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Annette tar över
ordförandeklubban
MHF:s nya ordförande heter Annette Fagerholm Ahlholm. Hon har
varit engagerad i MHF sedan slutet
av 1980-talet och valdes till sitt nya
uppdrag på senaste förbundsmötet.

Sidan 16

Göran har slutat
att cykla till jobbet
Under sin tid som vd på MHF har
Göran Sydhage cyklat fyra mil om
dagen för att ta sig till och från jobbet.
Men nu njuter han av livet som pensionär. 
Sidan 18

Här har både Frodo
och Kate Moss kojat
Sju unika trädkojor har fått fart på
turismen i nordligt belägna Harads. Till
den minst sagt udda hotellanläggningen vallfärdar såväl världsartister som
filmstjärnor.
Sidan 24

El-Skoda
charmade juryn
Årets familjebil heter Skoda
Enyaq. Det var den tjeckiska
biltillverkarens andra triumf på
raken.

FOTO: MIKAEL LINDBERG

I NÄSTA NUMMER: Vi testar customhojen Indian Chief

Olycksbröder för
den goda saken
MHF-profilerna Micke Valier och Göran
Sydhage agerade trafikskadade vid en
simulerad olycka på MHF:s verksamhetskonferens. 
Sidan 38
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FOTO: STEFAN NILSSON

Avslöjande innehåll i hytten kom
fram efter svår
trafikolycka med
lastbil.

Bakom många trafikolyckor
döljer sig ett brott

V

RISKEN MED ORDET trafikolycka är att vi tror att olyck-

fiksäkrare. Annars skulle det ju vara meningslöst med
förarutbildning.
Många trafikolyckor orsakas av trafikbrott, det ska vi
inte glömma bort. Bara under de senaste månaderna
har ett antal människor dött och skadats svårt på grund
av rattfylleri, extrem fortkörning eller vårdslöshet i trafik. De som på olika sätt drabbas av denna brottslighet
är trafikens brottsoffer, en grupp som idag får sämre
samhällsstöd än andra brottsoffer.

orna är opåverkbara, ödesbestämda eller utan uppsåt.
I själva verket är det ganska ofta brister i trafikmiljön,
fordonen och trafikplaneringen som leder till trafikolyckor. Det är saker som vi kan och bör åtgärda för
allas vår säkerhet. Även det som brukar kallas ”den
mänskliga faktorn” i samband med olyckor är påverkbar.Vanliga misstag kommer nog alltid att ske i trafiken,
men en fordonsförare kan ändå påverkas till att bli tra-

GENOM SEMINARIET ”Hur tar vi hand om trafikens
brottsoffer?” i november har MHF och MADD-Sweden försökt uppmärksamma situationen för alla dem
som drabbas av rattfylleri och andra trafikbrott. När
någon skadas allvarligt eller förlorar en närstående efter
en krasch som orsakats av rattfylleri är det faktiskt inte
en olycka som har skett - utan ett allvarligt brott.

i använder oftast ordet trafikolycka när vi
ska beskriva händelser i trafiken som leder
till dödsfall eller skador i trafiken. Men vad
menar vi med olycka? Nationalencyklopedin
förklarar: Olycka, olycksfall, olyckshändelse, händelseförlopp
med många orsaker som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel eller miljö.

LARS OLOV
SJÖSTRÖM
t f vd för MHF
larsolov.sjostrom@
mhf.se
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KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Tack, pappa!
och de allra
första, trevande snöflingorna smälter snabbt
mot min vindruta.
– Äntligen, tänker jag för mig själv.
Vintern är inte bara en tid för mina mer
vinterinriktade hobbys. Det är, märkligt
nog, även en tid när det inte går fullt så fort
i stockholmstrafiken. Ett lagom snöfall, och
de allra flesta ligger lydigt kvar i sina körfält,
utan att ta dumma beslut.
Då tänker jag på min pappa, han som
varje vinter plogade upp sjöisen utanför gården. Rundbana för travhästarna, men också
alltid en slalombana för sina två söner.
Från det att fötterna nådde ner till pedalerna körde vi varje vinter bil på sjöisen.
Vi tränade bromsning, häva sladd och känna
hur det faktiskt är att tappa kontrollen över
en bil som kör i 100 km/h. Vi körde, snön
yrde och pappa tankade.

DET ÄR I BÖRJAN AV NOVEMBER

MIKAEL LINDBERG
CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

VINTERVÄGLAG ÄR ROLIGT, och fostrande. Jag

har aldrig känt mig rädd att köra i snö och
elände – ta det lugnt, håll avståndet och planera körningen! Märkligt, låter det inte som
något man borde göra året om?
Varje år har vi också en färsk årskull förare i vintertrafiken. Förare som kanske bara
kört den obligatoriska halkbanan. De har
mycket kvar att lära. ”Åringarna” ska vi vara
extra hänsynsfulla mot i trafiken, för den
allra första snön och halkan är inte särskilt
rolig för dem.
Ska vi skaka på huvudet åt några, är det
snarare latmaskarna. Med det menar jag
dem som möjligen borstar bort lite snö på
framrutan och sedan åker ut i trafiken med
”vintermössa” på taket. De har mycket kvar
att lära om vintern.
TACK FÖR DET HÄR ÅRET, kära läsare. Jag passar på att önska er alla en God jul och ett
riktigt Gott Nytt År.
Nu ska jag ringa pappa och prata gamla
isbaneminnen.

”Varje år har
vi också en
färsk årskull
förare i vintertrafiken.
Förare som
kanske bara
kört den
obligatoriska
halkbanan.”

OLYCKSDRABBAT FORDON. MHF kräver i ett färskt uttalande att elsparkcyklar och liknande elfordon ska omfattas av samma rattfyllerilagstiftning som gäller för motorfordon.

