regeringsbeslutet. ”Nu ska det införas, 
78 miljoner anslås för projektet”, löd beskedet. Tra-
fikverket fick uppdraget att genomföra och där ligger 
uppdraget fortfarande kvar idag.

Under 2018 och 2019 träffades vi (ministern och 
jag) flera gånger där vi, inte minst, pratade om det 

märkliga att Polisen inte har laglig rätt att göra slump-
visa drogtester av förare i trafiken.

Sedan gick det snabbt att komma framåt. Redan 
hösten 2019 (i samband med Tylösandsseminariet) kom 
regeringsbeslutet att utreda detta tillsammans med ef-
fektivare kontroller av yrkestrafik på väg.

EN UTREDARE TILLSATTES. MHF fick genom Lars Olov 
Sjöström möjlighet att delta i utredningsarbetet, tack 
vare hans stora erfarenhet och sakkunskap från arbetet 
med standardiseringsarbetet av drogtestinstrument.

I månadsskiftet april/maj överlämnade utredaren, 
Catarina Barketorp, sitt förslag till infrastrukturminister 
Tomas Eneroth. Det är en utredning på cirka 450 sidor. 
Där ingår bland annat förslaget på att Polisen ska tillåtas 
göra drogkontroller utan krav på särskild misstanke. 

Genomförs detta, kommer det att vara ett effektivt 
sätt att öka trafiksäkerheten på vägarna. 

TACK TILL ALLA ER som samlat in namnunderskrifter för 
denna viktiga sak! Återigen är det ett bevis på att det 
lönar sig att ”hålla i”, att inte ge upp utan att om och 
om igen lyfta fram frågor som vi vill få genomförda. 

Det gäller oavsett det handlar om en fråga där re-
geringen måste övertygas eller om det är en regional 
eller lokal fråga.

VI ÄR MHF:ARE – sådana som aldrig ger upp.

”Tack till alla 
er som sam-
lat in namn-
underskrif-
ter för denna 
viktiga sak!”



Historien om Grand California 
och det ljuva livet

volkswagen-transportbilar.se

Bränsleförbrukning från 11,4 l/km (Grand California 600 TDI 177 aut) till 12,3 l/km (Grand California 680 TDI 
177 4MOTION aut). CO2-utsläpp 298 – 323 g/km. *Volkswagen Billån 96 mån, 30% kontant, 23% restskuld, rörlig 
ränta baserad på VWFS basränta (eff. rta. 4,12 – 4,25% jan 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift 
tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. 

Har du hört historien om campingbilen som hade allt för en lyckad semester?  
Den kallas Grand California och är ett modernt rullande fritidshus med Volkswagen-  
kvalitet i varje detalj. Upptäck nya platser och aktiviteter på dagen och landa tryggt 
på kvällen med bekvämligheter som en riktig toalett, dusch och fasta bäddplatser. 
Kom in till någon av våra 20 Camper Centers för en provkörning. 

Grand California 600 från 771 900 kr eller Volkswagen Billån från 5 000 kr/mån*.
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… OCH JAG SKA BERÄTTA vem du är.
Det här är min egen tolkning av ett ord-

språk jag läst någonstans, som från början 
inte alls har med bilkörning att göra. Ska jag 
vara krass, har jag aldrig ens sett kopplingen 
till just bilkörning tidigare.

Men, hur någon kör en bil i trafiken be-
rättar mycket om den personen. Det må 
vara lätt att ”tycka” om andras bilkörning. 
Jag har kamrater som inte gör annat bakom 
ratten. Själv kan jag samtidigt sitta i passage-
rarsätet och leta efter en extra fotbroms …

Det är faktiskt ytterst få jag åker med som 
passagerare och samtidigt känner mig helt 
avslappnad. En hel del av dem har ett yrkes-
verksamt liv som chaufförer, och liksom jag, 
en tämligen lång rad bokstäver i sitt körkort. 
Sist jag kikade på min ”rosa lapp”, kunde 
jag räkna till sju olika körkortsbehörigheter.

Då och då möter jag förare som frågar 
mig hur de kör. Och visst, jag kan ge svar. 
Men att inte hålla 30 förbi en skola, eller 
känna till hur man använder körriktnings-
visare i cirkulationsplats, blir sällan populärt.

– Men jag …, och någon diffus undan-
flykt blir oftast svaret.

Och det här är tämligen enkla regler att 
följa. Hur man växlar effektivt, placerar sig i 
flerfiliga körfält och överhuvudtaget plane-
rar sin körning gentemot andra trafikanter 
– det lämnar vi därhän.

För länge sedan sa en kunnig yrkestrafik-
lärare till mig att många dåliga förare klarar 
sig från olyckor och tillbud därför att det finns 
fortfarande de som kör bra.

Jag hoppas att ni tillhör de som läser av 
trafiken, tänker före och därmed faktiskt 
kan låta de som kör sämre klara sig.

Visst, ett hårt ord bakom ratten må vara 
vinkat, men en olycka undveks – det är vad 
som räknas.

Och det är ganska lätt att se vilka som 
är osäkra. Vad vet vi om dem? Deras kör-
kort kanske bara är någon vecka gammalt. 
De har ingen erfarenhet, men hela sitt kör-
kortsliv framför sig.

Tyvärr finns det även de som inte lämnar 
någon hänsyn, utan har en tämligen skev 
bild av ordet hänsyn i trafiken. Dessa kan 
vi inte göra så mycket åt, mer än hoppas 
att polisen någon gång tar dem ”i örat”, 
plockar av dem den rosa lappen och låter 
oss andra fortsätta köra bil tryggt och säkert.

Visa mig hur du kör ...

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Jag hoppas 
att ni tillhör 
de som läser 
av trafiken, 
tänker före 
och därmed 
faktiskt kan 
låta de som 
kör sämre 
klara sig.”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

TRAFIKVERKET LÄGGER NY ASFALT på hu-
vudvägen på Ölands östra sida. Bra, och 
vi borde alla vara nöjda, men så är det ty-
värr inte. En öländsk bonde berättar i tv:s 
nyhetsprogram att han fått rutorna kros-
sade på tre av sina traktorer. Detta efter-
som man valt en metod för asfalteringen 
där man lägger en slags kall asfalt på vägen. 
Därefter läggs grus ovanpå på som ska kö-
ras ner av bilarna som passerar.  

Åtgärden sammanföll med värme och 
skördetider. Värmen gjorde att asfalten 
blödde och blev mjuk samtidigt som gru-
set lossnade och istället fastnade på bil-
däcken. 

Ja, resten är historia, kostnader och ris-
ker för bönderna på sydöstra Öland. De 
hade inget val, det var skördetid och skör-
den måste in. Det visste Ölandsbönderna 
men frågan var vad Trafikverket visste.

Jag har svårt att tänka mig att Trafikver-
ket inte visste hur den här asfalten fung-
erade, eller att det kunde bli varmt i mit-

ten av juni, eller att bönderna har skörde-
tid i mitten av juni.

Det hela blir en stor nyhetsgrej på tv där 
bönderna åtar sig att schakta bort lösgruset 
från vägen. Detta hellre än att tvingas köra 
utan ruta på traktorerna och få stenarna i 
ansiktet istället. 

Trafikverket avböjer och deras pressta-
lesperson säger med ett leende att detta 
var inget som Trafikverket eftersträvade 
och inget som var normalt för den här 
typen av beläggning. De säger att det var 
olyckligt att värmen sammanföll med 
skördetiden och att det sammanföll med 
asfaltsarbetet.

DET ÄR NU MER ÄN TIO ÅR sedan samma 
sak hände på väg 126 mellan Gottåsa och 
Ryd. Den gången fick Trafikverket en rad 
med klagomål och krav på ersättning från 
bilägare vars bilar skadats. 

När tv-reportern frågar Trafikverkets 
presstalesperson vad han tänker om att 

flera har fått skador på rutorna, 
svarar han att det är jätteolyck-
ligt om så är fallet. 

Han ifrågasätter alltså att det 
hänt och avböjer böndernas er-
bjudande om att ta bort gruset 
med att det i så fall är olagligt. 
Han tycker att bönderna har en 
tråkig inställning när Trafikver-
ket satsar och försöker göra 
iordning vägen. 

Att man misslyckas och far 
med osanning om produkten 
man lägger på lämnas därhän, 
liksom det faktum att man kun-
de valt en annan tid på året för 
det här arbetet. 

Jag kan inte låta bli att undra 
varför reportern låter Trafikver-
ket komma undan de frågorna 
så lätt och jag kan inte låta bli 
att tänka på vad som skulle hänt 
om detta inträffat i Frankrike 
där bönderna inte låter sig hun-
sas lika lätt.

STEFAN NILSSON, 

Växjö

Feltänkt från Trafikverket

HÅLL TRAFIKDEBATTEN LEVANDE – SKRIV TILL DIALOG
Vill du göra din röst hörd på den här sidan? Reflektera över något i trafiken eller skriva 
något om trafiksäkerhet? Skriv till oss på motorforaren@mhf.se

Förkrossande resultat syns i rutan.
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Beställ på solarplexius.se

LÄTTMONTERAT
OCH AVTAGBART
SOLSKYDD 

SOLARPLEXIUS   är marknadens snabbaste 
och mest lä�monterade solskydd för bilar. 
Materialet är okrossbart och skivorna kan böjas.
Monteringen gör du själv på 15 minuter och 
solskyddet kan enkelt plockas bort vid behov. 
Inget va�en, inget klister, inga bubblor, inga repor 
Perfekt resultat varje gång! 
Vi har över 500 000 nöjda kunder i hela Europa.

013-870 41 
Jägarvallsvägen 11 
584 22 Linköping  

Vi har 
solskydd till 
över 4000  

bilmodeller! 

MINSKAR SOLENS STRÅLNING MED 90%,  
SÄNKER TEMPERATUREN OCH GER INGEN INSYN!

Solskydd med 
profilering för företag Tillverkas i Linköping 

Svensk uppfinning. 
Fri frakt

Enkel montering 
på 15 minuter

SOLARPLEXIUS R

BÄTTRE ÄN 
SOLFILM!

®

Besök oss på



1. Vilken tillverkare har en elbil som 
heter Zoe?
A. Honda
B. Ford
C. Renault

2. Kona och Ioniq?
A. Kia
B. Hyundai
C. Toyota

3. EQ?
A. Toyota
B. Mercedes 
C. BMW

4. e-Tron?
A. Audi
B. BMW
C. Mercedes

5. Leaf?
A. Honda
B. Nissan
C. Mitsubishi

6. I-Pace?
A. Ford
B. Porsche
C. Jaguar

7. Formentor?
A. Cupra
B. Seat
C. Jaguar

8. Mach?
A. Chevrolet
B. Ford
C. Cadillac

9. Enyaq iV?
A. Skoda
B. Volkswagen
C. Jaguar

10. Euniq?
A. Maxus
B. Geely
C. ChangAn

 (Rätt svar på sidan 47.)
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Bil- och trafikfrågor

MHF:S TRAFIK- 

SÄKERHETSFOND FIRAR 

40-ÅRSJUBILEUM MED 

SÄRSKILD INSAMLING 

Stiftelsen MHF:s 
fond för trafiksäker-
het firar 40-årsjubi-
leum i år. Fonden 
kom till 1981 på 
initiativ av MHF:aren 
Sune Lundkvist.  

– Under åren har 
MHF-fonden haft stor 
betydelse och möjlig-
gjort ny forskning, 
framförallt när det 
gäller alkohol, droger 
och trafik, berättar 
Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef 
för MHF. 

Stiftelsen finan-
sieras med frivilliga 
gåvor. 
– I samband med 
40-årsjubileet vill vi 
göra en extra insam-
ling, som kommer att 
pågå under hela jubi-
leumsåret 2021.  

RÄTTELSE 

I Motorföraren nr 3 
2021 berättade vi att 
det på Trafiknykter-
hetens Dag den 25 
maj delas ut MHF-
flygblad på Bilprov-
ningens, Besikta och 
Opus besiktnings-
stationer. Tråkigt nog 
fick Bilprovningen 
fel namn i texten. Vi 
beklagar detta. 
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Elbilar säljer som aldrig förr. Volkswa-
gens bästsäljande elbil heter iD3, men 
har du koll andra märkens elbilsnamn.

FOLKSAM TESTAR CYKELHJÄLMAR 

Försäkringsbolaget Folksam gör varje år ett 
stort test av cykelhjälmar. I årets test har 
man provat 27 cykelhjälmar.  Priset på hjäl-
mar i årets test varierar från 140 kronor till 3 
200 kronor. Resultatet visar tydligt att priset 
inte alltid är avgörande för hur pass bra en 
hjälm skyddar, enligt Folksam. Läs mer på 
folksam.se

Varje år uppsöker drygt 1 000 cyklister 
ett akutsjukhus i Sverige för vård av huvud-
skador. Totalt inträffar 70 procent av alla 
huvudskador vid singelolyckor, det vill säga 
när de kör omkull utan att någon annan varit 
inblandad, uppger Folksam. 

Mångsidig cykelhjälm ska 
öka trafiksäkerheten
I ett projekt undersöker 
forskare hur framtidens 
cykelhjälm kan utfor-
mas både för att vara 
trafiksäker och locka fler 
cyklister att använda 
hjälm. Studien heter 
Kommunicerande cykel-
hjälm – Funktioner för 
ökad trafiksäkerhet. Pro-
jektet är ett samarbete 
mellan Statens väg- och 
transportforskningsinsti-
tut (VTI), Trafikverket, Er-
icsson, hjälmtillverkaren 
POC Sports och Veoneer.

Olyckorna kan bli färre 
och mindre allvarliga om 
fler använder cykelhjälm. 
Det som ska göra hjälmen 
attraktiv är att den kan 
kommunicera med cyklis-
ten och andra trafikanter.

Nya funktioner kan 
vara allt från varnings-
signaler, navigationshjälp, 

grön våg till ett säkrare 
sätt än att använda mo-
bilen för att ta del av 
sociala medier. Det ska 
locka till hjälmanvändning 
men kan också ta fokus 
på själva cyklandet. In-
teraktionen kan ske med 
röst, knappar på styret, 
hörlurar eller via ett visir.

Hjälmtillverkaren POC 
Sports har utvecklat en 
hjälm med en bakåtriktad 
lampa som laddas med 
solceller och lyser vid 
cykling i mörker. En an-
nan lösning vore en hjälm 
med fäste för belysning 
så att cyklisten ska se 
bättre när det är mörkt.

För att testa olika 
tekniska möjligheter har 
forskarna gett förslag på 
sex användarfall för cyk-
ling i stadstrafik och på 
landsbygd.

Det blir allt populärare bland ungdomar 
att skaffa A-traktor. Efter en regeländ-
ring 2020 har antalet A-traktorer i Sve-
rige ökat med 27 procent på drygt ett 
år, enligt Tranportstyrelsen.

Volvo är favoritmärket bland A-trakto-
rentusiasterna. 

Den 15 juli 2020 förenklades de 
tekniska kraven när man bygger om en 
bil till en a-traktor. Förändringen gjordes 
för att göra det möjligt att bygga om 
automatväxlade bilar till A-traktorer. En 

A-traktor får gå i max 30 km/tim. 
Efter regeländringen har antalet 

A-traktorer blivit många fler. Sedan 

regeländringen har 7 800 A-traktorer 
registreringbesiktats och totalt finns det 
36 000 A-traktorer i Sverige, enligt Tran-
sportstyrelsen. 

De flesta a-traktorer som rullar i Sve-
rige är ombyggda Volvo-bilar. 57 procent 
av A-traktorerna är av märket Volvo, 
20 827 fordon. Därefter kommer Nissan 
med 4 307 stycken, BMW 1 710 fordon, 
Suzuki 1 673 stycken och Scania 1 613 
fordon. Det visar statistik från Transport-
styrelsen. 

Allt fler ungdomar kör A-traktor

Stor ökning av manuella hastighetsböter
Antalet manuella ordnings-
böter för hastighetsöverträ-
delse som polisen utfärdade 
ökade mycket mellan 2019 
och 2020. Det framgår av 
Polisens årsredovisning för 
2020. 