Elsparkcyklar – ett gissel!
DET LÄSES OM ELSPARKCYKLAR nästan en pandemi som fortfarande existerar. Nu
varje dag i tidningarna. Är det inte dags har restriktionerna släppts, och då skulle
att inse att de ska bort? Det finns nämligen det ju vara trevligt om de kunde få vistas
bara två vinnare och det är de som till- ute i trafiken igen, utan att riskera att bli
verkar och säljer cyklarna, samt uthyrarna. utsatta av olycksrisken med elsparkcyklarna.
Alla vi andra är förlorare.
Cyklarna ställer till med olyckor och
ingen vill ta ansvar för dem, uthyrarna kan PERSONLIGEN ANSER JAG att elsparkcykbara beklaga att olyckan har hänt.
larna platsar bäst i en sandlåda eller lekSjukvården har också annat
park. Men där får de nog inte
att göra än ta hand om elsparkheller vara för de innehåller
cykelolyckor. Och på grund av ”Hur ska
miljöfarliga material och det är
det här blir naturligtvis olycks- det gå med
inte lämpligt för barnen.
fallsförsäkringar mer nyttjade Nollvisionen
Tyvärr har vi även ett återvilket innebär att premien kan
kommande problem – när det
när det til�höjas, och då är det inte säkert
blir fredag och helg. De som
låts leksaker går på krogen, tar sig hem på
att de som verkligen behöver
en sådan, kan teckna någon i trafiken?
en sparkcykel och är inte nyktFör elspark- ra, vilket betyder att de utsätförsäkring.
ter både sig själv och andra för
cyklarna
fara.
SEDAN HAR VI ALLA dem som har ingen
Det pratas om Nollvisionen,
ser och hör dåligt, plus de äldre
definition hos
vilket betyder att det ska vara
som går med rullator. De vågar
Transportnoll skadade och döda i trafiknappt gå ut i stadsmiljön. Dels
ken. Hur ska det gå till när det
kan de ramla över de cyklar styrelsen.”
som ligger som plockepinn lite varstans tillåts leksaker i trafiken? För elsparkcykoch dels kan de bli påkörda, för cyklarna larna har ingen definition hos Transportstyrelsen.
hörs inte när de kommer.
De i olika riskgrupper fick ju tillbringa
MAGNUS ABRAHAMSSON,
sin tid i karantän under coronapandemin,
Örkelljunga

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

HELT ELDRIVNA ENYAQ iV.
NU MED FYRHJULSDRIFT.
Upplev allt naturen har att erbjuda med nya ENYAQ iV 80x,
en fyrhjulsdriven, helt eldriven SUV med 265 hästkrafter.
Med en generös räckvidd på 491 km* och utfällbar dragkrok
som tar 1 200 kg är du redo för äventyr utöver det vanliga.
Välkommen in!

ŠKODA ENYAQ iV 80x 265 hk 4x4 fr. 595 300 kr
Privatleasing fr. 5 470 kr/mån inkl. service**

CO2-NEUTRAL
PRODUKTION

*Räckvidd för ENYAQ iV 80x upp till 491 km (WLTP). Räckvidd och elförbrukning baseras på uppskattade värden från körcykeln WLTP. Vald utrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning.
**ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 36
mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta nov 2021. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 2021-11-30. Bilen på bilden är extrautrustad.
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FOTO: BUGATTI

Bil- och trafikfrågor

MHF:S FÖRBUNDSMÖTE

Bilföretagens modeller tillverkas i
många olika länder numera, men vet
du var de har sina huvudsäten? Och
var sitter ledningarna för olika företag
runt bilen och trafiken?
1. Från vilket land kommer klassiska bilmärket Bugatti?
A. Italien.
B. Schweiz.
C. Frankrike.
2. Var har lastbils- och busstillverkaren
Scania sitt säte?
A. Malmö.
B. Södertälje.
C. Stockholm.
3. Personbilstillverkaren Volvo Cars?
A. Göteborg.
B. Stockholm.
C. Zhejiang.
4. Var har statliga myndigheten Trafikverket sitt säte?
A. Borlänge.
B. Norrköping.
C. Stockholm.
5. Och bilsäkerhetsföretaget Autoliv?
A. Stockholm.
B. Vårgårda.
C. San Fransisco.
6. Var finns tillbehörstillverkaren Thules
huvudkontor?
A. Hillerstorp.
B. Malmö.
C. Stockholm.
7. I vilken stad grundades cykeltillverkaren Monark?
A. Varberg.
B. Göteborg.
C. Chicago.
8. Var har svenska OKQ8 sitt säte?
A. Göteborg.
B. Stockholm.
C. Lysekil.
9. Var har Biltema sitt huvudkontor?
A. Stockholm.
B. Helsingborg.
C. Linköping.

(Rätt svar på sidan 47.)

KRÄVER RATTFYLLERILAG FÖR NYA ELFORDON

I samband med
MHF:s förbundsmöte den 4 oktober
gjordes ett officiellt
uttalande. ”MHF
kräver att de promillegränser som gäller
för andra motordrivna
fordon enligt trafikbrottslagen, också
ska gälla för de nya
typerna av elfordon”
skriver MHF i ett uttalande.
Bakgrunden är
enligt MHF, flera oroande rapporter om
trafikolyckor med
elcyklar eller elsparkcyklar som framförts
av onyktra förare.

FOTO: MOSTPHOTOS

Polisen återupptar nykterhetskontrollerna
Polisen beslutade i början av oktober att stegvis
återuppta de rutinmässiga nykterhetskontrollerna, det vill säga slumpmässiga utandningsprov
för rattfylleri.
Under pandemin har polisen bara gjort ett
utandningsprov på en förare vid misstanke om
rattfylleri. Orsaken är att minska risken för smittspridning.
Stoppet för de rutinmässiga nykterhetskontrollerna har gjort att antalet nykterhetskontroller
har sjunkit kraftigt. Mellan januari och september
2021 gjorde polisen 77 000 utandningsprov, visar
polisens preliminära statistik.

Motsvarande siffra för samma period 2020 var
334 400 nykterhetskontroller och för 2019 var
antalet 989 700 stycken. Polisen påpekar att det
alltid finns en viss eftersläpning på statistiken.
– Positivt att polisen nu kommer igång med de
rutinmässiga nykterhetskontrollerna, säger Lars
Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
Det är viktigt att förare i allmänhet har känslan
av att de kan bli kontrollerade närsomhelst av polisen. Och att det alltid finns en upptäcktsrisk för
en onykter förare, framhåller han.
– Rattfylleri är ett spaningsbrott, som är beroende av att polisen gör kontroller.

TEKNISKA PROBLEM
MED OLYCKSDATABASEN STRADA

Transportstyrelsen
ansvarar för att samla
in och tillgängliggöra
statistik om vägtrafikolyckor med omkomna och allvarligt
skadade. Statistiken
baseras på uppgifter
som rapporteras in
från polisen och akutsjukhusen i Sverige.
Olycksstatistiken förs
in i olycksdatabasen
Strada.
Sedan i september
har Strada tekniska
problem, enligt Transportstyrelsens presstjänst. Det är oklart
när problemet kommer att vara löst.
I vanliga fall brukar
Transportstyrelsen
publicera preliminär
olycksstatik för varje
månad. Det har därför inte redovisats
några olyckstal sedan
juli månad.

Ändrade regler för A-traktorer utreds
Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag
att utreda om dagens regler för A-traktorer behöver ändras. I uppdraget ingår att se över behovet
av skärpta krav på säkerheten för fordonstypen
och att hitta åtgärder som gör det svårare att manipulera A-traktorer. Dagens hastighetsgräns på
30 km/h ska också ses över.
Regeringen vill öka trafiksäkerheten hos Atraktorerna. Sommaren 2020 förenklades de
tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till
A-traktor. Förändringen genomfördes för att det
skulle vara möjligt att också bygga om automatväxlade bilar till A-traktorer.

FOTO: ADOBE STOCK/TRANSPORTSTYRELSEN

Efter förändringen har antalet A-traktorer ökat
kraftigt (27 procent). Samtidigt har också har antalet olyckor med A-traktorer ökat.

Reglerna för handledare skärps
Den 1 december skärper Transportstyrelsen reglerna för privat övningskörning och för rutinerna
kring kunskapsprovet för körkort. Den som ska
övningsköra privat måste ha en godkänd handledare. Både handledaren och eleven ska gå en
introduktionsutbildning om övningskörningen
gäller personbil eller lätt lastbil.
Några av de nya reglerna:
• En handledare får ha högst fem elever. Syftet är att minska risken för svarta trafikskolor.
• Åtgärder införs som ska göra det svårare
att använda otillåtna hjälpmedel för fusk vid kunskapsprovet för körkort.

FOTO: LIZA SIMONSSON/TRANSPORTSTYRELSEN
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Renodlad eldrift
i Årets familjebil
I år var alla de tre finalisterna till
Årets familjebil elbilar. Med två
rösters marginal blev det slutligen
Skoda Enyaq iV som kan titulera sig
Årets familjebil 2021. Enyaq iV blir
den andra elbilen som tar hem förstaplatsen sedan den prestigefyllda
utmärkelsen introducerades för 25 år
sedan.
ÅRETS FAMILJEBILSFINAL blev unik. För
första gången var alla de tre finalisterna rena elbilar. Kampen mellan dem blev också
jämn, när juryn av nio kunniga motorjournalister skulle välja ut sin favorit. Precis som
tidigare, skedde omröstningen i två steg.
Efter att jurymedlemmarna valt ut sina
kandidater till första omgången, fanns totalt 16 bilmodeller som därefter skulle bli
tre finalister.
Kriterierna för Årets familjebil är Praktisk, Säker, Ekonomisk vad gäller inköp, underhåll och drift, samt ha bra Miljöprestanda. De föreslagna bilmodellerna ska även
börja säljas i Sverige under 2021.
Bland de mer spännande och udda
kandidaterna fann vi exempelvis Honda
HR-V i hybridutförande och Cupra Leon
Sportstourer i laddhybridutförande. Den
förra kostar runt 300 000 kronor och den
senare omkring 380 000 kronor. Bägge då i
grundutförande.
AV DE KANDIDATER som fått flest röster, val-

des de tre finalisterna. Hyundai Ioniq 5 tog
en självklar finalplats, liksom Skoda Enyaq
iV. Aningen otippat klarade även elbilen
MG Marvel R sig in till en finalplats.
De tre finalisterna hamnade nu återigen
hos vår jury, där var och en valde sin favorit,
tillsammans med en motivering.
Stefan Nilsson, frilansjournalist lägger sin
röst på Skoda Enyaq iV.
– Med fyrhjulsdrivning ökar säkerheten
vintertid och möjligheten att ta juniorerna
till allehanda aktiviteter.

Jan Erik Berggren på Expressen har sin
vinnare klar.
– Hyundai Ioniq 5 är före sin tid på
mycket vilket talar för en skonsam värdeminskning.
Anders Helgesson på Vi Bilägare väljer
även han Skoda Enyaq iV.
– Snabbladdningskapaciteten är tillräcklig
för att även en småbarnsfamilj bör kunna
använda bilen på längre turer utan att ge
större avkall på husfriden.
– Jag nominerar MG Marvel R, skriver
Alrik Söderlind på Auto Motor & Sport.
Nu finns det äntligen en eldriven familjebil
till ett pris som gör det möjligt för fler att ta
steget över till elektrifierat.
Precis som tidigare år, valde Motorföraren ut sina kandidater och finalist före några
andra i juryn. Anledningen är att undvika
en jävsituation.
BLAND KANDIDATERNA valde Motorföraren, förutom Subaru Outback, även laddhybriden Peugeot 3008. Som finalist, blev
det den här gången ”fullträff ”, i och med
Enyaq iV.
Vinnaren, Skoda Skoda Enyaq iV, finns
i två batteristorlekar och varianterna benämns antingen 60 eller 80. Den senare kan
även fås med fyrhjulsdrivning. 60-varianten
har en deklarerad räckvidd på 409 kilometer, och den bakhjulsdrivna 80-varianten
klarar 528 kilometer. Bägge uppgifterna är
enligt tillverkaren.
DE BAKHJULSDRIVNA varianterna får dra ett

släp på 1 000 kilo, medan den fyrhjulsdrivna
klarar 1 200 kilo. Bagageutrymmet klarar
585 liter med alla säten på plats, och 1 710
liter med fällt baksäte.
Priserna börjar från 484 900 kronor för
en Enyaq iV 60 i grundutförande och i
Euro NACP:s krocktester får modellen fem
stjärnor, mätt enligt de hårdare kraven som
kom 2020.