Från drygt 80 000 stycken 
2019 till 142 000 år 2020. 
Som orsak till den stora ök-
ningen anger polisen införan-
det av digital ordningsbot. 

– Det beror dels på att 
den digitala ordningsboten blivit väl mottagen och 
fungerar bra. Den digitala ordningsboten gör det 

smidigt att lagföra. Det tar 
kortare tid än tidigare, säger 
Nils Gustavsson på trafikpoli-
sen i Jönköping.

En annan viktig orsak är att 
polisen har haft mer tid att ar-
beta med hastighetskontroller 
till följd av pandemin under 
2020, tror han. Eftersom po-
lisen inte gör några rutinmäs-
siga nykterhetskontroller un-
der pandemin, för att minska 
risken för smittspridning. 

– Det gör att vi har kunnat lägga mer tid på has-
tighetsövervakning, säger Nils Gustavsson.

FOTO: MICHAEL ERHARDSSON/MOSTPHOTOS
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kabehusvagnarhusbilar

Hitta din återförsäljare på kabe.se

Nya platser. Alltid hemma.
Vår strävan är att alltid ligga steget före med teknik och komfort utöver det vanliga. 
Med funktioner som höjer livskvalitén var du än befi nner 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 so or, ställbara sängar med spiralmadrass och fl exibelt 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!
Nya platser. Alltid hemma. VÄLKOMMEN IN TILL DIN 

Kabe_218x280 mm_MHF 1-21.indd   1 2021-02-01   15:31:12
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En sen natt stoppade gräv-
maskinisten Johannes Lybäck 
en rattfull förare från sin fort-
satta färd. Johannes använde 
sin grävmaskin som effektivt 
redskap för att stoppa fordo-
net. För det rådiga ingripandet 
tilldelas han utmärkelsen Årets 
Trafikhjälte av Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund, samt ett 
pris om 10 000 kronor.

GRÄVMASKINISTEN Johannes Ly-
bäck jobbade sent en natt vid ett 
vägarbete med sin grävmaskin. Plat-
sen var Ekerövägen, en vägsträcka 
förbi Drottningholm på väg ut mot 
Ekerö, Stockholm.

– Jag höll på att gräva för vägbe-
lysning och klockan var runt ett på 
natten, berättar Johannes.

En sen oktobernatt 2020 satt Jo-
hannes kollega i en skyddsbil bakom 
grävmaskinen när plötsligt en skåp-
bil körde in i den. Kollegan klev ut 
och såg hur föraren av skåpbilen 

backade och försökte komma förbi.
När mannen i skåpbilen vevade 

ner sidorutan, kände kollegan en 
tydlig spritlukt. Han försökte då 
öppna bildörren för att komma åt 
bilnyckeln, men föraren låste skåp-
bilens dörrar.

– Han är full som fan, stoppa ho-
nom, ropade kollegan till Johannes.

JOHANNES VAR SNABB i tanken 
och körde ut grävmaskinen som då 
blockerade körfälten.

– Föraren i skåpbilen vinkade 
att jag skulle flytta på mig, men det 
kunde han glömma, säger Johannes.

Mannen i skåpbilen försökte 
slingra sig förbi genom att backa, 
men Johannes backade samtidigt 
och vred grävaggregatet tills det 
hamnade bakom skåpbilen.

– Då först förstod föraren att det 
var kört, han kom ingenstans. Han 
stannade motorn och gav oss sedan 
bilnycklarna, berättar Johannes.

Polisen som kom till platsen be-

römde Johannes och kollegan för 
deras rådiga ingripande. De kon-
trollerade föraren med sållningsin-
strument, vilket gav positivt utslag. 
Förutom utredning om rattfylleri, 
alternativt grovt rattfylleri, miss-
tänktes även föraren för vårdslöshet 
i trafik, samt olovlig körning.

– För mig var det självklart att 
försöka få stopp på skåpbilen. Vad 
hade kunnat hända om föraren fort-
satt färden mot Ekerö centrum? Det 
var först senare jag kom att tänka på 
att föraren kunde haft en kniv på sig 
och attackerat. Men det gjorde han 
inte, avslutar Johannes.

PRISET FÖR ÅRETS Trafikhjälte delas 
ut av MHF och Johannes Lybäck 
var en av tre finalister. Johannes 
vann omröstningen med en över-
väldigande marginal om 93,3 pro-
cent. I år skedde utdelningen av pris 
och diplom på Drottningholms slott 
– nära ”brottsplatsen”.

MIKAEL LINDBERG

Årets Trafikhjälte fångade ratt-
fyllerist med sin grävmaskin

Årets Trafikhjälte – en 
årlig hyllning sedan 2011 
Årets trafikhjälte är någon som utmärkt sig 
för att ha visat civilkurage, stor bragd och 
handlingskraft i risk- och olyckssituationer i 
trafiken. Denne är en förebild vars exempel 
motiverar andra att ingripa när någon behöver 
en medmänniska, eller för att förhindra en 
trafikolycka.

Priset för Årets Trafikhjälte har delats ut se-
dan 2011 och förutom diplom och en skulptur 
i form av en glasdroppe, utdelas även 10 000 
kronor ut i prispengar med hjälp av Körkort-
Online.se

ÅRETS TRAFIKHJÄLTE. Johannes Lybäck från Hammarbyhöjden i Stockholm tar emot priset av MHF:s vd Göran Sydhage.

LITE MER OM
JOHANNES LYBÄCK

Ålder: 26 år.
Familj: Sambo.
Bor: Hammarbyhöjden, Stockholm.
Arbetar som: Grävmaskinist,  
egen företagare.
Hobby: Terrängbilar, 
offroad.

TIDIGARE VINNARE

2011 Elisabeth Johansson, Rydaholm
2012 Polishunden Tiger, Örebropolisen
2013 Mikael Engdal, Hässelby
2014 Naser Lubishtani, Malmö
2015 Cecilia Knuts, Älvdalen
2016 Magnus Müller, Göteborg
2017  Daniel Bäckström, Stallarholmen
2018 Andreas Ross, Nybro
2019 Cathomen Nordgren, Domsjö
2020 Kristoffer Lundqvist, Piteå

FAKTA

”Johannes visade handlings-
kraft och civilkurage genom 
att med sin grävmaskin ef-
fektivt stoppa en rattfyllerist 
från att fortsätta sin farliga 
färd.” Juryns motivering

FOTO: MIKAEL LINDBERG
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FAST. En rådig manöver med grävmaskinen 
satte effektivt stopp för en farlig färd.



Danmark  FRÅN 699:-*

Tyskland  FRÅN 429:-*

Polen   FRÅN 1269:-*

Lettland  FRÅN 629:-*

Att äta frukost
var du vill...

... är bara en av de stora små sakerna när du reser med oss.

*Prisexempel gäller båtresa enkel väg för 1 pers inkl husbil/husvagn max 4m hög och 6m lång.
Frånpriser kan variera beroende på säsong och prisexempel Tyskland gäller vår linje Trelleborg-Rostock.
Läs mer på stenaline.se/bilsemester. Begränsat antal platser. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. 



Är du ny inom MHF? Kom på
1-3
oktober

2021

På verksamhetskonferensen provar vi praktiskt på 
många av de aktiviteter som MHF ordnar ute i landet, 
och introducerar några nya. Det blir en trevlig och  
aktiv utbildningshelg på Nova Park i Knivsta.  
Vi välkomnar särskilt dig som är ny, eller inte så aktiv 
inom MHF idag. Läs mer och anmäl dig  
på mhf.se.

Mejla oss din e-postadress 
och vinn en miljon Vi behöver din e-postadress 

för att kunna kommunicera 
med dig om allt som vi gör 
inom MHF, och nyheter 
inom trafiksäkerhets- 
området. Alla som skickar 
in sin e-postadress till 
medlem@mhf.se innan  
5 augusti är med och deltar 
i utlottningen av en lott 
värd 2 100 kronor i vårt  
lotteri En chans på tusen  
- med chans att vinna  
en miljon kronor.

Verksamhetskonferens!
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204 personer omkom i den svenska 
vägtrafiken 2020, det är det lägsta 
antalet sedan 1930-talet. Trafikverket 
håller på och ser över vilka trafiksä-
kerhetsområden Sverige behöver 
arbeta med för att nå nästa etappmål 
i Nollvisionen till 2030. 

UNDER 2020 DÖDADES 204 personer i tra-
fikolyckor i Sverige. Det visar den fastställda 
olycksstatistiken från Trafikverket. Det är en 
minskning med 17 personer, jämfört med 
2019, då 221 personer miste livet i trafiko-
lyckor.

Antalet döda 2020 är det lägsta antalet 
omkomna i den svenska vägtrafiken, sedan 
man började föra officiell olycksstatistik 
på 1930-talet. Delmålet i Nollvisionen för 
antalet döda i trafikolyckor 2020 var 220 
personer. 

– Dödstalet för 2020, är väldigt positivt 
i förhållande till de mål vi har satt upp för 
trafiksäkerheten, konstaterar Lars Olov Sjö-
ström, trafiksäkerhetschef för MHF. 

– Vi uppnådde etappmålet i Nollvisionen 
för 2020, dessutom med god marginal. Sam-
tidigt är det den långsiktiga olycksutveck-
lingen som är intressant. 

Även 2019 miste få personer livet i trafi-
ken, då var antalet 221 stycken. 

TRAFIKANALYS HAR FÖLJT transportutveck-
lingen och trafikmängden löpande under 
coronapandemin. Antalet resor med bil 
minskade med 7 procent under 2020, det 
motsvarar 11 miljarder kilometer. Lägst an-
tal personer omkom i trafikolyckor under 
mars och oktober 2020, enligt Trafikanalys.

– Den bild jag får är att pandemin har 
påverkat trafikflöden och sannolikt också 
olyckorna. Men att det inte är den enda 
förklaringen till den stora minskningen av 
antalet omkomna förra året, säger Lars Olov 
Sjöström.  

Trafikverket har en aktionsplan för säker 
vägtrafik för åren 2019–2022. I planen finns 
111 åtgärder med fokus på rätt hastighet, 
nykter trafik och säker cykling. Strategin 

har tagits fram i samarbete med 14 myn-
digheter, företag och organisationer, MHF 
är en av dem.

Trafikverket arbetar nu med nästa ak-
tionsplan för perioden efter 2022. En utma-
ning är att hitta trafiksäkerhetsåtgärder som 
kan hjälpa Sverige att nå nästa etappmål i 
Nollvisionen. 

DET NYA ETAPPMÅLET för 2030 är 133 om-
komna i trafikolyckor. Det är en halvering 
av antalet omkomna. Utgångsläget är 266 
döda, som är ett medelvärde för 2017–2019. 

– Trafikverket håller på och utformar den 
nya aktionsplanen. MHF är med i det arbe-
tet, berättar Lars Olov Sjöström. 

För att mäta hur olika områden inom 
trafiksäkerheten utvecklar sig använder sig 
Trafikverket av indikatorer som är kopplade 
till mål. Det finns exempelvis mål för hur 
många procent av befolkningen som minst 
ska använda bilbälte, cykelhjälm eller hur 
stor andel av förarna som ska hålla gällande 
hastighet på det kommunala respektive stat-
liga vägnätet. 

FÖR ATT ÖKA CHANSERNA att nå det nya del-
målet i Nollvisionen för antalet omkomna 
i vägtrafiken fram till 2030, har Trafikverket 
tagit fram nya indikatorer. Säker gångtra-
fik, säker yrkestrafik och suicidprevention 
(exempelvis skydd på vägbroar) är några av 
dem.

Att minska antalet allvarligt skadade och 
dödade oskyddade trafikanter ser Trafikver-
ket som en utmaning. 

– Det som är viktigt med indikatorerna 
är att de kan mätas på ett tillförlitligt sätt 
och vad de mäter, förklarar Lars Olov Sjö-
ström. 

– Det kan finnas ett värde nu att kom-
plettera med ytterligare några indikatorer. 
Hur ser du på de indikatorer som finns – 

saknas det någon indikator? 

– Rent hypotetiskt, om det införs såll-
ningsinstrument för droger (förslag i ny 
utredning), kan det ge möjlighet att införa 
en ny indikator för andelen drogpåverkade 

Hur ska Sverige nå nästa 
delmål i Nollvisionen? 

FÅ DÖDA. Under 2020 omkom 204 personer i trafikolyckor i Sverige. Det 
är det lägsta antalet döda sedan 1930-talet. 

TRAFIKEN 2030? Trafikverket håller på och tar fram nya mål för vägtrafi-
ken. Hur ska Sverige nå nästa etappmål i Nollvisionen för 2030? 

GÅENDE. För att mäta hur olika trafiksäkerhetsområden utvecklar sig an-
vänds olika indikatorer. Säker gångtrafik föreslås bli ett av framtidens 
mätområden, det vill säga en ny indikator. 

FOTO: MOSTPHOTOS 

FOTO: CARINA ANDREASSON/MOSTPHOTOS 

FOTO: MICHAEL ERHARDSSON/MOSTPHOTOS 
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Med släpvagnen som utgångspunkt vill vi på Fogelsta lösa alla möjliga transportuppgifter. Inte konstigt att 
vårt sortiment är väldigt stort och väldigt brett. Genom lång erfarenhet vet vi att en bra släpvagn ska ha: 
slitstark konstruktion, robust chassi, goda köregenskaper och bästa möjliga säkerhet. De sakerna kan du 
alltid förvänta dig av en släpvagn som det står Fogelsta på.

Läs mer om oss och vårt sortiment på fogelsta.se.

SLÄPVAGNAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

förare i trafiken, säger Lars Olov Sjöström.
– Det skulle vara särskilt intressant för 

MHF:s del. 

I SVERIGE ÄR DET FÖRBJUDET att hålla en 
mobil eller någon annan typ av kommuni-

kationsutrustning i handen när du kör ett 
motordrivet fordon. Det är komplicerat att 
mäta hur många svenskar som använder en 
mobil under körning och Sverige har ingen 
indikator för det i nuläget. 

Enligt Trafikverket har Sverige för av-

sikt att mäta indikatorn ”andel förare som 
inte använder handhållna mobila enheter” 
under 2021 eller 2022. Sverige ingår i ett 
EU-gemensamt projekt, där man utvecklar 
gemensamma trafiksäkerhetsindikatorer som 
medlemsländerna frivilligt kan använda.

YRKESTRAFIK. För att 
mäta hur olika trafik-
säkerhetsområden 
utvecklar sig an-
vänds olika indikato-
rer. Säker yrkestrafik 
föreslås bli ett av 
framtidens mätom-
råden, det vill säga 
en ny indikator. 

DEPRIMERAD FÖRARE. 
För att mäta hur 
olika trafiksäker-
hetsområden ut-

vecklar sig används 
olika indikatorer. 
Suicidprevention 

(exempelvis skydd 
på vägbroar) före-

slås bli ett av fram-
tidens mätområden, 

det vill säga en ny 
indikator.

FOTO: TRANSPORTSTYRELSEN

133
Det nya etappmålet 
för antal omkomna i 
trafiken gäller 2030.
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www.mimsafe.com

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

Spelar ingen roll. Vi har det du söker. 
Burar, grindar och smarta tillbehör.

Vi är ett stolt svenskt företag som sätter 
säkerhet i första rummet och som är den enda 
tillverkaren i världen som krocktestar våra 
produkter på riktigt. Vi gör det hos oberoende 
RISE - Research Institutes of Sweden. För vi 
anser att alla i bilen ska åka säkert. Även den 
som har sin plats längst bak i bilen. Fundera en 
stund. Vi tror att du tänker likadant som vi.

HAR DU EN STOR 
ELLER LITEN HUND?

– Det är en intressant tanke. Att förare är 
distraherade av mobilen och andra saker är 
ett problem som det talas mycket om. Det 
problemet behöver följas upp, säger Lars 
Olov Sjöström. 

Det är svårt och komplicerat att mäta 

mobilanvändande och andra distraktioner i 
trafiken, konstaterar han. 

– JAG TÄNKER MIG ATT det finns två sätt att 
mäta det, antingen ungefär som med indika-
torn för bilbälte, att man räknar hur många 

förare som använder mobilen vid körning, 
säger Lars Olov Sjöström. 