MIKAEL LINDBERG

”Vi på Skoda är otroligt stolta att få ta
emot den här utmärkelsen i ett starkt
finalfält! Det känns roligt att ha en så
kompetent och rymlig bil som passar en
bred målgrupp, särskilt barnfamiljen som
numera kan köra fossilfritt. Vi hoppas att
fler ska upptäcka fördelarna – framför allt
de ekonomiska – med Enyaq iV framöver. ”
Hanna Westrin,
press- och sponsoransvarig,
Skoda Sverige
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FAKTA
ÅRETS FAMILJEBIL – HELA LISTAN
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:

Skoda Octavia
Renault Kangoo
Ford Focus
Opel Zafira
Opel Agila och
Suzuki Wagon R+
Peugeot 307
Mazda6
Opel Meriva
Toyota Corolla Verso
Renault Modus
Skoda Roomster
Kia Cee’d
Peugeot 308 SW
Toyota Verso
Opel Meriva

Alrik Söderlind, Auto Motor & Sport:
MG MARVEL R

Jag plockar MG Marvel för att
nu finns det äntligen en eldriven familjebil till ett pris som
gör det möjligt för fler att ta
steget över till elektrifierat.
Privatleasingprisert från 3 645 per månad
är mer än 1 000 kronor under konkurrenternas.
MG Marvel R är en fin eldriven familjesuv som med sitt attraktiva privatleasingpris
gör det möjligt för fler att välja en eldriven
familjebil.
Mikael Stjerna, Teknikens Värld:
HYUNDAI IONIC 5

Min vinnare blir Hyundai Ionic 5. Den gör elektriska långresor möjliga, och det till ett
överkomligt pris. Ny teknik
under skalet som gör skillnad.
Anders Helgesson, Vi Bilägare:
SKODA ENYAQ iV

Enyaq är den hittills mest
lyckade tolkningen på MEBarkitekturen. Rymlig, klurig
och med materialval som inte
står koncernens dyrare märken
efter.
Komforten är hög med en mycket låg
bullernivå i kupén och fin chassikontroll,
inte minst med de elektroniska stötdämparna. Baksätet har en något längre dyna
än koncernkollegorna vilket gör det till en

2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:

Ford Focus
Ford B-Max och
Opel Zafira Tourer
Skoda Octavia Combi
Volkswagen Passat
Volkswagen Touran
Volvo V90
Skoda Karoq
Kia Niro EV (e-Niro)
Toyota Corolla
Touring Sports
Skoda Superb iV PHEV

2021: Skoda
Enyaq iV

riktigt bekväm plats även för personer med
långa ben.
Räckvidden på batteriet räcker väl till för
vardagsbehoven även när man håller sig inom det skonsamma 20–80 procent intervallet. Snabbladdningskapaciteten är tillräcklig
för att även en småbarnsfamilj bör kunna
använda bilen på längre turer utan att ge
större avkall på husfriden. Den som ofta kör
med mycket last i bilen satsar med fördel på
den effektstarkare fyrhjulsdrivna versionen
vilken utöver bättre framkomlighet även
skärper bilens avslappnande men något fadda körkänsla något. Mediasystem är tydligt,
att klimatfunktionerna är tillgängliga oavsett
meny är uppskattat och ger enklare handhavande jämfört med MEB-konkurrenterna.
Robert Collin, Aftonbladet Bil:
SKODA ENYAQ iV

Vad är en familj? Och vad är
en familjebil? Med begränsad
budget är kanske Dacia Sandero Stepway för 130 000 kronor bästa valet. Med aningen
bättre ekonomi, men problem med att hitta
laddplatser skulle jag välja Renault Arkana
för 260 000.
Men eftersom alla finalister är elektriska
väljer jag Skoda Enyaq iV för en halv miljon. Den är rymlig och praktisk. Den passar
bara folk som kan ladda hemma men servicenätet är väl utbyggt. Kinesiska MG har
för mycket barnsjukdomar och Hyundais
flotta snabbladdning är inte mycket värt när
de snabba laddstolparna knappt finns.

MOTORFÖRAREN

NYHETER

NUMMER 7 2021

FOTO: STEFAN NILSSON

12

Mikael Lindberg, Motorföraren:
SKODA ENYAQ iV

Mitt val av vinnare till Årets familjebil
var inte helt enkelt, alla tre är elbilar.
Långt ifrån alla har möjlighet att ladda
en elbil vid det egna hemmet, utan blir
hänvisade till laddstolpar som redan
kan vara upptagna, samt kostar mer än hemmaladdning.
Jag tror fortfarande att de som vill kunna använda
el, är mer hjälpta av en laddhybrid.
Finalisterna ställer alltså till det en aning för mig,
men med det sagt, väljer jag Skoda Enyaq iV. Jag
citerar också Johannes Gardelöf på CNP, och säger
att målgruppen för elbilar får avgöra och bland dem
borde just Skoda Enyaq iV passa bäst. Den är rymlig,
säker och kan fås med fyrhjulsdrivning. Räckvidden
torde också räcka till för de flesta, utan att tappa
humöret vid laddpauserna på långresan.
Stefan Nilsson, frilansjournalist:
SKODA ENYAQ iV

Skodas Enyaq iV kombinerar eldrivningen med rejäla utrymmen och
smarta lösningar.
En familjebil ska fungera i vardagen
och inte skapa stressade situationer.
Jag tänker på den där morgonen när morgontrötta
ungar är på väg ut till bilen och det precis frusit på
med is på rutorna. Det är första frosten, ont om tid
och du behöver inte springa runt och leta efter isskrapan, som sitter där den ska bakom laddluckan.
En sådan liten detalj kan faktiskt rädda liv. Med
fyrhjulsdrivning ökar säkerheten vintertid och möjligheten att ta juniorerna till allehanda aktiviteter.
På tal om säkerhet så har Enyaq också hög passiv säkerhet samt alla förarstödsystem som gör körningen
säkrare, inte minst i ett läge där juniorerna pockar
på uppmärksamhet från föraren.