– Ett annat alternativ är att basera det på 
hur många bilister som bötfälls av polisen 
för rattsurfning. 

MARI HAGLUND

RATTSURFNING. 
Det är förbju-
det att hålla 
mobilen i 
handen under 
körning. En 
av framtidens 
indikatorer för 
trafiksäker-
hetsutveck-
lingen kan 
bli mobilan-
vändande, ett 
område som 
är svårt att 
mäta. 

FOTO: MOSTPHOTOS FOTO: OMAR AL GHOSSON
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”I den nya ge-
mensamma 
aktionspla-
nen för säker 
vägtrafik 
från 2022 
och framåt 
kommer det 
att anges ett 
volymmål 
för polisens 
nyhterhets-
kontroller. 
Det saknas 
idag.”

Namnlöst-8   1 2021-06-01   10.13

Under 2020 omkom 53 personer 
i alkohol- och narkotikarelaterade 
trafikolyckor. Andelen personer som 
miste livet till följd av rattfylleri ökade 
mellan 2019 och 2020. 

2020 DÖDADES 53 PERSONER i alkohol- och 
drogrelaterade trafikolyckor, det är samma 
antal som 2019. Det visar Trafikverkets 
djupstudier. 

Av de 53 personerna som omkom 2020 
var det 36 som dödades i olyckor som en-
bart var alkoholrelaterade, 14 i olyckor som 
enbart var drogrelaterade och tre personer 
omkom i olyckor som var både alkohol- 
och narkotikarelaterade.

Andelen omkomna i alkohol- och nar-
kotikarelaterade trafikolyckor av det totala 
antalet döda i vägtrafiken ökade från 24 
procent 2019 till 28 procent 2020 (Av 204 
omkomna totalt). 

– Andelen som dödades till följd av alko-
hol och droger i trafiken var högre 2020 än 
2019, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars 
Olov Sjöström. 

– Det här betyder att rattfylleriet fortfa-
rande är ett stort problem i trafiken, som vi 
behöver jobba vidare med. 

ANTALET ANMÄLDA rattfylleribrott minskade 
från 12 053 brott 2019 till 8 804 stycken 
2020. Det visar statistik från Brottsförebyg-
gande rådet (BRÅ). När det gäller minsk-
ningen av anmälda rattfylleribrott, har pan-
demin troligen bidragit till minskningen, 
skriver BRÅ. 

Den troliga orsaken enligt BRÅ, är att 

polisen inte gör några rutinmässiga nykter-
hetskontroller under pandemin. Syftet är att 
förebygga spridning av coronaviruset. 

KONTROLLERNA MINSKADE från 1,1 miljoner 
2019 till cirka 300 000 stycken 2020, enligt 
polisen. Polisen gör bara ett utandningsprov, 
om det finns en misstanke om att en förare 
är alkoholpåverkad. 

– Jag tror definitivt att stoppet för poli-
sens rutinmässiga nykterhetskontroller är 
den viktigaste orsaken till minskningen av 
rapporterade rattfylleribrott, konstaterar Lars 
Olov Sjöström. 

Samtidigt kan man se en mer långsik-
tig trend, där polisens utandningsprov har 
minskat under flera år. 
Vad kan det få för konsekvenser om po-

lisen inte gör några rutinmässiga nyk-

terhetskontroller?

– På kort sikt blir effekten att rattfylleris-
terna inte fångas in lika effektivt, som ett år 
när polisen genomför rutinmässiga kontrol-

ler som vanligt, säger Lars Olov Sjöström. 
– Konsekvensen på lång sikt, är att det 

kan få negativa effekter när den upplevda 
upptäcktsrisken minskar. Då kommer fler 
rattfyllerister att chansa och köra med alko-
hol i kroppen. 

Rattfylleri och andra trafikbrott upptäcks 
huvudsakligen genom polisens spanings- 
och ingripandeverksamhet, exempelvis ru-
tinmässiga trafikkontroller, framhåller han. 

TRAFIKVERKET HAR EN aktionsplan för sä-
ker vägtrafik för åren 2019–2022. Strategin 
har tagits fram i samarbete med 14 aktörer, 
MHF är en av dem. 

Trafikverket håller på och tar fram nästa 
aktionsplan för perioden efter 2022. MHF 
är med och utformar den nya planen. 

– I den nya gemensamma aktionsplanen 
för säker vägtrafik från 2022 och framåt, 
kommer det att anges ett volymmål för po-
lisens nykterhetskontroller. Det saknas idag, 
berättar Lars Olov Sjöström. 

– Det volymmålet kommer att vara be-
tydligt högre än det antal utandningsprov 
som polisen idag gör under ett normalår. 

UNDER 2020 ANMÄLDES 16 781 brott av 
rattfylleri under påverkan av narkotika, dro-
grattfylleri. Det är en ökning från 2019, då 
antalet var 14 569 stycken. Det visar statistik 
från BRÅ. 

– Vi kan inte säga säkert att det ökade 
antalet anmälda drograttfylleribrott är ett 
resultat av en ökad förekomst av drogratt-
fylleri, förklarar Lars Olov Sjöström. 

– Det beror på att idag har inte poli-

Nästan en tredjedel omkom i rattfylleriolyckor förra året

Lars Olov Sjöström är MHF:s trafiksäkerhetschef.
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Gör snabbt om din pick-up till husbil under 30 minuter

www.skarosser.se 0942-512 90

Nästan en tredjedel omkom i rattfylleriolyckor förra året
sen möjlighet att göra rutinmässiga drog- 
kontroller, som kan visa hur vanligt det är 
med drograttfylleri. 

Om polisen fick göra rutinmässiga drog-
tester skulle det kunna leda till att fler drog-
påverkade förare upptäcks och lagförs, även 
personer som inte har ett känt missbruk. 

– I nuläget behöver polisen ha en miss-
tanke om drograttfylleri för att ingripa. De 
personer som stoppas för drograttfylleri 
idag, misstänks ofta också för andra brott. 
De är ofta sedan tidigare dömda för andra 
brott som narkotikabrott och kanske saknar 
körkort. 

Med nuvarande lagstiftning måste poli-
sen först ha en misstanke om att en förare 
är drogpåverkad. Om misstanke finns, kan 
polisen använda en så kallad ögonundersök-
ning, för att bygga upp en skälig misstanke 
om drograttfylleri, innan föraren kan tas 
med för blodprov. 

DEN NYA UTREDNINGEN ”Kontroller på väg” 
föreslår lagändringar som gör det möjligt 
för polisen att utan misstanke använda saliv-
prov samt analys av ögon och ögonrörelser 
som sållningsprov för narkotika i trafiken. 
Förslaget ger Polisen, Kustbevakningen och 
Tullverket möjlighet att göra rutinmässiga 
drogtester vid vägen. 

– Vi hoppas att förslaget om att införa 
sållningsprov för droger i trafiken utan miss-
tanke blir verklighet och kan ge oss kunskap 
om hur vanligt drograttfylleri är. 

Utredningen ”Kontroller på väg” har 
också haft som uppdrag att lämna förslag 
som leder till effektivare kontroller av yrkes-
trafiken. 

– Jag tycker att det är positivt att utred-
ningen faktiskt föreslår åtgärder som ger 
trafiksäkerhetsarbetet en viktigare roll inom 

polisens verksamhet, säger Lars Olov Sjö-
ström. 

Utredningen föreslår att den nuvarande 
organisationen för kontroller av yrkestrafi-
ken behålls och att den utvecklas genom en 
tydligare styrning från regeringen. Bestäm-
melser om en särskild trafikpolisverksamhet 
ska föras in i polislagen och i instruktioner-
na till Polismyndigheten.

Vad innebär förslagen? 

– De här förslagen ger polisen framförallt 
ett tydligare mål för trafiksäkerhetsarbetet 
och vad de ska uppnå vid kontroller av yr-
kestrafiken och trafiken. 

En tydligare styrning, skriver utredaren, 
skulle garantera att resurserna för yrkestrafik 
och trafik inte tas i anspråk för andra upp-
gifter i de båda myndigheterna (Polisen och 
Transportstyrelsen). Det behövs fler resurser 
som bara arbetar med yrkestrafik. Det hand-
lar om ett hundratal tjänster inom polisen 
och ett 30-tal tjänster på Transportstyrelsen. 

– Det viktigaste är att utredningen fö-
reslår att man vill bryta den nedåtgående 
trenden för kompetenta trafikpoliser och 
bilinspektörer, förklarar Lars Olov Sjöström.

2020 FANNS DET 81 bilinspektörer och cirka 
200 poliser med specialistkompetens för tra-
fik i Sverige. 

För att försöka rekrytera nya trafikpoliser 
har polisregion Bergslagen (Dalarna, Örebro 
och Värmlands län) startat en ny funktions-
inriktad polisutbildning med inriktning tra-
fikpolis. Utbildningen är 1,5 år och startar i 
januari 2022. 

För att antas till utbildningen ska den 
sökande ha erfarenhet av att arbeta med 
trafik- och fordonsfrågor. Den sökande ska 
också ha en högskoleexamen inom exem-
pelvis områdena juridik, trafikingenjör, tra-
fikteknik eller fordonsteknik.
Vad anser MHF om det här försöket? 

– Det finns en poäng att rekrytera tra-
fikpoliser som redan från början visat ett 
intresse för och har erfarenhet inom arbets-
området, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

– MHF tycker att alla initiativ som kan 
utveckla och effektivera polisens arbete i 
trafiken är positiva.  MARI HAGLUND

MC-POLIS. Det är brist på trafikpoliser i Sverige. I polisregion Bergslagen 
testas ett nytt grepp för att rekrytera nya trafikpoliser. 2022 startas en 
ny funktionsinriktad polisutbildning med inriktning trafikpolis.

FOTO: STEN-ÅKE STENBERG/MOSTPHOTOS 
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Så många personer 
omkom i alkohol- och 
drogrelaterade olyck-
or i Sverige 2020.
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BEGAGNAT ÄR 
DET NYA SMARTA
Kontakta oss

Pandemin gör att MHF:s rastplatsaktivitet 
Ta Paus kommer att genomföras på andra 
sätt än vanligt i år. MHF Gävle testar ett nytt 
koncept och sänder radioprogram hela som-
maren. 

NÄR DET INTE ÄR PANDEMI brukar MHF:s funktio-
närer köra Ta Paus på sommaren på Sveriges rast-
platser. MHF bjuder besökarna på fika och delar ut 
informationsmaterial om faror och distraktioner i 
trafiken som trötthet, alkohol och droger, trafikfar-
liga mediciner samt mobilanvändande. 

Till följd av pandemin kommer årets Ta Paus-ak-
tiviteter att se annorlunda ut. På grund av pandemin 
får MHF inte tillträde till Trafikverkets rastplatser. 
MHF har tagit fram häftet ”Sommartrafik” som är 
anpassat för att delas ut i brevlådor.

MHF Gävle kommer att genomföra Ta Paus på 
ett nytt sätt i sommar. MHF-avdelningen kommer 
att göra ett radioprogram med reportage, intervjuer 
och information om trafiksäkerhet och trafiknyk-
terhet. Radioprogrammet kommer att sändas i sju 

veckor från den 24 juni till den 8 augusti. Tiden är 
klockan 11.00-11.15 torsdag till söndag. 

– Vi kände att vi måste göra någonting för att 
hålla liv i Ta Paus och då blev det ett radioprogram, 
berättar Ove Sandert, ordförande för MHF Gävle. 

– Min dotter Lisa-Marie kommer att vara repor-
ter. Hon tycker att det ska bli spännande. 

OVE SANDERT ÄR EN RIKTIG radioentusiast och är en 
erfaren producent och programledare på ideell ba-
sis. I MHF Gävles regi sänder han varje vecka ett 
program med ett musikkryss och gäster i närradion 
Radio Gävle. Sommarens Ta Paus-radio kommer att 
sändas i Radio Gävle på frekvensen 102,7 och höras 
i Gästrikland, Norduppland, södra Hälsingland samt 
på mhfgavle.se 

– Vi kommer att intervjua turister och ha gäster 
från bland annat polisen och Turistbyrån i Gävle, sä-
ger Ove Sandert. 

– Jag kommer att ha med Anders Marklund som 
leder MHF Camping Club. Han ska få ge lite tips 
inför campingsemestern. Det kan vara lite kul, det 

är ju många nya som har hittat till det här med cam-
ping. 

Programmet kommer att innehålla både förinspe-
lat material och färska intervjuer. 

– Vi kommer naturligtvis att informera om vikten 
av att ta paus när man är ute och kör och prata om 
MHF:s hjärtefrågor, berättar Ove Sandert. 

– Dessutom kommer vi att ha en tävling, där vi 
släpper en ledtråd till en ny bokstav varje vecka. Det 
kommer bildas ett ord som har med Gävle att göra.
Vad är det som du tycker är så roligt med att 

göra radio? 

– Jag tycker om att prata, det kanske låter lite 
fånigt. Jag är intresserad av människor och av sam-
hällsfrågor, säger Ove Sandert. 

– Radio är ett bra medium som går att använda 
överallt. Det blir lite nerver och spänning, särskilt i 
direktsändning. 

Intresset för MHF:s Gävles Musikkryss har ökat. 
– Det är allt fler som skickar in svar på vårt mu-

sikkryss. Det är jätteroligt.
MARI HAGLUND

MHF Gävle gör Ta Paus-radio
GÄVLE-RADIO. MHF Gävle testar ett nytt koncept för Ta Paus och kommer att sända 
radio hela sommaren. 

TA PAUS. Pandemin gör att MHF:s rastplatsaktivitet Ta Paus kommer att genomföras 
på andra sätt än vanligt i år, bland annat genom en brevlådekampanj. 
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Den svenska promillelagstiftningen 
för rattfylleri fyller 80 år i år. MHF 
bildades 1926 och var en stor pådri-
vande kraft bakom att promillelagen 
infördes 1941. 

Den första promillelagstiftningen för rattfyl-
leri infördes 1941 i Sverige. Den lägre grän-
sen sattes till 0,8 promille och den högre 
gränsen till 1,5 promille. 

– MHF var mycket betydelsefullt för att 
den första promillelagstiftningen kom till 
i Sverige, säger MHF:s trafiksäkerhetschef 
Lars Olov Sjöström.

– Vi har fortsatt att ha stor betydelse i 
frågor som rör rattfyllerilagstiftning och har 
det än idag. 

1907 infördes krav på ”kompetensbevis 
för automobilförare”, det som sedan har ut-
vecklats till dagens körkort.

– Kring sekelskiftet kom de första bi-
larna till Sverige. Före 1920-talet var det få 
svenskar som hade en bil, berättar Lars Olov 
Sjöström. 

När motortrafiken började öka på 
1920-talet, levde det fortfarande kvar en 
kultur från hästtransporternas tid, då med 
en liberal inställning till alkohol och trans-
porter. En hästskjuts färdades i 5–7 km/tim, 
därmed inte så mycket snabbare än man 
går. De första bilarna körde dubbelt så fort, 
kring 15 km/tim. 

1923 FANNS DET 70 000 FORDON i Sverige, va-
rav 50 000 bilar, vilket var en tolvdubbling 
jämfört med tiden före första världskriget. 
Motorfordonen ökade i stor utsträckning 
vilket också gjorde att antalet personer som 
omkom i trafiken ökade från sju personer 
1918 till 397 stycken 1930. 

– När bi lanvändningen ökade på 
1920-talet, sköt i trafikolyckorna i höjden 
och rattfylleriet var en tydlig orsak, säger 
Lars Olov Sjöström. 

– Det var då man började att debattera 
vilka bestämmelser som skulle gälla för al-
kohol och trafik.

Av de 16 425 körkort som drogs in under 
perioden 1924–1933 var orsaken i 79 pro-
cent av fallen rattfylleri. Det var mot bak-

Den svenska promillelagen – 
livräddare med 80 år på nacken

grund av den utvecklingen som MHF star-
tades 1926 som en nykter motororganisation. 

– Det första MHF började arbeta med var 
nykterhetsintyg för körkort. Redan i 1916 
års förordning om automobiltrafik fanns 
kravet, att bara den som gjort sig känd för 
att vara nykter fick ha körkort, säger Lars 
Olov Sjöström. 