Att det blir en elbil som är mitt val till Årets familjebil känns självklart då vi måste värna klimatet
och ge nästa generation en beboelig planet.
Skodas kombination av modern teknik i en bil,
där allt från en bil med andra drivmedel än el känns
igen, gör övergången till elbilar enklare för de som
tvekar inför att gå över till el.
Jan-Erik Berggren, Expressen:
HYUNDAI IONIQ 5

Att det är tre elbilar i final till Årets familjebil visar väl att omställningen från
bensin- och dieselbilar till elbilar slagit
till med full kraft. Av de tre i final blir
mitt val Hyundai Ioniq 5.
Med möjlighet till väldigt snabb laddning blir den
bra och praktisk även på långresan. Den ljusa och
fina interiören kommer att tilltala många och att
kunna använda el från bilen på stranden eller campingen öppnar för helt nya användningsområden.
Ioniq 5 är före sin tid på mycket vilket talar för
en skonsam värdeminskning.
Mia Litström, Cars & Watches for Ladies:
HYUNDAI IONIQ 5

Mina förväntningar på Ioniq 5 har varit höga och efter att ha känt igenom
den tycker jag helheten är riktigt bra.
Den har ett formspråk som sticker ut,
har ett eget uttryck och försvinner
inte i mängden.
Mycket positiv är att den har 800-voltsteknik.
Snabbladdning sker supersnabbt som underlättar vid
långresa. Tidigare har den tekniken endast funnits
hos lyxbilarna.
Fördelaktigt är också Vehicle 2 Load, enkelt sagt,
egen ”powerbank”, bilen kan dela laddning. Perfekt
om någon i familjen behöver ladda något när man
är iväg och man kan också vara behjälplig, en räd-

dare i nöden för en annan elbil.
Körupplevelsen är inte slående perfekt, men är
trevligt behaglig. Man sitter bra, den är elbilspigg
utan att vara för vass i sin acceleration. Förarmiljön är digital med rejäla skärmar som bidrar till den
moderna känslan. Den exteriöra designen får bilen
att se kompakt ut, men trots det är innemiljön välplanerad och rymlig.
Roliga detaljer som jag tycker förhöjer, via nyckel parkera bilen när man står bredvid och solcellstak
som fångar energi till batteriet.
Ioniq 5 är en fräsch och modern elbil med ordentlig räckvidd till ett bra pris som passar familjen.
Är utrustad med Hyundais senaste förarassistentsystem. Den har en utstickande design utan att bli för
vräkig eller konstig och ytterst positivt är senaste
laddtekniken.
Finns också med elektrisk fyrhjulsdrift, samt har
en ordentlig dragvikt på 1 600 kilo.
Johannes Gardelöf, CNP – Car News & Pictures:
SKODA ENYAQ iV

Att utse Årets familjebil 2021 är en
utmaning och det beror inte på att någon finalist är dålig – snarare tvärtom.
Men den första frågan man måste ställa
sig är hur många svenska barnfamiljer
som har råd att betala 500 000 kronor för en ny elbil? Svaret är inte många! Därför reserverar jag mig
mot priset och riktar in mig på egenskaperna.
Skoda Enyaq imponerar med sin höga komfort
och fina utrymmen. Hyundai Ioniq 5 har däremot
den mest avancerade tekniken och är fräckast i trion. MG Marvel R kan man å andra sidan privatleasa
till hyfsat pris med mycket utrustning.
Jag låter målgruppen fälla avgörandet och som
familjebil är Skoda Enyaq iV det förnuftigaste valet.

Barn i bilen är
ingen barnlek
Barnstolar, tonvis med packning och hunden. En bilresa med hela familjen
blir lätt ett litet äventyr och du vill inte tumma på säkerheten. Med en
säker familjebil kan du känna dig mindre svettig under armarna.
Folksam har i nära 40 år undersökt säkerheten hos olika bilmodeller. I vår
lista ”Säkra familjebilar” kan du se vilka bilmodeller som är ett säkert val
för hela familjen.
Läs mer på folksam.se/familjebilar
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Gränsöverskridande satsning
mot cannabis i trafiken
Cannabis har under de senaste åren
legaliserats på flera håll i världen.
MHF och MHF:s norska systerorganisation MA Rusfri Trafikk ska undersöka norrmännens och svenskarnas
attityder till cannabis och trafik i ett
tvåårigt projekt.
MHF OCH MA RUSFRI TRAFIKK har gjort en
förstudie om cannabis och trafik. Rapporten presenterades 2021. Förstudien finansierades med projektbidrag från SAFF (Stiftelsen Ansvar för Framtiden).
Det har inte forskats särskilt mycket på
hur en liberalisering av cannabislagstiftningen påverkar trafiken. Tanken med förstudien
var att ge en kunskapsöversikt över hur legalisering och avkriminalisering av cannabis
i olika länder påverkat trafiksäkerheten. Undersökningen har ett särskilt fokus på Kanada, som under 2018 blev det första större
land som legaliserade cannabis.
SOM EN FORTSÄTTNING på förstudien ska

MHF och MA Rusfri Trafikk genom enkätundersökningar undersöka människors
inställning till cannabis och trafik i Norge
och i Sverige i ett tvåårigt projekt. De har
beviljats projektbidrag från SAFF.
– Vi kommer att börja med att göra en enkätundersökning i Norge och i Sverige 2022
om cannabis och trafik. Undersökningen
kommer att genomföras genom ett professionellt opinionsinstitut, berättar MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– Det finns inga tidigare studier som har
tittat på svenskars och norrmännens attityder och beteende kring cannabis i trafiken.

CANNABIS. MHF och MA Rusfri Trafikk ska undersöka norrmännens och svenskarnas attityder till cannabis och trafik i ett
FOTO: THOUGHT CATALOG
tvåårigt projekt.

Där har man kunnat se att yngre förare var
ganska aningslösa när det gäller cannabis
som riskfaktor i trafiken, säger Lars Olov
Sjöström.
Vad hoppas ni att projektet ska leda till?

ETT SYFTE MED PROJEKTET är att ta reda

– Vi vill få en bra nulägesbild i den här
frågan i Sverige och i Norge. Det ger oss
möjlighet att göra jämförelser med andra
länder, förklarar han.
– Om cannabis i framtiden legaliseras i
Sverige eller Norge, då kommer det finnas mätningar att jämföra med, som gjorts
innan legaliseringen. Då kan man mäta vilka
effekter det får på trafiken.

på om det skiljer sig hur olika åldersgrupper ser på cannabispåverkan och körning,
exempelvis mellan ungdomar och vuxna.
Några exempel på frågeställningar: Om man
själv har kört en kort tid efter att man har
rökt marijuana eller om man har åkt med
en cannabispåverkad förare. Hur man ser på
riskerna med cannabispåverkad körning.
– Liknande enkätstudier har genomförts
i Kanada både före och efter legaliseringen.

DET FINNS FORSKNING som visar att det
finns ett samband mellan en legalisering av
cannabis och fler trafikolyckor. Cannabis
legaliserades i den amerikanska delstaten
Colorado 2014. Två nya rapporter om legaliseringens effekter i Colorado visar på allt
större negativa konsekvenser i trafiken. Det
rapporterar Drugnews.
Antalet bilförare i Colorado som stop-

Lars Olov Sjöström
är MHF:s trafiksäkerhetschef.

”Vi vill få en
bra nulägesbild i den här
frågan
i Sverige och
i Norge.”

pats av polisen med cannabis i kroppen har
mer än fördubblats mellan 2014 och 2020.
I djupstudier av omkomna bilförare har antalet som var cannabispåverkade ökat från
55 förare 2013 till 131 stycken 2020. Det
skriver Drugnews. Ungefär 600 personer
omkommer årligen i vägtrafiken i Colorado.
– Det här är en obekväm sanning för de
som har en liberal syn på cannabis. Det här
är ett oerhört högt pris för samhället att betala, konstaterar Sjöström.
I SVERIGE ÄR AMFETAMIN, följt av cannabis,

de två vanligaste drogerna hos omkomna
bilförare. Det visar en VTI-studie som har
granskat dödsolyckor 2005–2013.
– Cannabisanvändning kan inte bara beskrivas som en privatsak, när folk dödas i
trafikolyckor med cannabispåverkade förare,
säger Lars Olov Sjöström.
– Slutsatsen är att man kan inte bara se
cannabisrökning som en slags rekreation för
att slappna av hemma.
MARI HAGLUND

UPPLEV&UPPTÄCK
Att äga en husbil är att ha friheten att utforska.
Hitta din nya husbil på solifer.com

solifer.com
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Annette Fagerholm Ahlholm är M
MHF:s förbundsmöte hölls den 4 oktober. Förbundsmötet valde Annette
Fagerholm Ahlholm till ny förbundsordförande för MHF.
– Tack för förtroendet. Det är det
finaste förtroendet man kan få, säger
Annette om sitt nya uppdrag.
PÅ MHF:S FÖRBUNDSMÖTE i Knivsta fanns
48 ombud på plats.
MHF:s förbundsordförande Maria Bergström inledde förbundsmötet:
– Nu ses vi fysiskt igen. Pandemin har
hindrat oss från mycket under de senaste ett
och halvt åren.
Många onödiga trafikolyckor inträffar i
samband med att personer kör alkoholpåverkade på elsparkcyklar, framhöll Maria
Bergström.
– Den frågan har vi tittat på i MHF:s förbundsstyrelse och tycker att MHF ska arbeta
med, berättade hon.
– Vi anser att elsparkcyklar och liknande
fordon borde omfattas av den rattfyllerilag-

VOTERING. 48 ombud
fanns på plats på
MHF:s förbundsmöte
i Knivsta.
FOTO: MIKAEL LINDBERG

stiftning som idag gäller för motorfordon.Vi
kommer att göra ett uttalande i frågan från
förbundsmötet.
MHF Mälardalens regionordförande

Agnetha Silén gick bort under september
till följd av en allvarlig trafikolycka. På förbundsmötet läste Anette Kyhlström, MHF
Mälardalen, några fina minnesord och tände

Extra förmånlig
ränta för dig
En större utgift kan vara både väntad och oväntad.
Oavsett vilket kan du som medlem i MHF låna
upp till 350 000 kronor till en rörlig ränta på
4,90* procent.
Läs mer och ansök på seb.se/medlemslan
* Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 4,90 %. En kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar och lägsta årsinkomst är 210 000 kronor. Om den rörliga årsräntan är 4,90 %, blir den effektiva räntan 5,01 %
för ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på 5 år (60 återbetalningstillfällen), utan uppläggningsavgift. Det totala
beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 112 953 kronor och din månadskostnad blir 1 883 kronor. Årsränta per 2020-03-02.

SEB Motorföraren nr 7-20_192x124.indd 1

2021-11-01 11:58
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MHF:s nya förbundsordförande
ett ljus för Agnetha. Förbundsmötet höll en
tyst minut för att hedra Agnethas minne.
Mötesordförande Anders Castberger
ledde förhandlingarna. Till posten som förbundsordförande för MHF fanns två förslag.
Valberedningen och MHF Skåne nominerade Annette Fagerholm Ahlholm. MHF
Öst och MHF Bergslagen nominerade sittande förbundsordförande Maria Bergström.
Efter sluten omröstning stod det klart att
förbundsmötet valt Annette Fagerholm Ahlholm till ny förbundsordförande.
– Tack för förtroendet. Det är det finaste
förtroendet man kan få, att vara ordförande
för en organisation, sa Annette om sitt nya
uppdrag.
TRE LEDAMÖTER SKULLE väljas till MHF:s
förbundsstyrelse. Eftersom det fanns fem
förslag till tre förtroendeuppdrag, avgjordes valen genom sluten omröstning. Jonas
Bengtsson valdes som ny ledamot till förbundsstyrelsen. Angelica Ljung och Folke
Ringberg omvaldes på två år.