Efter uppgifter om fusk med falska nyk-
terhetsintyg, drev MHF frågan om hårdare 
krav. I enlighet med MHF:s förslag infördes 
1930 en bestämmelse om ett officiellt intyg 
utfärdat av polisen. 

MEDLEMSTIDNINGEN Motorföraren starta-
des 1927. För att påverka både potentiella 
rattfyllerister och den breda allmänheten 
publicerade man siffror över återkallade 
körkort i Motorföraren. Statistiken visade 
antalet indragna körkort per län på grund 
av onykterhet. 

1930 infördes fängelse i upp till tre måna-
der i straffskalan för rattfylleri. 

– Under 1930-talet började man dis-
kutera att de bestämmelser som gällde för 
brott vid framförande av motorfordon, att 
de skulle samlas i en särskild lag. 

1934 infördes en ny lag om blodunder-
sökning i brottmål, bland annat för trafik-
nykterhetsbrott. I 1 § andra stycket stod: 
”att blodprov må tagas å den, som med skäl 
misstänkes ha fört motorfordon så påverkad 
av starka drycker, att han kan antagas inte ha 
ägt nödigt herravälde över sina handlingar”. 

Samma år fattade riksdagen beslut om en 
särskild lag för rattfylleri. 

– MHF var väldigt pådrivande bakom 
lagen som kom 1934. Man kan se att de 
motioner som lades fram i riksdagen vid 
den här tiden, helt stämde överens med hur 
MHF hade formulerat sitt remissyttrande, 
förklarar Lars Olov Sjöström. 

EN VIKTIG FÖRUTSÄTTNING för att promille-
lagstiftningen för rattfylleri, som kom 1941 
skulle kunna införas, var möjligheten att 
mäta alkohol i blodet. 

– Idag är det självklart att man kan mäta 
alkohol både i blodet och i utandningsluf-
ten. Det var först kring sekelskiftet 1900 

BLODPROV. En viktig förutsättning för att promillelagstiftningen för ratt-
fylleri, som kom 1941 skulle kunna införas, var möjligheten att mäta 
alkohol i blodet. 

ÅTERKALLADE KÖRKORT. Motorföraren 
nr 5 1936. För att påverka både 
potentiella rattfyllerister och den 
breda allmänheten publicerade 
tidningen siffror över återkallade 
körkort på grund av onykterhet. 

SPRITENS SKULDKONTO. Motorföra-
ren nr 6 1930.  ”En tidning skrev 
nyligen, att bilfylleristerna voro 
som bortblåsta, sedan den Vid-
markska blodprovningsmetoden 
börjat tillämpas. Tyvärr talar dags-
pressens notiser ett annat språk.” 

MOTORFÖRAREN NR 6 
1930. Motorföraren 
skrev mycket om pro-
fessor Erik Widmark 
och hans metoder 
för alkoholmätning 
i blodet. Widmarks 
forskning var en förut-
sättning för att promil-
lelagen skulle kunna 
införas. 

FOTO: MOSTPHOTOS 
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som man började laborera med att mäta al-
kohol i blodet, berättar Sjöström. 

Den store pionjären när det gäller alko-
holmätning i blodet både i Sverige och in-
ternationellt, var professorn Erik Widmark. 
I sin doktorsavhandling 1917 lanserade han 
den så kallade mikrometoden. 

– Widmarks forskning beskrivs som en 
vetenskaplig bragd. Utan hans insatser skulle 
det ha varit svårt att införa promillelagstift-
ningen 1941, förklarar Lars Olov Sjöström. 

– Om en promillelagstiftning ska kunna 
fungera, då måste mätmetoderna vara så till-
förlitliga att rättssäkerheten kan garanteras. 
Mätresultaten ska inte kunna ifrågasättas.

UNDER 1920- OCH 1930-TALEN debatterades 
mätmetoden och promillegränser. 

– MHF förde ut Erik Widmarks meto-
der och talade för hans sak. I Motorföraren 
skrevs det en hel del avancerade vetenskap-
liga artiklar om hans forskning kring blod-
prov och alkoholmätning.

I Motorföraren nr 6 1930 förklaras hur 
det framtida blodprovet eventuellt skulle 
kunna fungera: ”Professor Widmark föreslår, 
att bestämmande av blodets alkoholhalt en-
ligt av honom utarbetad metodik skall efter 
den 15 maj tills vidare utföras på prov. Från 
denna dag bör i vissa apotek kapillärrör för 
blodprov bli tillgängliga för att användas av 

de läkare, som efter trafikolyckor tillkallas 
för avgivande av utlåtande beträffande even-
tuell alkoholpåverkan hos bilförare.”

Under 1920- och 1930-talen hade man 
spalten Spritens skuldkonto i Motorföraren. 
Där publicerades namn och hemort på per-
soner som misstänktes eller fällts för rattfyl-
leri. I Spritens skuldkonto refererade man till 
rattfylleriolyckor ur dagstidningarnas notiser. 

I SPRITENS SKULDKONTO i MF nr 6 1930 – 
står att läsa: ”En tidning skrev nyligen, att 
bilfylleristerna voro som bortblåsta, sedan 
den Vidmarkska blodprovningsmetoden 
börjat tillämpas. Tyvärr talar dagspressens 
notiser ett annat språk.” 

– Redan från starten har MHF haft ett 
aktivt intresse kring sina hjärtefrågor och ta-
git del av de senaste forskningsrönen. MHF 
har lagt sig vinn om att vara faktabaserad i 
sin argumentation, säger Lars Olov Sjöström. 

När det gäller 1941 års lag, fanns det fle-
ra olika förslag på vilka promillegränserna 
skulle vara. Den slutgiltiga lagstiftningen var 
en politisk kompromiss.

– Dåvarande kommunikationsministern 
Gustaf Andersson var en ivrig anhängare 
av MHF:s linje med en nedre gräns på 0,5 
promille (den promillegräns som Norge ti-
digare infört), berättar Lars Olov Sjöström. 

– MHF arbetade hela tiden på med på-
verkan. Man hade mycket kontakter med 
riksdagsledamöter och ordnade påverkans-
möten, säger Lars Olov Sjöström.

1941 FICK SVERIGE sin första promillelagstift-
ning för rattfylleri. Den lägre gränsen 0,8 
promille för rattonykterhet och den högre 
gränsen 1,5 promille för rattfylleri. 

Straffpåföljden vid minst 0,8 promille 
blev lägst tio dagsböter och högst sex må-
naders fängelse. Den som greps med över 
1,5 promille skulle straffas med högst ett års 
fängelse och vid förmildrande omständighe-
ter minst tjugofem dagsböter. 

– Norge var först i världen med en promil-
lelagstiftning för rattfylleri, några år före Sve-
rige, som var tvåa, säger Lars Olov Sjöström. 

Idag är gränsen för rattfylleri 0,2 promille 
och 1 promille för grovt rattfylleri i Sverige. 

MARI HAGLUND 

Källor: Motorförarens arkiv, jubileums-
böckerna ”Rörelse på väg” MHF 50 år och 
”70 år i trafiksäkerhetens tjänst”, Nykterhet 
i rörelse, ”Motorförarnas Helnykterhetsför-
bund som opinionsbildare för trafiknykter-
het” 1926–1941 (B-uppsats, Umeå Univer-
sitet)

MHF-ANNONS. Annonser för 
MHF:s försäkringsbolag –  

Motorförarna ömsesidigt försäk-
ringsbolag för helnyktra 1936. 

MHF-ANNONS 1936. Propaganda-
annons för MHF – ”Trafiken kräver 
klar hjärna – säker hand”. 

MHF-VAGN. I slutet av 1930-talet åker MHF runt med den här propagan-
davagnen i Sverige. 

RATTFYLLERI. Sverige fick sin första promillelagstiftning för rattfylleri för 
80 år sedan. Den lägre gränsen var 0,8 promille och den högre gränsen 
1,5 promille. MHF var en stor pådrivande kraft bakom att lagen kom till. 

NYKTERHETSINTYG. Från 1916 var du tvungen att vara nykter för att få 
körkort. Fusk förekom. MHF drev därför frågan om ett officiellt intyg 
utfärdat av polisen och fick igenom det 1930. 

NÅGRA EXEMPEL UR 1916 ÅRS FÖRORDNING 

OM AUTOMOBILTRAFIK: 

”För att en person i dessa afseenden verkli-
gen skall fylla måttet, fordras, utöfver nödig 
yrkesskicklighet eller insikt om automobilens 
konstruktion, skötsel och manövrering, vissa 
ganska stora förutsättningar. Så måste hans 
nervsystem vara i godt skick, han måste vara 
fri från vissa organiska fel såsom närsynthet, 
döfhet o.s.v., som hindra honom att nöjaktigt 
styra automobilen, hans omdömesförmåga 
måste vara ganska utvecklad, han måste vara 
nykter och af sådan stadga i karaktären, att 
hänsynslöshet och öfvergrepp ej behöfva be-
faras från hans sida.”

”Dock ha — i likhet med hvad för tyska riket 
gäller — förordats, att den myndighet,
hvars tillstånd, enligt hvad nedan skall fram-
hållas, ansetts böra erfordras för rätten
att föra automobil, bör tillerkännas den diskre-
tionära makt att vägra lämna begärdt
tillstånd, om uppenbara skäl för diskvalifika-
tion föreligga, såsom att sökanden gjort
sig känd för supigt lefnadssätt eller ådömts 
bestraffning för handling, som ådagalagt syn-
nerlig råhet i sinnet, eller annat dylikt.”

Källa: 1916 års förordning om automobiltrafik
FOTO: MOSTPHOTOS & NATIONAL CANCER INSTITUTE 



Camping.se är specialist på svenska  
campingplatser. Vi ger dig det största  
utbudet, smidig bokning och förstklassig  
gästservice när du behöver det.

HELA SVERIGE  
VÄNTAR PÅ DIG

Hitta  
sommarens  

camping - 
upplevelser på 

Camping.se

På Camping.se finns endast svenska campingplatser som uppfyller grundkraven för klassificering, är medlemmar i  
branschorganisationen SCR Svensk Camping och delar visionen om att göra Sverige till Europas bästa campingdestination.
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Bil- och mc-nostalgi i kubik på hemestern

Trenden med ”hemester” håller i sig 
även denna sommar. Varför inte passa 
på att kombinera bil- och camping-
utflykterna med en rejäl dos nostalgi 
och motorhistoria. Här följer några 
säkra tips väl värda en omväg. Tänk 
bara på att kolla öppettiderna, med 
tanke på pandemirestriktionerna.

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.
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Bil- och mc-nostalgi i kubik på hemestern
WORLD OF CLASSICS. 
I Tumba söder om 
Stockholm hålls 50- 
och 60-talsnostalgin i 
högsta grad levande.

 REPORTAGE:

CENNETH SPARBY

(TEXT & FOTO)

Läs mer om  
våra pärlor på 

campingparlor.se
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MOTORENTUSIASTERNA FÅR SITT LYSTMÄTE I HOTING, som ligger vid Inlandsvägen 
från Östersund till Dorotea. Ivars bilmuseum är granne med Inlandsbanan, och här 
kan man njuta av väl renoverade fordon från 1920-talet och framåt.

Hallen rymmer en av Europas förnämsta samlingar av veteranbilar och motor-
cyklar. Mercedes, Rolls Royce, Cadillac, Indian och Harley-Davidson är några av 
klassikerna. Och så en klassisk T-Ford från 1919.

En av rariteterna är Mercedes Benz 300 LS, den så kallade måsvingen, som trots 
att det är över 60 år sedan modellen presenterades, fortfarande verkar modern i 
sin tidlösa design.

Kung Gustav VI Adolfs och drottning Louises Daimler Princess med kaross från 
Vanden Plas har också funnit sin plats på muséet, liksom en pampig Renault från 
1909. Den har troligen varit taxi i Paris och fraktat soldater till fronten vid stri-
derna utanför Paris under första världskriget.

Adress: Västra Hoting 370
Entréavgift: 80 kr för vuxen.
Hemsida: www.ivarsbilmuseum.se

ETT MUSEUM SOM SKILJER SIG LITE FRÅN ANDRA BILMUSEER, då man valt att 
skildra milstolpar förknippade med Karlskrona-förlagets motortidningar. Där 
finns bland annat Vallåkra-Volvo, projektbilar och en stor lastbil byggd för 
truckracing. 

Besökaren kan även skåda bilar som Kung Gustav VI Adolfs Cadillac och 
Olof Palmes Saab 900 jämte rena showbyggen som ”Krom-Frittes” Hot Rod 
och en motorcykel med tändkulemotor.

Dessutom finns det en hel del klassiska motorcyklar och mopeder, tillsam-
mans med modellbilar och rariteter som Tony Rickardssons speedway-cykel.

I samma hus, som är en gammal porslinsfabrik, finner du även ett porslins-
museum som visar stora delar av Karlskrona porslinsfabriks produktion mellan 
åren 1918 och 1968.            Adress: Östra Hamngatan 7 D, Karlskrona

Entréavgift: 70 kr för vuxen.
Hemsida: www.fabas.se/vara-museer

Albinsson & Sjöbergs Bilmuseum
LYX OCH LAGOM. Stor variation på fordonsbeståndet på Albinsson & Sjöbergs bilmuseum. 
En röd Cadillac cabriolet drar blickarna till sig.

TIDSRESA. På Ivars bilmuseum står skönheterna på rad.

MC-PIONJÄR. Royal Enfield började tillverka motor-
cyklar redan vid förra sekeskiftet.

TVÅ KLASSIKER. Volvo PV 544 från 
1964. I bakgrunden Ivars skogs-
gröna Simca.weratents.se

Följ med på äventyr med Wera Adventure Roof Top Tent 
Finns i storlekarna 140, 165 och 180

Läs mer om våra taktält
och förtält på:  
weratents.se

Ivars bilmuseum



UPPLEV&UPPTÄCK

solifer.com

Att äga en husbil är att ha friheten att utforska.
Hitta din nya husbil på solifer.com
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Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar, A/C, Broms och
andra reservdelar för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm. 

www.yourex.se

SE VÅR 

WEBSHOP 

www.yourex.se 

för mer artikelinfo

helpdesk@yourex.seTel 08-735 81 60
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90-180-4907 GE-7127 Generator 12V-63A

91-450-1385 Startmotor12V-1.2kW

90-600-5029 Generator 12V-140A

91-600-1666

LU SRB 325 RC 12719 85-2252

Passar: Ford EU, Volvo – flera modeller Passar: Volvo – flera modeller

Passar: Citroen, Peugeot
– flera modeller Passar: GM, Chevrolet – flera modeller

 12V-100A 3 term. passar Lucas  
applikationer m m. 12V-150A, 4 term., insulated 12V-200A, 4 term. relä med vinkelfäste

1336:-2023:-

997:-

211:-

12-802-0001 12-802-0103 12-802-0022

metall, max 24V, 100A (500A / 5 sek.)  max 24V-250A, (2500A / 5 sek.) max 24V - 150A (1000A / 5 sek.)

Generator 12V-150A

Startrelä

Batterifrånskiljare BatterifrånskiljareBatterifrånskiljare

897:-

189:-
299:-

211:-

1347:-

Startmotor 12VST-3510

Minirelä extra HDStartrelä

Passar: GM, Chevrolet – flera modeller

Passar: Volvo – flera modeller

Startmotor 12V-1.4kW

324:-

1764:-

549:-

NUMMER 4 2021

I TUMBA SÖDER OM STOCKHOLM finner du tre 
våningar fyllda med ”coola bilar, nostalgi och det 
bästa från 1950- och 1960-talet. Njut av amerikan-
ska klassiker så som Chevrolet Bel Air Cab, Buick 
Skylark, Cadillac Eldorado Biarritz, Chrysler New 
Yorker och DeSoto Golden Adventurer.

Som kuriosa erbjuder museet även soffor av 
flera avsågade 1950-talsbakdelar som man kan 
sitta i, samt jukeboxar, varuautomater, neonskyltar, 
modellbilar och flipperspel. En ren njutning för 
nostalgiker.