Ali Reunanen var på plats på förbundsmötet och framförde en hälsning från NBV.
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen framförde
en hälsning digitalt från norska MA Rusfri
Trafikk.
MHF:s vd Göran Sydhage presenterade
ett förslag till verksamhetsinriktning för
MHF för 2022. Förbundsmötet sa ja till
förslaget. Verksamhetsinriktningen ska följas av en halvårsvis uppföljning av den egna
verksamheten av MHF-kansliet, som ska
rapporteras till förbundsstyrelsen.
NÅGRA PUNKTER UR MHF:s verksamhetsinriktning för 2022:
• Medlemsvärvarstöd till regionerna ska
inspirera till medlemsvärvning.
• MHF har som mål att värva 1 500 nya
medlemmar under 2022 och 2023.
NÅGRA AV FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT:

• Nej till förbundsmöte vartannat år, istället för varje år. Nästa förbundsmöte blir
2022.

NY ORDFÖRANDE.
MHF:s förbundsmöte
valde Annette Fagerholm Ahlholm till ny
förbundsordförande
för MHF.

• Verksamhetsstödet till regionerna för
2022 är 2 250 000 kronor. Det är en minskning mot tidigare år för att MHF ska nå en
budget i balans.
• Förbundsmötet beslutade att regionerna
för år 2022 får 30 procent av de från regionens
medlemmar inbetalda medlemsavgifterna.
• Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
ute i regionerna föra en dialog om MHF:s
framtida inriktning, verksamhet, medlemsvärvning, ekonomi och organisation. Uppdraget kommer att redovisas till regionerna.
• Ekonomiska resurser på upp till en miljon kronor avsätts för utveckling av förbundet 2022–2023.
• MHF ska undersöka om det är möjligt
att införa fler sätt att betala medlemsavgiften
på, exempelvis genom autogiro.
MHF:s förbundsmöte avslutades med att
MHF:s vd Göran Sydhage avtackades av
MHF:s nya förbundsordförande Annette
Fagerholm Ahlholm. Göran Sydhage lämnar
sin tjänst och går nu i pension.

Warma hälsningar
från Calix!
SWENSK BILWÄRME MED ANOR FRÅN 1800-TALET
I Swerige wet wi allt om kyla. Hur det är att sätta sig i en iskall bil på morgonen.
Känslan aw att tappa känseln i händerna när man skrapar rutorna. Och wi på
Calix kan allt om att ta fram bilwärme för wårt bitwis bistra klimat.

MARI HAGLUND
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”Mitt MHF-engagemang handlar om att få
jobba med frågor som påverkar samhället”
Annette Fagerholm Ahlholm är MHF:s nya
förbundsordförande. Hon tycker att hennes
nya uppdrag är spännande och att det innebär ett stort förtroende.
ANNETTE FAGERHOLM AHLHOLM är ny som för-

bundsordförande, men inte ny i MHF-sammanhang.
Hon ingår sedan några år i MHF:s förbundsstyrelse
och i styrelsen för MHF Test Lab.
Hur ser du på ditt nya uppdrag som förbundsordförande för MHF?

– Det är ett spännande uppdrag och att bli vald
till ordförande är ett stort förtroende, säger Annette.
– Vi i MHF har flera stora frågor framför oss.
En utmaning som MHF delar med många andra
föreningar, är att hitta sätt att attrahera fler människor som vill engagera sig, framhåller hon. MHF
behöver också fortsätta arbeta med sina hjärtefrågor,
som vi tyvärr inte är klara med än, understryker
Annette.
– En sådan fråga är drogerna i trafiken som vi
behöver ha på agendan.Vi har inte heller gått i mål

med alkobommarna eller med eftersupningsfrågan,
säger hon. Att få förtroendet att leda det arbetet
känns speciellt.
Eftersupning innebär att en person som ertappas
av polisen misstänkt för rattfylleri, hävdar att den
druckit alkohol efter bilresan eller trafikolyckan.
MHF vill se en lag som förbjuder eftersupning.
Berätta lite om vem du är?

– Till vardags arbetar jag på Unionen som fmchef (facility management) på HR-enheten.
ANNETTES YRKESBANA beskriver hon som brokig,
med en bakgrund inom områden som ekonomi,
kommunikation och arbetsrätts- och HR-frågor.
– Jag arbetade faktiskt på MHF-kansliet under
några år som ekonomichef. Så engagemanget för
MHF startade i slutet på 1980-talet.
Annette delar tiden mellan Mariefred och Örebro, samt gör en och annan avstickare till stugan i
Sörsjön i Dalarna.
– Mina intressen är djur och växter. Jag trivs rätt
bra i köket också.

Hur kommer det sig att du är engagerad
i MHF?

– Mitt MHF-engagemang handlar om att
få jobba med frågor som påverkar samhället. Och att få arbeta för att vi alla ska få en
större möjlighet att få komma hem till nära
och kära, efter att ha varit ute på våra vägar,
säger Annette.
– DET KÄNNS SOM en viktig uppgift. Det var
det som fick mig att engagera mig ideellt
också. MHF blev inte bara ett lönearbete.
Är det någon av MHF:s hjärtefrågor som
du känner ett extra starkt engagemang för?

– Jag har svårt att välja en hjärtefråga, då
de hänger ihop för att få till en så säker resa
som möjligt på våra vägar eller på vattnet,
säger Annette.
– MHF kommer fortsätta med vår arbetsmetod – att hänga i tills vi får till en förändring i våra olika hjärtefrågor.
MARI HAGLUND

ANSÖK OM CARPAY

Få 500 kronor
att handla för

ANSÖK HÄR

Du kan se Carpay som en god vana. Ju mer du
använder kortet och tjänsten desto mer får du och
din bil tillbaka. Just nu får du dessutom 500 kronor*
att handla vad du vill för när du ansöker om ett kort
och uppger koden CARPAY500. Carpay är helt
kostnadsfritt och tar bara några minuter att
komma i gång med.
Ansök direkt i appen Carpay eller på
carpay.se/ansok-om-kort

*Fyll i kampanjkod CARPAY500 när du ansöker om kort direkt i appen Carpay. Erbjudandet gäller nya kunder och kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.
Du behöver göra två köp inom 60 dagar från det att ansökan godkänts. Pengarna sätts in på kortkontot månaden efter att andra köpet har genomförts.
Erbjudandet gäller till och med 2021-12-31.
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Jonas har ett stort
MHF-engagemang

FOTO: MIKAEL LINDBERG

Jonas Bengtsson, MHF Södra Halland, är ny ledamot i MHF:s förbundsstyrelse.
– Jag är engagerad i MHF för att
alkoholen och drogerna ställer till
med så mycket problem i trafiken och
även i hemmen, säger han.