World of Classics har skapats av jänkebilsfan-
tasten Leif-Ivan Karlsson. Han är från Överkalix i 
Norrbotten och skaffade sin första amerikanare 13 
år gammal.

Adress: Finkmossvägen 150, Tumba.
Entréavgift: 150 kr för vuxen.
Hemsida: worldofclassics.se

World of Classics
AMERIKANSK DRÖMBIL. Vad sägs om att glida runt i en Cadillac 
Eldorado Biarritz av 1957 års modell?
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Den nya generationen
Husvagnar för livets alla faser med optimal 

komfort per investerad krona.

RYMLIG FÖRVARING.
OCH EN REJÄL BESPARING.

WWW.HOBBY-CARAVAN.SE

LANTHANDEL, KAFÉKULT, RETROBUTIK 
och loppis i ett. Det möter den som 
stannar till i Vikjsö längs klassiska Bä-
vervägen, fyra mil norr om Timrå.

Samlarentusiasten Stefan Hagman 
har, tillsammans med hustrun Monika 
och sönerna Peter och Erik, skapat en 
oas för nostalgiker. Allt från de slitna 
Gulf-pumparna ute på gården till kafé-
inredningen med fungerande jukebox 
andas 1950- och 1960-tal. Familjen 
kom hit 2012 för att väcka liv i den 
gamla nedlagda affären.

De stilfulla kafémöblerna är till-
verkade av Nordiska Kompaniet och 
kommer från ett gammalt kondis i 
Brunflo. I reservdelsbutiken finns 
prylar till 1950- och 1960-tals ame-
rikanare. Och så retrobutiken förstås, 
där allt går att köpa. Från skivspelare 
och gammal vinyl till filmaffischer och 
radioapparater.

Passa på att äta lunch och fika när 
du väl är på plats, för det tar sin goda 
tid att kolla in samlingarna.

Adress: Gammelgården 237, Viksjö.
Entréavgift: Fritt inträde.
Hemsida: matochnostalgi.com

Mat & Nostalgi

VÄLKOMMEN! Stefan Hagman, hängiven samlare med egen mack i Viksjö.

Stefan Hagman med hustrun 
Monikas gamla Bubbla från 1960.

I retrobutiken är nostalgin till salu.

Prylar med klar 50-talsnostalgi på Mat & Nostalgi.
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HALLAND HAR I MER ÄN HUNDRA års tid varit 
centrum för svensk cykeltillverkning. Med 
en övertygelse om att alla svenskar skulle 
ha råd att färdas kungligt, startade Birger 
Svensson Svenska Cykeldepoten i Varberg 
1908. Den lilla cykelfirman blev med tiden 
Monark, en av Europas största tillverkare av 
cyklar, mopeder och motorcyklar. 

På Monark-museum i Falkenberg visas 
allt det som Monark har tillverkat genom 
åren, och en hel del andra märken också – 
framför allt klassikern Rex. 

Roger Arneson startade museet 2016 
tillsammans med sin morbror Leif Svenson. 
Förra året fick museiskaparna pris av Mo-
torhistoriska Riksförbundet (MHRF) för 
den nostalgiska samlingen.

Här kan du boka hela museet för dig 
själv och din familj. 500 kr för fem perso-
ner inklusive fika och guidning.

Adress: Servicevägen 12 D, Falkenberg 
Inträde: 80 kr inklusive fika.
Hemsida: monarkmuseum.se

NOSTALGICAFÉ THE 50´S I SKÅNSKA TRYDE är 
ett minst sagt udda museum. Grundaren Kaj 
Persson, född i mitten av 1950-talet, är en 
samlare av stora mått, med amerikanska bilar 
som sitt största intresse. I de närmare 2 000 
kvadratmeter stora lokalerna ryms allt från 
gamla bilar, husvagnar, mopeder och motor-
cyklar till kobratelefoner, brödrostar, campingbord och kylskåp.

Vill du veta hur en lanthandel, bensinmack eller frisörsalong såg 
ut för mer än 50 år sedan, då har Kaj koll på läget. Han har byggt 
upp miljöerna och alla prylar är dessutom i original.

– Visst har det blivit en hel del i ladorna, för jag har ju rest runt 
i både Sverige och norra Europa under många år och samlat på 
mig allt som jag gillar från 1950- och 1960-talen, säger Kaj, som 
håller regelbundna nostalgiträffar under somrarna. 

Adress: Tryde 1739, Tomelilla
Entréavgift: 80 kr för vuxen.
Hemsida: nostalgimuseum.com

Tryde nostalgimuseum

Monarkmuseet i Falkenberg

Visst är det lätt att bli nostalgisk under besö-
ket?

Roger Arneson, stolt ägare till Monarkmuseet 
i Varberg.

Rex Speedy, en välvårdad mc med anor från 
40-talet.

Museichefen Roger 
Arneson i sitt esse.

Nostalgiträffen i  
Tryde bjuder på idel  
ädla motorrariteter, både 
mopeder och bilar.
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www.alltomhusbilen.se

En utomjordiskt 
bra sida för dig 
som tycker om 

husbilar. 
Ta en titt redan 

nu!

BESÖK SVERIGES STÖRSTA BILMUSEUM med över 
200 bilar i olika temahallar. Här hittar du allt från 
utställningspärlor med massor av krom och lyx till 
våra vanligaste folkhemsbilar – bilar du glömt att du 
minns.

Museet bjuder på en tidsresa från 1899 till 1990, 
och där Rolls Royce samsas med Tjorven och där 
en T-Ford trängs med en Trabant. Du finner även 
de klassiska amerikanska 1950-talsikonerna under 
samma tak som Volkswagens Bubbla.

Museet startades 2015 av entreprenören Calle 
Lundkvist, vars bil- och motorintresse grundlades 
tidigt. Han började som 14-åring reparera mopeder 
som han sålde vidare och som 15-åring köpte han 
sin första bil, en Chevrolet 1959 som kostade hundra 
kronor. Bilen renoverades och lackades hemma i 
pappas garage.

Adress: Djuphamnsvägen 4, Härnösand
Entréavgift: 120 kr för vuxen.
Hemsida: harnosandsbilmuseum.se

Tryde nostalgimuseum

Härnösands Bilmuseum

Kaj Persson är en 
samlare av stora 
mått, med ameri-
kanska bilar som sitt 
största intresse.

... och en Trabant har trängt genom muren till Härnösands bilmuseum.

Det finns gott om gamla jänkare på 
Härnösands bilmuseum ...
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YTTERLIGARE TRE BESÖKSTIPS INFÖR RESAN:

Namnlöst-7   1 2021-03-10   15.54

Namnlöst-9   1 2019-12-03   15.44

Välj bland över 200 husbilar & husvagnar för omgående leverans!

ADRIA     CARTHAGO     CI     KNAUS
MORELO     Rollerteam     RAPIDO

www.bengtiorkelljunga.se  Skåneporten 2, Örkelljunga   Tel: 0435-555 00
Öppet måndag-torsdag 10.00 - 17.30, fredag 10.00 - 16. 00, lördag stängt, söndag se hemsida

Auktoriserade verkstäder på 3000 kvm

Namnlöst-1   1 2021-03-09   15.55

MOPEDUM

På muséet i Nynäshamn 
får du göra en tidsresa från 
1950-talslanthandeln via 
högertrafikomläggningen till 
proggaren och velourpappan. 
Utställningen speglar mope-
dens utveckling mellan 1952 
och 1979, som ju var fordo-
nets guldålder.
Adress: Vikingavägen 39, Ny-
näshamn.
Entréavgift: 70 kr för vuxen.
Hemsida: mopedum.se

AUTOSEUM BIL-  

& MOTORMUSEUM

Autoseum, tidigare Österlens 
Motormuseum, visar fordon 
och nostalgiprylar från bland 
annat Tekniska museet, 
nedlagda Skoklosters bil och 
motormuseum samt Frasses 
musikmuseum. Samlingen 
består av ett hundratal bilar, 
mer än 60 motorcyklar och 
mopeder samt två flygplan. 
Adress: Fabriksgatan 10, Sim-
rishamn.
Entréavgift: 130 kr för vuxen.
Hemsida: autoseum.se

VOLVO MUSEUM

På Volvo Museum får du 
följa med på en resa genom 
Volvos historiska arv, från 
starten 1927 fram till idag. 
Samlingarna är fyllda med allt 
från personbilar, bussar och 
lastbilar till båtmotorer och 
anläggningsmaskiner. För de 
allra minsta finns ”barnbilen” 
– en klassisk Volvo att leka 
och hoppa i.
Adress: Arendal Skans, Gö-
teborg.
Entréavgift: 120 kr för vuxen.
Hemsida: volvomuseum.com

FOTO: VOLVO
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Vi gör er dröm om en husbilssemester till verklighet! Välkommen för en kanonaffär!

McLouis
fr. 649 000:-

ALINGSÅS Hol Hakelid 21 0322-63 00 52
KARLSTAD Blekegatan 4 054-15 15 90
KUNGSÄNGEN Mätarvägen 3B 08-410 790 90
LOMMA Järngatan 39 040-30 49 00
UDDEVALLA Kurödsvägen 23 0522-64 65 90

Samt även via Albins Husbilar:

VALSKOG Arbogavägen 314 0221-76 00 55

Namnlöst-4   1 2012-09-20   14.13

Sälsäterns Fjällgård erbjuder
boende i rum och stugor

Egen anslutning till Gubbmyrens längdspår och gångavstånd  
till Lindvallens liftsystem och spår.

Alkoholfri miljö, medlemmar i nykterhetsorganisation får rabatt!

Stora möjligheter för grupper och läger!
Välkomna!

Sälsäterns Fjällgård i Sälen
www.fjallgarden.nu     info@fjallgarden.nu     Tel. 0280-21018

SÄLSÄTERNS 
FJÄLLGÅRD

Namnlöst-8   1 2020-11-20   10.41
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I småländska Urshult trivs husbilsvagabon-
derna. För på Urshult camping Rävabacken, 
vid sjön Åsnen, är i snitt mer än 70 procent av 
gästerna husbilsturister. Många söker sig till 
området för att paddla och vandra i den unika 
nationalparken, med en insjöskärgård som 
rymmer mer än tusen öar. Fiske efter Åsnen-
gös är en annan populär aktivitet.

Och cykelstråket Sydostleden från Växjö till 
Simrishamn har Urshult som en av de själv-
klara stoppen längs vägen.

Nytt för i år är bo-konceptet Glamping – ett 
lyxigare safaritält med dubbelsäng, kylskåp 
och eget trädäck, några meter från stranden. 
Vill man inte fixa egen frukost är det bara att 
beställa en frukostkorg.

Efter förra somma-
rens uppskattade 
koncept släpps nu 
nya möjligheter att 
”hemestra” med 
husvagn eller husbil 
vid kalkbrottet Dal-
halla, strax norr om 
Rättvik. 

Under några utvalda datum bjuder den unika kon-
sertarenan in till övernattning med husbil eller husvagn 
nere i det natursköna kalkbrottet. Passa på att besöka 
scenen och artisthuset för att sedan avsluta kvällen 
med en middag i Dalhallarestaurangen.

Endast 20 anvisade ställplatser och max 40 gäster 
kommer att få vistas i arenan tillsammans med per-
sonal. Dalhallas restaurangchef, Samuel Stålhandske, 
utlovar dessutom nya smakupplevelser.

Elmia Husvagn Husbil 
siktar mot 2022
Elmia Husvagn Husbil ställs in kommande höst, på 
grund av den rådande pandemin. Fokus ligger nu i stäl-
let på en ny mässa den 7–11 september 2022.

Beslutet har fattats efter noga övervägande och i dia-
log med Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF samt 
Caravan Club of Sweden. 

– Förutsättningarna för att planera och förbereda 
möten, mässor och event är fortsatt oklara och utma-
nande. Förhoppningsvis är detta nu den sista mässan vi 
tvingas flytta, säger Lotta Frenssen, vd Elmia AB.

Mässcampingen i anslutning till mässan samlar van-
ligtvis över 7 500 campinggäster, där Caravan Club of 
Sweden ansvarar för skötsel av camping och parkering 
under mässdagarna.

Ställ husbilen vid unik nationalpark

FOTO: GÖRAN BROBERG

Svensk camping 
lockar allt fler 
i sommar
Sveriges campingplatser klarade 
2020 bra jämfört med många andra 
inom svensk turism. Det visar årets 
statistik från SCB när branschorga-
nisationen SCR Svensk Camping 
summerar 2020. Effekterna av 
corona-krisen har slagit olika hårt på 
olika destinationer, men överlag har 
krisen medfört ett ökat intresse för 
camping och friluftsliv.

Inför 2021 har trenden förstärkts 
ytterligare och bokningsläget är på 
många håll i landet mycket bra.

– Intresset för camping fortsätter 
att öka och vi har ett bokningsläge 
som på många håll är bättre än 
rekordåret 2019. Vi ser också att allt 
fler bokar tidigare och planerar för 
en semester i Sverige i år, säger 
Peter Jansson, tf. vd SCR Svensk 
Camping.

När allt fler väljer att stanna i Sve-
rige blir camping- och stugboende 
det första alternativet för många. Ett 
säkert sätt att resa där gästen har 
god kontroll över det egna boendet 
och där en stor del av vistelsen sker 
i utomhusmiljö.

– Nu ser vi fram emot att vaccine-
ringsarbetet resulterar i att Europa 
kan börja öppna upp igen och att en 
del av de internationella gästerna hit-
ta tillbaka redan i år. Vi vet att intres-
set finns där, säger Peter Jansson.

Intresset för svensk camping fortsät-
ter att öka. FOTO: ROB VANSTONE

Campa vid unika Dalhalla

Nyfikna husbils- och husvagnsentusiaster får vänta ett 
år på nästa Elmiamässa.  FOTO: ANNA HÅLLAMS

Bil- och campingsemestern förut-
spås bli den mest populära semes-
terformen i sommar - om svensken 
får välja. Nu lanserar reseföretaget 
Sembo ett hundratal färdiga ”road-
trips”  – ruttförslag – där man på 
ett smidigt sätt kan få inspiration 
och boka sin bilsemester.

– Under pandemin har vi satsat 
stora resurser på att utveckla vårt 

nya ”Trip Planner”-verktyg, med 
över hundra olika förslag på rutter 
i Europa, som man enkelt kan 
justera efter sina egna behov och 
intressen, säger Jari Virtanen, vd 
på Sembo.

I Sverige handlar det om när-
mare 30 olika upplägg, allt från 
kulinariska resor till vildmarksupp-
levelser.

Närmare 40 procent av svenskarna planerar just nu en Sverigeresa i 
sommar, visar en ny temperaturmätning som Visit Sweden gjort.

För att matcha efterfrågan på inspiration till nästa semesterresa 
finns nu över 600 förslag på resmål och aktiviteter i bolagets nylanse-
rade upplevelseguide på www.visitsweden.se.

Med hjälp av Sveriges upplevelseguide kan svenskar snabbt ta sig 
från inspiration till konkreta tips och bokning.

Upplevelseguiden har tagits fram i samverkan med regionala turist-
organisationer, destinationer och besöksnäringsföretag för att visa på 
den enorma bredd som Sverige erbjuder. 

I guiden, som du hittar på visitsweden.se/upplevelseguide, får du 
som besökare svara på tre enkla frågor, om du längtar till staden eller 
landet, om du känner för puls eller avkoppling samt om du reser med 
eller utan barn. Baserat på dina svar får du fram fem tips på vad du kan 
uppleva i din närhet där du befinner dig.

Kolla Visit Swedens nya 
upplevelseguide med 
600 tips, bland annat 
husbåten vid Naturbyn i 
Värmland.

Sembo 
lanserar 
100 färdiga 
vägtips

FOTO: MARTIN EDSTRÖM

600 tips till det bästa 
av Sommarsverige
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SLANK NY EXTERIÖR DESIGN I ‘SILVER’ ELLER VITT;

STORT PANORAMAFÖNSTER I SLANK FRONHUV;

NYTT DUBBELGOLV MED FÖRVARING;

NY DESIGNAD NEDSÄNKBAR SÄNG FRAMTILL;

INSPIRERANDE MULTIMEDIA OCH FÖRVARINGSLÖSNINGAR;

MACH SMART CONTROL MOBIL APPLIKATION (TILLVAL).

Lev det bästa av livet.

Inspirerande design med elegant ny profi l och panoramafönster. Känn dig som hemma i ett nytt modernt utrymme, elegant inredning med 
nytt kök, badrum, sovrum och förvaringslösningar. Supreme- och Plus-modeller i ett urval av planlösningar. Adria. Inspiration för dina äventyr.

MATRIX. Möt den nya generationen.

UPPTÄCK MER PÅ
www.adria.seSE.ADRIA-MOBIL.COM

ADR_ADV_2020_tutti_new_generation_218x280_Sve_prop.indd   3 06/10/20   10:37
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Husbilsintresset har aldrig varit större än 
nu. Delvis beroende på Corona-pandemin, 
men också på ett ökat intresse för det fria 
livet längs våra vägar och en viss vagabond-
livsstil. Samtidigt ökar utbudet av husbilar 
snabbt och det betyder att det garanterat 
finns en husbil som passar de flestas re-
seintresse. Vi valde att titta närmare på en 
rimligt prissatt bil för den som värdesätter 
resan och upplevelserna mer än lyx och 
prestanda.

DET FINNS EN TYP AV HUSBILAR som initierade hus-
bilsrävar kallar för plåtisar. Det handlar om kom-
pakta husbilar byggda i en skåpbil. 

Hela inredningen och baksätena ryms i skåpbi-
lens plåtskåp. Därav namnet plåtis. Den här typen av 
husbil har två stora fördelar och det är krocksäker-
heten, särskilt för två eventuella baksätespassagerare, 
samt hanterbarheten. 

Det går faktiskt att parkera en plåtis på en vanlig 
parkeringsplats och övernatta tillfälligt där. Krock-
säkerheten är betydligt bättre i den här typen av 

husbil jämfört med helintegrerade och halvintegre-
rade husbilar.

Den husbil vi rest runt på Öland med är en 
Knaus Box Life 600, en sex meter lång bil byggd 
i en Fiat skåpbil med Fiats 2,3-litersdiesel och au-
tomatlåda. 

HÄR KAN MAN LUGNT SÄGA att drivlinan gör sitt 
jobb men egentligen inte mer. Är du ointresserad 
av själva körningen fungerar den här bilen utmärkt. 
Komforten är oväntat bra med låg ljudnivå och en 
fjädring som är lagom stabil utan att bli för hård. 

Här har Fiat lyckats bra, men instrumenteringen 
får inga leenden. Vill man se hur varmt det är ute får 
man verkligen anstränga sig då den lilla displayen 
med bland annat yttertemperaturmätare är svårläst 
och andas 1990-talsgrafik. Förarstöd med full auto-
broms, filbytesvarning med mera är tyvärr ett tillval 
för 17 000 kronor, inklusive däcktryckssensorer.

Stolarna är riktigt bra med armstöd båda sidor 
och de kan i vanlig ordning snurras för att använ-
das vid kvällens måltider eller en stunds samtal med 
inbjudna campinggrannar runt bordet i husbilen. 

Vi skriver inbjudna grannar eftersom den här 
husbilen är byggd för två som ska ut på en längre 
resa. Det finns en bra dubbelsäng längst bak, men 
man får inte vara allt för lång om man vill ligga med 
raka ben. Sängen mäter 192x173 centimeter. Det 
går också att ordna till en nödbädd på 160x60 cen-
timeter med hjälp av bordet och en vänd förarstol.

Nu är det ju inte så att Knaus lämnar barnfamil-
jerna i sticket. Knaus har en hel palett med plåtisar 
med allt från tre till fem sovplatser där det finns oli-
ka lösningar med nedsänkbar säng över förarutrym-
met, uppfällbart tak med loftsäng eller våningssängar 
längst bak. Det handlar då om husbilar med längder 
från 5,4 meter till 6,8 meter byggda i antingen Fiats 
skåpbil eller MAN:s skåpbil. 

MOTOREFFEKTERNA NÄR DET GÄLLER Fiat är valbara 
från 130 till 160 hk och när det gäller MAN från 
140 till 177 hk. Kort sagt så finns det goda möjlig-
heter att forma den husbil man vill ha.

Fördelarna med just den husbil vi körde är fram-
förallt avvägningen mellan utrymme och smidighet. 
Knaus har valt att utrusta bilen med ett riktigt bra 

FÖRARSYSTEM ÄR TILLVAL. Backspeglarna är rejält till-
tagna och riktigt bra, men instrumenteringen är inte 
bra. Friskluften lär man sig ganska snabbt. Tyvärr är 
förarstödssystem tillval.

INOM ARMLÄNGDS AVSTÅND. Tala om kompakt bo-
ende. Här finns allt inom armlängds avstånd. Kök 
till vänster, matbord till höger och naturen runt hela 
husbilen.

SMIDIG MÖRKLÄGGNING. Sittgruppen med plats för 
fyra och en fyrbent vän som spanar av omgivningen. 
Mörkläggningen är smidig med utdragbara gardiner 
även i förarutrymmet.

STANDARDUTRUSTNING. Markisen är standardutrustning och perfekt när det blir för mycket sol, eller för mycket regn.

LÄTTLASTAT FÖR RESAN. Stuvutrymme under dub-
belsängen bak och rejäla dörrar gör det lätt att lasta 
för resan. Sängarna går att hissa för att få ett stort 
lastutrymme.

Smidigt plåtskåp 
för två på äventyr
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KNAUS BOX LIFE 600 MQ

Pris: Från 776 000 kr.
Motor: Diesel, 4-cyl, 2,3 
liter, Euro 6 HD.
Effekt: 130 hk/96 kW.
Växellåda: 9-stegad au-
tomatisk växellåda (tillval 
för 43 300 kr).
Prestanda: 

Toppfart 140 
km/h, 0–100 
km/h: Cirka 13 s. 
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
599,8/205,0/258,0/ 
/403,5 cm.
Tjänstevikt/max last/

släp: 

2 966/534/2 500 kg.
Färskvattentank: 102 
liter.
Spillvattentank: 90 liter.
Garantier: Nybil: 2 år. 
Täthetsgaranti 10 år. 

Deklarerad förbrukning 

blandad körning (WTLP):  
Saknas, men vi körde 
den i lugnt tempo på 9,4 
liter/100 km.
CO2-utsläpp: Cirka 185 
g/km (beräknad uppgift 
enligt bilregistret).
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Säkerhets-
standard 
Smidighet 
Bra boende  
för två     

Förarmiljö 
Prestanda 
Isoleringen  

             vid vinter- 
             camping 

KORTFAKTA

och rymligt dusch- och toalettutrymme. 
Här finns en dusch med ett draperi som går att 

dra runt duschen. Duschen kan även dras ut ge-
nom toalettens fönster för att spola av exempelvis 
en hund som förlustat sig i en vattenpöl. 

KÖKET HAR HÅLLITS KOMPAKT med två gasplattor, 
en liten diskho och ett kylskåp på 150 liter med 
ett frysfack (extrautrustning då standard är 70 liter). 

Tanken är naturligtvis att den som prioriterar re-
san kanske inte lägger lika mycket tid i köket som 
den som väljer en lyxig helintegrerad husbil av stör-
re modell och istället prioriterar boendet. Den lilla 
matplatsen, eller dinetten som det heter på husbils-
språk, är funktionell med ett ovanligt stabilt bor som 
dessutom har en liten utfällbar förlängning. Fönstret 
vid sidan av bordet ger full koll på omgivningen. 

Tittar vi i övrigt på inredningen, känns den väl-
digt gedigen med bra materialval och seriös planlös-
ning. Extra plus för de stora utdragslådorna under 
köket. 

Belysning och el är genomtänkt och här hittar vi 
till och med lite lyx i form av snygga led-slingor i 

golv och tak. Den provkörda bilen har två 230-volts 
uttag, 4 usb-uttag (standard usb) samt ett klassiskt 
12-volts cigarettändaruttag. 

En utdragbar markis är faktiskt standard och gör 
utrymmet utanför den skjutbara sidodörren be-
tydligt trevligare om solen steker för mycket eller 
regnet överraskar. För de som helst äter ute är den 
breda skjutdörren och kökets placering i dörröpp-
ningen ett plus. Här finns total kommunikation 
mellan kocken och matgästerna.

SÅ TILL DET PRAKTISKA. En plåtis som den här 
Knaus-modellen är byggd för att även kunna använ-
das i vardagen. Sängarna bak kan enkelt hissas upp i 
taket och på så vis frigörs ett stort lastutrymme för 
antingen en runda till IKEA, återvinningsstationen 
eller kanske ett par mountainbikes under resan. Ut-
rymmet under sängarna är även rejält tilltaget när 
de är nere i sitt ordinarie läge och det finns gott om 
stuvutrymme för de som planerar en längre resa. 

Bilen är i grunden byggd som en lätt lastbil och 
har därför utmärkta lastegenskaper med de bre-
da och höga bakre dörrarna som här även blir en 

STANDARDUTRUSTNING. Markisen är standardutrustning och perfekt när det blir för mycket sol, eller för mycket regn. FOTO: STEFAN NILSSON

utmärkt öppning för att möta naturen direkt från 
sängen för den som hittat sitt drömläge med bästa 
utsikten. Bilen lastar över 500 kg, vilket är bra för en 
husbil med maximal totalvikt på 3,5 ton och den får 
dra 2,5 ton (med rätt körkort i förarens ficka förstås) 

TÅGVIKTEN ÄR SEX TON, vilket betyder att den kan 
lastas fullt både på släp och i bilen.  Ett långt axel-
avstånd och en bakaxel som sitter långt bak betyder 
stabil gång och bättre egenskaper som dragbil. Det 
betyder till och med en antydan till terrängegen-
skaper då en halvintegrerad eller helintegrerad hus-
bil ofta har ett långt överhäng bak som lätt går på 
grund om det är lite ojämnt underlag.

Slutligen ett viktigt ställningstagande och det 
handlar om isoleringen i bilen. En plåtis har inte 
samma isolering som de halvintegrerade och hel-
integrerade husbilarna och det betyder att det går 
åt mer energi att kyla den riktigt varma dagar (för 
de som väljer luftkonditionering av bodelen), och 
att värma den kalla vinterdagar. Den fungerar för 
vintercamping men är inte optimal.

 STEFAN NILSSON

GOD MORGON VÄRLDEN! Dubbelsängen bak är perfekt 
placerad vid de stora dubbeldörrarna längst bak.
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WOW, 
SMART!
De första smarta högtryckstvättarna är här.  
Anslut din Smart Control högtryckstvätt till  
Kärchers  Home & Garden-app. Överför sedan  
enkelt rätt tryck via Bluetooth till din maskin.
Läs mer på karcher.se 

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

För den som är ny eller ovan i tra-
fiken finns det mycket att tänka på. 
MHF och NBV har tagit fram en 
digital trafikantutbildning för nya 
svenskar.

STUDIECIRKEL ÄR EN METOD för folkbildning 
och kunskap, där deltagarna både lär sig av 
studiematerialet och av varandra, genom att 
utbyta kunskaper och erfarenheter. 

MHF har på uppdrag av studieförbundet 
NBV tagit fram utbildningsmaterialet ”Bli 
vän med trafiken”. 

– Det är en trafikantutbildning som är 
tänkt att kunna genomföras som en digi-

Kontakt:

NBV Region Norr
Regionchef:

Mattias Rosdahl 
Mejl:

mattias.rosdahl@
nbv.se
Telefon:

070-341 57 04
Webb:

nbv.se/regioner/norr

Så ska MHF ge nysvenskar trafikkunskap
tal studiecirkel, förklarar Camilla Spennare, 
projektledare på MHF.

– Målgruppen är nya svenskar, nyanlända 
och utrikesfödda personer. 

TANKEN MED ”Bli vän med trafiken” är att 
förbättra deltagarnas kunskap om trafiken 
och se till att de får med sig grundläggande 
trafikkunskaper. Det är viktigt för att på ett 
säkert sätt kunna färdas till jobb och andra 
aktiviteter och för att bli integrerad i sam-
hället. 

– Uppdraget var att ta fram ett studie-
material på lätt svenska, som även var folk-
bildande. Ett material där man både lär sig 

något om samhället och hur det fungerar 
och samtidigt övar på språket, berättar Ca-
milla Spennare. 

STUDIEMATERIALET ÄR UPPDELAT i olika 
kapitel – Nollvisionen, Alkohol och droger 
i trafiken, Hastighet, Samspelet i trafiken, 
Säkerhet och barn i bil, Gående, Cykling, 
Mörker, Vinterväglag och Vägen till körkort. 

En studiecirkel ska vara minst nio studie-
timmar. En studietimme är 45 minuter. 

Om du är intresserad av att starta en stu-
diecirkel med materialet ”Bli vän med tra-
fiken” ska du kontakta NBV Region Norr. 

MARI HAGLUND

FAKTA:

DIGITAL STUDIECIRKEL. MHF har tagit fram trafikantutbildningen ”Bli vän med trafiken” som riktar sig till nysvenskar. Studiematerialet är uppdelat i olika kapitel om vad som 
gäller exempelvis när man går eller cyklar i trafiken. 
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Billigast 
biljett  
online!

Den lilla resan till de stora  
sommarupplevelserna.
Ta en sommartur och upplev Danmarks Riviera:   
Hornbaek, Gilleleje och Rågeleje ligger som ett pärlband   
längs kusten norrut. Allt inom 35 km från färjan. 
Vi seglar hela tiden - välkommen ombord. 
Boka på forsea.se

Trots att pandemin lagt sordin på MHF:s 
ordinarie insatser under Trafiknykterhetens 
Dag, blev det rekord i antal beställda flyg-
blad som kunde delas ut av funktionärer, 
samt på olika besiktningsstationer.

TRAFIKNYKTERHETENS DAG, TN-dagen, infördes av 
MHF 2002 och datumet i år var den 25 maj.

Årets TN-dag började redan dagen innan med 
en publicering av en attitydundersökning gjord av 
Kantar Sifo, på uppdrag av MHF och Bilprovning-
en. Undersökningen handlade om trafiknykterhet, 
normer och beteenden kring alkohol och bilkör-
ning.

Den tämligen dystra sammanställningen visade 
att tio procent av männen och fyra procent av kvin-
norna tyckte att det var okej att köra bil två timmar 
efter att ha druckit en starköl, eller ett glas vin.

SEX PROCENT AV MÄNNEN, och två procent av kvin-
norna, medgav också att de satt sig bakom ratten 
mindre än två timmar efter alkoholkonsumtion.

– Det är illavarslande att så många 
kan tänka sig att ge sig ut i trafi-
ken alkoholpåverkade, säger Cecilia 
Blom, kommunikationschef på Bil-
provningen. 

Totalt intervjuades 2 400 per-
soner i åldrarna 18 till 79 år, varav 
2 179 med körkort, under perioden 
sjunde till elfte maj i år.

Behovet att uppmärksamma 
Trafiknykterhetens Dag är därmed 
fortfarande högst aktuell. Det är just 
under TN-dagen som MHF bland 
annat lyfter fram de anhöriga till 
de som avlidit i drog- eller rattfyl-
leriolyckor, samt de som fått skador 
för livet.

PÅ GRUND AV DET rådande pande-
miläget, blev det inga större manifestationer. Däre-
mot beställde regionerna ett rekordantal av flygblad 
med information.

– Trots pandemin upplever jag 
ett stort engagemang gällande TN-
dagen, berättar Göran Sydhage, vd 
på MHF.

TILL ÅRETS TN-DAG hade regioner-
na beställt 26 800 informationsblad 
att dela ut i brevlådor. MHF an-
ordnade även ett webbinarium den 
åttonde maj, där funktionärer var 
inbjudna att delta inför sommarens 
aktiviteter, samt inspireras och få 
tips till exempelvis TN–dagen.

Utöver regionernas beställning, 
trycktes även 16 190 blad till våra 
samarbetspartners Opus, Besikta 
och Bilprovningen. De informa-
tionsbladen fanns på respektive be-
siktningsstationer.

Totalt trycktes 43 000 så kallade flyers, ett rekord 
som kan jämföras med förra årets 28 000 beställ-
ningar. MIKAEL LINDBERG 

Flygbladsrekord på årets TN-dag

UTDELNING. Antalet beställda 
flygblad inför Trafiknykterhetens 
Dag den 25 maj slog rekord i år 
– 43 000 stycken. De delades ut i 
brevlådor och på besiktningssta-
tionerna för Opus, Besikta och 
Bilprovningen. 
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Det råder ingen tvekan om att su-
varna är populära. Inte minst de 
kompakta varianterna. I toppen av 
trendlistan hittar vi sportig design 
och laddhybrider. Audi har lyckats 
bevara lite av grundtankarna för den 
klassiska suven i sin Q3 Sportback 45 
TFSIe, samtidigt som den är typisk 
för de senaste trenderna.

FYRHJULSDRIVNINGEN ÄR BORTA och mark-
frigången är något lägre än för de flesta su-
var, men bilen känns som, och är högre, än 
systermodellen A3 Sportback. Den som vill 
ha en fyrhjulsdriven Audi väljer antingen en 
annan Q3 Sportback men då utan laddhy-
bridteknik, eller någon annan av Audis alla 
Q-modeller. 

Audis laddhybridteknik bygger på att 
elmotorn sitter mellan motorn och växel-
lådan, vilket ger större flexibilitet vid kon-
struktionen.

Själva poängen med Q3 Sportback är 
utseendet. Bilen ser lite mindre suv ut. Ett 
utseende som ger ett intryck av en musku-
lösare och sportigare bil.

Taket är något lägre bak, men Audi har 
valt att inte gå lika långt i sin iver att skapa 
en sportig image som Mercedes och BMW, 
vilket känns seriöst.

I Q3 Sporback har man ett fullt fung-
erande baksäte, om än med lägre takhöjd än 

i vanliga Q3. Audi har dessutom tänkt till 
när det gäller det praktiska. Baksätet är de-
lat 40/20/40 och det går att skjuta delarna 
framåt och bakåt individuellt. 

Detsamma gäller ryggstödens lutning. Det 
betyder att det går att forma sitt lastutrymme 
från att vara hela utrymmet bakom framsä-
tena, över olika lösningar med baksätena, till 
att vara ett mindre, men ändå rimligt stort, 
lastutrymme i kombination med bästa kom-
forten för baksätespassagerarna. Lastvolymen 
med fällt baksäte är 1 250 liter att jämföras 
med 380 liter bakom ett uppfällt baksäte.

Vem väljer då en Q3 Sportback 45 TFSI 
e? Naturligtvis spelar ekonomin in när de 
gäller laddhybriden som har en årlig skatt 
på 360 kronor, miljöbonus (ca: 22 000 kro-
nor) och ett lägre förmånsvärde. Dessutom 
betyder bilen ett miljöengagemang för den 
som tänker så. 

Men, och det glöms ofta bort, en laddhy-
brid erbjuder mycket annat som komforten 
i tyst gång, väldigt låga drivmedelskostnader 
för den som kör mest korta sträckor samt 
en prestandahöjning när både bensin och 
elmotor samarbetar. Detta tillsammans med 
bra dragvikt och ingen som helst räckvidds-
ångest betyder ett problemfritt bilägande. 
Den maximala dragvikten landar på 1,4 ton, 
vilket betyder att bilen klarar exempelvis en 
rimligt stor husvagn. 

Viktigast av allt är kanske förarmiljön 

och vägegenskaperna. Audi har en utmärkt 
förarmiljö med sin digitala instrumentering 
där man kan välja utseende på instrumente-
ringen från klassiska runda instrumenttavlor 
till kartbild från navigationen i kombination 
med mindre instrumentklockor. 

En viktig detalj för den som har långa 
nattliga körpass är Audis Matrix-strålkastare 
(tillval) som bara bländar av där det finns ett 
annat fordon, men ger helljus båda sidor av 
detsamma. 

Numera bländar tekniken även ner belys-
ningen där det finns bländande vägskyltar. 
Riktigt bra och vilsamt med extra säkerhet 
i viltrika områden. 

STOLARNA I DEN PROVKÖRDA bilen är Au-
dis sportstolar, vilket är standardutrustning. 
Riktigt bra med gott sido- och svankstöd.

Så till köregenskaperna som är mer av 
suv än sport. Motorn ger en körkänsla av 
en klassisk bensin-V6 med bra vrid från låga 
varv och ljudet matchar också den känslan. 

Prestanda från den 1,4 liter stora, turbo-
laddade bensinfyran är fullt tillräckligt med 
extra krut i låga hastigheter där elmotorn är 
som effektivast. En intressant notering är att 
bilen är väldigt välbalanserad eftersom bat-
terierna sitter bak och den känslan går igen 
i styrningen som inte visar upp några ryck-
igheter vid maximalt gaspådrag utan känns 
riktigt harmonisk. STEFAN NILSSON

Sportig framhjulsdriven laddhybrid
SPORTIG OCH KOMPAKT. Lite lägre och lite längre än en Q3. Audi Q3 sportback är Audis version av en sportig och kompakt SUV. Den är mycket av 
förarens bil med en riktigt bra förarmiljö, köregenskaper som en större bil, bra stolar och bra strålkastare.

AUDI Q3 SPORTBACK 

45 TFSI E

Pris: 563 100 kr (S-Li-
ne). Från 518 800 kr.
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1,4 liter, 
Euro 6d 
laddhy-
brid + 
elmotor.
Effekt: 150 hk/110 
kW vid 5 000–6 000 
varv/minut, elmotor 
max 86 kW, max sys-
temeffekt: 245 hk.
Vridmoment: 250 
Nm vid 1 550–3 500 
varv/minut, 400 Nm 
med elmotor i sam-
verkan.
Batterikapacitet/

räckvidd på el: 13 
kWh/50 km.
Växellåda: 6-stegad 
automatisk växellåda 
(dubbelkopplings-
låda).
Prestanda: Toppfart 
210 km/h, 0–100 
km/h: 7,3 s.
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd: 
449,9/184,3/153,7/
267,7 cm.
Tjänstevikt/

max last/släp: 
1 867/453/1 400 kg.
Garantier: Nybil 2 år. 
Vagnskadegaranti 3 
år. Lack 3 år. Rost-
skydd 12 år (gäller 
genomrostning). 
Assistans förnyas vid 
varje intervallservice.
Förbrukning blandad 

körning: 1,8 l/100 km 
enl. WLTP.
CO2-utsläpp: 40 g/
km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Utseende 
Förarmiljö
Rymlig för 
biltypen

Takhöjd bak 
Snålt baga-
geutrymme 
Ej 4wd

KORTFAKTA
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FYRA KONKURRENTER

Mazda MX-5 är den perfekta sommarbilen 
– rolig och överkomlig i pris – om du kan 
finna ett exemplar.

NÄR MAZDA 1989 PRESENTERADE folksportbilen 
MX-5 var det början på en framgångssaga för den 
japanska tillverkaren. Här kom en enkelt uppbyggd 
sportbil på samma sätt som engelska sportbilar var 
en gång i tiden – fast med bra kvalitet. Miata blev 
snabbt en kultbil.

1998 kom generation två och som årsmodell 
2006 presenterades generation tre. Det är den vi 
tittar närmare på här.

En facelift kom 2008 och den fjärde generatio-
nen MX-5 hade premiär 2015.

2007 kom ett utförande kallad Roadster Coupé, 
med ett tak i plastkomposit som alternativ till tyg-
tak. Vissa exemplar har sportpaket med bland annat 
diffbroms och hårdare stötdämpare.

Motorutbudet består av en 1,8-liters fyra på 126 
hästkrafter eller en tvåliters på 160 hästkrafter, båda 
bensindrivna och med kamkedja. Manuell växel-
låda är vanligast, men vissa exemplar fanns också 
med sexväxlad automatlåda. Motorerna är pigga 
och varvvilliga, den manuella lådan ovanligt exakt 
i funktionen.

UNDERHÅLLANDE VÄGEGENSKAPER är den främsta 
anledningen till att köpa MX-5. Styrningen är go-
kartsnabb i reaktionen. Den lätta, bakhjulsdrivna 
bilen är skojig att flänga omkring i på småvägar. 
Motorväg går också an, men det är inte där bilen 
trivs bäst.

Precis som andra bakhjulsdrivna bilar kräver den 
en aktiv förare om underlaget är löst eller halt. Den 
här generationen har dock antisladdsystem. Det går 
att stänga av funktionen, för den som vill sladda sig 
igenom kurvorna på en grusväg …

MX-5 ger mycket körglädje för relativt lite 
pengar. Du har knappast tio gånger roligare i en 
statustyngd sportbil för dryga miljonen än i en be-
gagnad MX-5.

FÖRARPLATSEN ÄR ENKEL och har tydliga instru-
ment och lättskötta reglage. Sittbrunnen är trång 
för långa förare. MX-5 är strikt tvåsitsig och sak-
nar baksäte. Bagageutrymmet är högst begränsat, 

PEUGEOT 308 CC PREMIUM 1,6T
Registreringsår                          2010

Kaross       4-sits, aut. plåttak

Motor                                  1,6 l/156 hk

Dekl. förbrukning              7,5 l/100 km

Nypris -10                 267 000 kr

Bilprovning                  Medel (D)

Rost                        Medel

Säkerhet             Ingen uppgift

AutoIndex                       Medel

RENAULT MÉGANE CC 2.0 TCI DYNAMIC
Registreringsår                            2010

Kaross         4-sits aut. plåttak

Motor                                   2,0 l/180 hk

Dekl. förbrukning                5,1 l/100 km

Nypris -10                   214 900 kr

Bilprovning                    Medel (D)

Rost           Bättre än medel

Säkerhet               Ingen uppgift 

AutoIndex         Sämre än medel

rymmer bara 150 liter last. Så väskorna får vara 
små och inte så många om MX-5 ska funka på 
långresan.

Den låga sittpositionen gör att det kan vara 
krångligt att kliva ur och i bilen om man inte är 
vig. Sikten är inte heller den bästa, speciellt med 
taket uppe. Bullernivån är hög, oavsett om taket är 
nedfällt eller uppfällt.

SÄKERHETEN ÄR ETT OSKRIVET BLAD, krocktest från 
Euro NCAP finns inte. Generation två klarade fyra 
stjärnor 2002 i Euro NCAP:s krocktest.

Mazda har ett gott kvalitetsrykte och MX-5 

är känd för att sällan krångla. Men det finns ändå 
några punkter att se upp med. Slitna bromsar är 
ett vanligt fel, precis som på många begbilar. Även 
slitna stötdämpare och bussningar är vanligt, lik-
som slitna däck. Kantstötta fälgar och fel på syn-
kroniseringen i växellådan kan tyda på hårt körda 
exemplar.

FEL PÅ TOMGÅNGEN NOTERAS på vissa exemplar 
från 2008 och 2009. Det har varit fel på kalibre-
ringen av styrdatorn som gör att gasspjället öppnas. 
Skrammel och missljud från inredningen har en 
del ägare klagat över. Kontrollera också suffletten 

Perfekt sommarbil

Väghållning, 
rostskydd

Köregen- 
skaper, lätt-
jobbat tak

Anm. bromsar,  
belysningm 
skyddsdamasker

Tätning dörr/tak, 
anm. bromsar, 
belysning

++ ––

Vägegenskaper, 
motor, 
växelllåda

+

Utrymme, 
buller, 
utbud 

–
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REPARATIONSKOSTNADER

Material och arbete. Prisuppgifter från 
verkstäder i Stockholmsregionen. Priserna 
kan variera mellan verkstäder.
 
Avgassystem exkl främre rör           6 757 kr

Katalysator                                       12 472 kr

Hjullager höger fram                        3 386 kr

Kamrem                                                Kedja

Elektronikbox motor                      21 409 kr

Koppling                                           8 492 kr

Stötdämpare fram, 2 st,                    4 984 kr

12 000-milaservice                             3 590 kr

SÄKERHETSUTRUSTNING

Standard samtliga modellversioner, från 
och med år. Tillval/extrautrustning kan fö-
rekomma.
 
Bältessträckare fram/bak                     -97 / –

Trepunktsbälte alla platser                     1997

Krockkudde förare/passagerare       -97 / -97

Sidokrockkudde fram            1997

Nackskydd alla platser            1997

Sidokrockkudde fr. whiplashskydd       2006

SAAB 9–3 1,8 BIOPOWER VECTOR
Registreringsår                        2010

Kaross                  4-sits aut. tygsufflett

Motor              1,8 l/150 (175) hk

Dekl. förbrukning  8,6 (20,5) l/100 km

Nypris -10                382 000 kr

Bilprovning                                Medel (D)

Rost                       Medel

Säkerhet            Ingen uppgift

AutoIndex                      Medel

VW EOS 1,4 TSI AMBIENTE
Registreringsår                          2010

Kaross      4-sits, aut. plåttak

Motor                1,4 l/160 hk

Dekl. förbrukning              6,8 l/100 km

Nypris -10                  275 000 kr

Bilprovning                  Medel (D)

Rost        Sämre än medel

Säkerhet                   Medel (E)

AutoIndex                       Medel

KÖPGUIDEN
Registreringsår:      2,0 Sport 2010

Kaross:          2-sits, man. tygtak

Motor:                          2,0 l/160 hk

Dekl. förbrukning:      7,6 l/100 km

Nypris -10:                     280 800 kr

Bilprovning              Medel (Dekra)

Rost                   Ingen uppgift

Säkerhet                   Ingen uppgift

AutoIndex              Bättre än medel

TEKNISKA DATA

Mazda MX–5         1,8 Roads.   2,0 Sport Roads

Längd/bredd, cm         402/172         402/172  

Tjänstevikt/maxlast, kg              1 155/220     1 173/202 

Max släpvikt, kg                                 0                   0

Antal cylindrar/slagvolym cm3      4/1 798         4/1 998

Effekt hk                             126               160 

Toppfart, km/h                      194               213

0–100 km/h, s                             9,9                 7,6

CO2 g/km                     167               181

BILPROVNINGEN

Tidigare klarade MX-5 besiktningen ut-
märkt, men nu har fler fel hittats. Enligt 
Dekra klarar Mazdan besiktningen ungefär 
som medelbilen. De vanligaste felen är 
slitna bromsskivor, bromsbelägg och 
bromsok. Bussningarna till chassits stabi-
lisatorstag är ofta trasiga. Slitna stötdäm-
pare förekommer också.

ROSTSKYDD

Någon inspektion av rostskyddet har vi 
inte gjort på denna generation. Föregånga-
ren fick dock underkänt gällande rostskyd- 
det. Smutssamlande skärmkanter och 
bensintank i plåt var några av anmärkning-
arna. Dörr- och skärmkanter är rostkänsliga 
och skäl för noga inspektion, speciellt på 
äldre MX-5. Exemplar som inte körts vin-
tertid har i regel klarat sig bättre mot rost 
än de som körts året runt.

ROSTSKYDDSGARANTI: 12 ÅR

Betyg:   Ej testad

och cabrioletfunktionen, om något är trasigt är det 
ofta dyrt att laga.

Körglädje i kombination med överkomliga priser 
och hyfsade ägandekostnader är anledningen till att 
köra MX-5. Ägarna är också nöjda och behåller 
gärna sina bilar länge. Därför är utbudet av begag-
nade exemplar ganska magert. Prisbilden är årstids-
beroende högst står kursen på våren och försom-
maren, lägst på senhösten.

Privatimporterade exemplar bör vara betydligt 
billigare än svensksålda. På privatimporterade bilar 
bör också fordonshistoriken synas noga.

 CHRISTIAN ELLMARK, VI BILÄGARE

Perfekt sommarbil
1. Förarmiljön är tydlig och en-
kelt uppbyggd.
2. Bagageutrymmet är litet, 
mindre än i de flesta småbilar.
3. Växellådan är mycket exakt i 
funktionen.
4. Kontrollera sufflettens skick 
och takfällningens funktion noga.
5. Slitna, rostiga bromsskivor 
är ett av de vanligaste felen.

11 2 3

4 5

FOTO: CHRISTIAN ELLMARK

LITE MER OM:

EFTERTRAKTAD 
TVÅSITSARE. 
Motorföraren 
publicerar 
begagnattes-
ter i samar-
bete med Vi 
Bilägare.

Takkonstruktion, 
sollucka, fjäd-
ringskomfort

Styrning, 
väghållning, 
välisolerat tak, 
inredning

Elektronikfel, 
rostrisk dörrar, 
känslig kamkedja

Fjäderkvalitet 
anm. bakbromsar, 
oljeläckage ++ ––
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LÖS KRYSSET OCH VINN!

De fem först dragna lösningarna belönas med två 
bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motor-
föraren, Byängsgränd 8, 120 40 Årsta före 2/8. Märk 
kuvertet ”Krysset 4/21”. Du kan även e-posta en bild 
på hela krysset på: motorforaren@mhf.se
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KONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON, FOTO: TIM MOSSHOLDER

Namn...................................................................................................................................................

Adress.................................................................................................................................................

Postadress...........................................................................................................................................
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Med lång räckvidd, smarta funktioner och trygga egenskaper åker du dit du vill ljudlöst och miljösmart – 

helt utan kompromisser. Med höga kvalitetskrav bygger LV ett koncept av elmopeder med unik ljusdesign 

och moderna former. Alltid med tre års garanti. Ta dig dit du vill snabbt, effektivt och miljövänligt. 

Handla smidigt på dealy.se eller besök lvscooter.se för mer information.

FRAMTIDEN ÄR ELEKTRISK

www.lvscooter.se 

”Det är en stadig modell som är skön och 
rolig att köra. En rolig moppe att köra.” 
-Aftonbladet elmopedstest augusti 2020



I BACKSPEGELNMOTORFÖRAREN46

Motorföraren i backspegeln
September 2011. De riktigt sportintresserade satt förmodligen klistrade 
framför tv:n. Världsmästerskapen i friidrott pågick för fullt i Daegu, Syd-
korea. Några svenska framgångar går inte att finna, men det jamaicanska 
herrlaget på 4x100 meter med Usain Bolt, noterade nytt världsrekord på 
37,04 sekunder.

Den svenske ishockeymålvakten Stefan Liv avlider i en tragisk flygplans-
olycka över Ryssland tillsammans med sitt hockeylag Lokomotiv Jaroslavi.

Här hemma Sverige blir det partiledarbyte. Centerns Maud Olofsson, er-
sätts av Annie Lööf.

De som sett filmen Jägarna, med Rolf Lassgård i huvudrollen, kunde i sep-
tember bänka sig i salongerna för Jägarna 2. Filmen spelades in mestadels i 
Kalix och Överkalix. Filmen nådde inte samma framgång som den första.

Framgång är det däremot för Motorföraren, och beskedet om införandet 
av alkobommar i två av Sveriges hamnar. Tidningen har nu funnits i 84 år.

TEXT: MIKAEL LINDBERG

Omslag
Omslaget till Motorföraren 
nummer fem 2011, pryds av 
MHF Test Lab:s Tomas John-
son, som precis tagit fram pro-
totypen för alkobommar vid 
hamnar för sjötrafik. Med tanke 
på bakgrunden är bilden med 
största sannolik tagen i Göte-
borgs hamn – i bakgrunden 
syns nämligen Älvsborgsbron.

Rubriken, Grönt ljus för al-
koblås, syftar förstås på MHF:s 
projekt att införa automatiska 
nykterhetskontroller i Sveriges 
alla hamnar.

NUMMER 4 2021

Äntligen dags – automatiska nykterhetskontroller
Ja, det var 2011 som de automatiska 
nykterhetskontrollerna med MHF:s 
alkobommar var färdiga. Bakom dem 
stod MHF Test Lab i Tibro med To-
mas Jonsson, som syns på bilden.

Det var Rikspolisstyrelsen som 
gav grönt ljus för MHF:s automa-
tiska nykterhetskontroller med alko-
bommar vid Sveriges alla färjelägen. 

Detta för att sätta stopp för fulla 
förare som anlöpte svenska hamnar.

– Nu gäller det att de nya regler-
na snabbt sätts i sjön vid färjetermi-
nalerna, sade dåvarande vd för MHF, 
Tom Bjerver.

Det dröjde till hösten 2014, innan 
försöket med alkobommar sjösattes 
i Frihamnen, Stockholm. Efter ett 

år, kunde tydliga resultat påvisas och 
trafikonykterheten hos förare från 
färjorna minskade drastiskt.

Infrastrukturminister Tomas Ene-
roth utlovade drygt 75 miljoner 
kronor 2017 för införandet av al-
kobommar, som blev ett uppdrag åt 
Trafikverket. Nu, fyra år senare, har 
Trafikverket ännu inte gjort något.

Inget extra liv

Motorförarens duktiga layoutare, Urban 
Thoms, har fler strängar på sin lyra. I sep-
tembernumret 2011 skrev han en test av 
husvagn, med bilder. Vagnen i fråga var en 
Kabe Royal 560 XL. De Kabe-kunniga vet 
förstås att vagnen härstammar från Småland, 
och vår testpilot provade den genom att fri-
campa med två vuxna och två tonåringar.

Värmeslingor i golvet hamnade högt på 

komfortkriteriet, liksom de tonade rutorna. 
Även köksdelen, med glaslock över plat-
torna när de inte används, upplevdes som 
premium.

Dåtidens pris för vagnen, 300 000 kronor, 
kan låta lågt i dagens läge, men den har å 
andra sidan ett högt andrahandsvärde idag. 
Kabe har ju varit något av folkets favorit, då 
som nu.

Audis Q-modeller är suvar. Förutom stora Q7 och 
mindre Q5, presenterades nykomlingen Q3 det här 
året. Man kunde kalla minstingen för en kompakt-suv. 
Den var bara 4,39 meter lång, men rymde en hel del 
finesser – i alla fall i den dyra tillvalslistan. I den sju-
stegade S-tronic-lådan fanns ett frihjul, som kopplade 
bort motorn för att låta bilen rulla fritt, som bränsle-
besparing. Av de fyra motoralternativen, fanns ett att 
hålla sig ifrån – om man ville ha Quattro fyrhjulsdriv-
ning – nämligen den framhjulsdrivna varianten med 
diesel och 140 hästkrafter.

¨Film är bäst på bio”. Det är en 
gammal, fin slogan. Men att bän-
ka sig i en biosalong handlade då 
också mycket om att först titta på 
bioreklamen, innan själva filmen.

2011 tog MHF fasta på just detta 
och tog kontakt med fotografen 
Aril Wretblad, som låg bakom fil-
men Snabba Cash från 2010. Men 
nu handlade det inte om svensk 
gangsterfilm, utan snarare om en 
reklamfilm, en minut lång, som vi-
sades på alla SF-biografer – innan 
själva huvudfilmen. 

Regissör var Fredrik Davidsson, 
som förlorade en studiekamrat i en 
brutal bilolycka.

– Jag ville göra något för att fö-
rebygga rattonykterhet i samhället, 
berättade Fredrik.

Kortfilmen handlade om ungdo-
mar och rattfylleri. Undertecknad 
har faktiskt själv sett den – på en 
SF-biograf när det begav sig.

Själva handlingen är lika enkel, 
som självklar. När man spelar da-
taspel, har man ett antal extraliv – i 
verkligheten, bara ett …

Tillökning i Q-familjen

Layoutare på nytt uppdrag



TORGET MOTORFÖRARENNUMMER 4 2021 47

SÄLJES

VEDTRANSPORTÖR  
Faxes 500.
Tel: 0304-431 24. 

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 2 augusti 2021. 

 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

c Grattis säger vi till fem 

nya kryssetvinnare! Två 

bingolotter vardera är 

vinsten.  

Lycka till! 

 

Monika Götarsson,

Grimsås 

Britt Wincent,

Bjurholm

Helmuth Zechel,

Nässjö

Knut Isaksson,

Dorotea

Rune Balder,

Gullspång

VINNARE KRYSSET NR 3
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1C Lilla Renault Zoe lanserades redan 
2012, en veteran på elbilsmarknaden.
2B Hyundai Kona är idag en av bästsäl-
jarna bland elbilarna. I år lanserar Hyun-
dai en ny elbil, crossovern Ioniq 5.
3B Mercedes kallar sina elbilar EQA, 
EQC, EQS och EQV.
4A Audis elbilar har fått namnet e-Tron.
5B Nissan Leaf är en annan veteran på 
elbilsmarknaden. Den kom redan 2010 
och blev året därpå utsedd till Årets 
bil i Europa. 2017 kom Leaf generation 
2 med nytt utseende och uppdaterad 
teknik.

6C Jaguar I-Pace blev Årets bil i Europa 
2019. Jaguar har också E-Pace, en el-
driven suv.
7A Formentor är en el-suv från spanska 
Cupra som sedan 2018 ägs av Seat. 
8B Ford Mustang Mach är en sportig 
elbil som gör 0–100 km/h på 3,7 sek-
under.
9A Skoda ska lansera flera elbilar de 
närmaste åren. Först ut är Enyaq iV i år.
10A Kinesiska Maxus har än så länge 
bara sjusitsiga elbilen Euniq och ett par 
transportbilar på svenska marknaden.

Buskörande vattenskoterförare kan 
få böter direkt på plats från och med i 
sommar. 

Det föreslår Riksåklagaren som nu 
får stöd från remissinstanserna. Det 
rapporterar P4 Stockholm. 

Enligt förslaget ska ”störande och 

onödig körning” kunna resultera i att 
polisen skriver ut böter på 1 500 kronor 
på plats.

Flera pekar på att en del av vatten-
skoteråkningen idag ibland stör både 
människor, sjöfåglar och andra djur i 
strandmiljön.

Störande vattenskoterförare 
kan bötfällas direkt

FOTO: YURIY BOGDANOV
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Med reservation för ev. tryckfel.

BESTÄLL VÅR STORA KATALOG - Vi skickar den GRATIS!
Nästan en halv miljon 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

Ginza Retro!
Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!

0512-299 50

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

Retro Line Skivspelare+FM-Radio Med 
Inbyggda Högtalare

Härlig nostalgispelare! Skivspelaren spelar 
33/45/78 varv. FM-radio med analog ratt. 
Singel-adapter.Hörlursu� ag. Inbyggda högta-
lare. Line-out, röd och vit RCA för a�  ansluta 
� ll förstärkare. 3,5mm AUX-in, för a�  ansluta t 
ex mobiltelefon. Må�  32x29x14cm.
Nr 73524................................................799kr 

Kasse� bandspelare GPO USB+Mikrofon
Med USB och extern mikrofon. Spela in. 
Spela upp. Snabbspolning. Spola tillbaka. 
Ejectknapp. USB-port för MP3 Playback.
Spela in från kasse� .  Inbyggd mikrofon för 
a�  spela � ll kasse�  & USB. Inbyggd högtalare. 
3,5mm mikrofoningång. Strömadapter. Kan 
även drivas med 4st R14-ba� erier (ingår ej).
Må�  31x15x5cm. Vikt 675g. 
Nr 74795................................................899kr

Roadstar Vintage Retro CD AM/FM-Radio
Roadstar Vintage helt i trä för ljudet och 
känslans skull. Knappar, ra� ar och belysning 
av radioskalan. CD/CD-R/CD-RW. Line-in för 
a�  koppla in t ex en smartphone. Stöder MP3. 
Analog radiodel AM/FM i stereo (stereo FM 
endast). Manuell sta� onsinställning. Dri�  230V. 
Vikt 4,6kg. Må�  31,5x22x21cm. 
Nr 70463..................Förr 1699kr...Nu 1299kr

Freestyle Med Bluetooth GPO KW938BBT
Freestyle med kasse� , Bluetooth och trådlös 
retrohörlur. Spela upp och in till kassett. 
Start/stopp-funk� on. Inbyggd högtalare och 
mikrofon. Ljudutgång 3,5mm u� ag. 3V ström-
försörjning. 2xAA-batterier (ingår ej). Mått 
86x3,5x12cm. Vikt 240g.
Nr 74791................................................699kr

Crosley Cruiser Deluxe Portable
Remdriven skivspelare som spelar 33/45/78 varv. 2 inbyggda 3”-högtalare. NP6-nål. Pitchcon-
trol. Bluetooth. AUX-in. Hörlursu� ag. RCA-out. AC strömadapter. Tillverkad av trä, vinyl, plast 
och metall. Må�  35,5x25,5x10cm. Vikt 2,5kg.
Nr 100040  Svart.............................990kr                        Nr 100043  Tweed.............................990kr

Roadstar Vintage Skivspelare CD & DAB HIF-8892
Roadstar Vintagespelare med massor av funk� oner! Den har dessutom kristallklar digital 
radio. (DAB). Automatisk tuning. Bluetooth. CD/MP3-spelare. Stöder CD/CD-R/CD-RW. 
USB-spelare/inspelare/avkodare (USB/SD/MMC). Avkodning från t ex vinyl. Skivspelaren 
spelar 33/45/78 varv. Fristående högtalare. Kassettspelare med autostop. Hörlursut-
tag 3,5mm. AUX-in 3,5mm. Singeladapter. Fjärrkontroll. Effekt PMPO 64W. Drift 230V.
Må�  spelare 45x37x20cm. Må�  högtalare 15x14x21cm. Vikt 4kg. 
Nr 75390......................................................................................................................2990kr 

Roadstar Vintage Skivspelare CD & DAB HIF-8892

GPO Stereopaket Med CD & Vinylspelare PR100/200
Rik� gt snygg stereoanläggning med härligt 70-talsutseende. Komple�  med förstärkare 
med inbyggd CD, vinylspelare och högtalare. Bra ljud och många smarta funk� oner, bl a 
bluetooth. CD/MP3/USB-avkodning. DAB/FM-radio. Inbyggd transformator AC 100V/240V. 
LCD-display. Avkodar dina vinylskivor och andra ljudkällor � ll USB. AUX-in och 3,5mm-in-
gång. Oberoende L & R Lineout på baksidan. Retro analog VU-mätare. Fjärrkontroll. Må�  
förstärkare 42x36x11,5cm. Vikt 3,24kg. Premium Silver fi nish. Skivspelaren spelar 33/45 
varv. Bluetooth-sändare. Audio Technica-s� � . Pitch control. Tonearmsly� spak. Inbyggt
Phono preamp. Auto-stop. Auto-return arm. RCA Cable Lineout. Må�  skivspelare 42x35x11cm.
Vikt 3,25kg. Må�  högtalare 14x20x25cm. Vikt 2,27kg.
Nr 75425..................................................................................................................4990kr

Soundmaster Bärbar CD Resume & AC-adapter
Med ba� eriladdnings- och resumefunk� on. 
Spelar CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3. 100 sekunder 
An� -Shock-System för CD-MP3 och 40 sekun-
der för ljud-CD. Resumefunk� on - startar där 
skivan senast stoppades. Mycket prak� skt för 
ljudböcker. CD-� telprogrammering. Repeat-/
Introfunktion. Slumpmässig uppspelning. 
X-basfunktion. Stereohörlur. Batteriladd-
ningsfunk� on. Lägg i laddningsbara ba� erier 
(medföljer ej) och de laddas med hjälp av 
medföljande strömadapter. Drivs med 2st 
3V UM-3/AA 1,5V-batterier (medföljer ej). 
Strömadapter medföljer.
Nr 1000369.............................................499kr

Resume!

Retro Line Ismaskin Deluxe
Ismaskin i snygg design och läcker färg. Enkel 
och smidig att använda. Producerar upp 
till otroliga 12-15kg is per dag. Tillverkad 
i metall och plast. Drift 220V/50Hz/112W. 
Må�  36x24x33cm. Vikt 7,8kg.
Nr 70951.....................Förr 2499kr...Nu 1799kr

Retro Line Popcornmaskin Retro
Värms av varmlu�  så a�  du får fe�  ria popcorn. 
Fyll majs från toppen, starta, och färdiga pop-
corn kommer i din skål e� er 2-5 minuter. Må�  
16x30x16cm. Dri�  220/240V/1100W. Poppar 
ca 50gr popcornkärnor åt gången.
Nr 72422................................................299kr