FOTO: MIKAEL LINDBERG

FAKTA
JONAS BENGTSSON
Ålder: 47 år.
Familj: Kulbo (flyttar snart ihop), 21-årig son.
Bor: Halmstad.
Yrke: Tappmästare (arbetsledare) på bryggeri.
Annette Fagerholm Ahlholm är MHF:s nya förbundsordförande

NYHETER

Intressen: Föreningsengagemang, bilelektronik, löpning, köra motorcykel, dykning,
fotografering och filmning med undervattenskamera.

JONAS BENGTSSON VALDES IN som ny ledamot i MHF:s förbundsstyrelse vid förbundsmötet 2021.
Jonas Bengtsson har flera förtroendeuppdrag inom MHF. Han är kassör och ITstrateg på Södra Hallands MHF, på MHF
Region Väst samt för MHF Camping Club.
– Genom mitt samhällsengagemang vill
jag ge tillbaka till samhället. Idag tycker jag
att viljan att engagera sig ideellt saknas lite
grann i samhället, berättar Jonas.
– Jag hoppas att utvecklingen vänder och
att fler vill engagera sig ideellt.

Varför engagerar du dig i MHF?

– Jag är engagerad i MHF för att alkoholen och drogerna ställer till med så mycket
problem i trafiken och även i hemmen.
– DET ÄR MÅNGA MÄNNISKOR som far illa. Jag
tror inte att folk har koll på det. Om man får
bort alkoholen och drogerna från trafiken, får
man nog bort det ur hemmen också.
Är det någon av MHF:s hjärtefrågor som
du känner ett extra starkt engagemang
för?

– Alkobommarna är fantastiska. Det är en
jättebra idé. Alla som man är ute och pratar
med som MHF:are i olika sammanhang gillar de automatiska nykterhetskontrollerna.
– Alkolås är en annan viktig fråga, som
MHF har arbetat mycket med. Nu finns det
alkolås i många tunga fordon och i fordon
som kör persontransporter, säger Jonas.
MARI HAGLUND

Eura Mobil
fr. 949 000:PREMIUM+

Vi gör er dröm om en husbilssemester till verklighet! Välkommen för en kanonaffär!
Helt ny
design!

McLouis
769 000:-

Samt även via Albins Husbilar:

ALINGSÅS Hol Hakelid 21
KARLSTAD Blekegatan 4
KUNGSÄNGEN Mätarvägen 3B
LOMMA Järngatan 39
UDDEVALLA Kurödsvägen 22
VALSKOG Arbogavägen 314
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Göran Sydhage tackar för sig s
MHF:s vd Göran Sydhage tackar för
sig efter sex år och går i pension. Mötena med engagerade MHF-eldsjälar
runtom i landet tillhör hans finaste
minnen från tiden på MHF.
GÖRAN SYDHAGE BÖRJADE som vd på MHF
på våren 2015 och lämnar nu tjänsten och
går i pension under hösten 2021.
Hur känns det att du nu ska gå i pension?

– Det känns på ett vis overkligt. Jag känner mig inte som en pensionär, konstaterar
han.
– Samtidigt känns det bra att gå i pension.
När man har arbetat i över 50 år, då förstår
man att det är dags för kropp och huvud
att vila.

NAMNINSAMLING. Göran Sydhage visar MHF:s
namninsamling för att polisen ska få göra
rutinmässiga drogtester i trafiken. Nu har ett
sådant förslag lagts.

GÖRANS FÖRSTA JOBB började han som

15-åring i en klädaffär. Han har förvärvsarbetat i över 50 år. När Göran studerade till
förskollärare i Umeå, arbetade han på helgerna i en musikaffär. Under 20 år var han
säljare och försäljningschef på en bilfirma i
hans hemstad Örnsköldsvik. Innan Göran
började på MHF arbetade han som tjänsteman hos Kristdemokraterna.
Vad tar du med dig för minnen från dina år på MHF?

– Jag har lagt mycket tid på att åka runt
i landet och träffa MHF:are och vara med i
olika MHF-sammanhang, säger Göran.
– Mötena med människor är det stora för
mig. MHF:s engagerade funktionärer som
jag har träffat runtom i Sverige på olika aktiviteter och föreningsmöten. Dem kommer
jag att sakna.
DET FINNS GIVETVIS en del tillfällen som

han minns alldeles särskilt, framhåller han.
Ett sådant tillfälle var på Almedalen 2017,
då MHF visade upp den mobila alkobommen. Den demonstrerar hur de automatiska
nykterhetskontrollerna kan användas för att
kontrollera förare i exempelvis hamnar.
– På sista dagen av Almedalen det året
fick vi besök av Tomas Eneroth som då var
riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
”Det här måste vi genomföra”, sa han om
alkobommarna, minns Göran.
På sensommaren 2017 blev Tomas Eneroth infrastrukturminister.

MUSIKENTUSIAST. MHF:s vd Göran Sydhage går nu i pension. Göran
Sydhage spelar bastrombon i flera orkestrar och kommer fortsätta att
lägga mycket tid på musiken som pensionär.

LITE MER OM
GÖRAN SYDHAGE
• Ålder: 68 år.
• Familj: Fru. Tre vux-

na barn och sju barnbarn i Örnsköldsvik.
• Bor: I Hässelby i
västra Stockholm. Är
från Örnsköldsvik.

– Jag skickade ett korrespondenskort och
gratulerade Tomas Eneroth till hans nya
uppdrag. Jag påminde honom om att: ”Du
har väl inte glömt vårt samtal i Almedalen”.
På Tylösandsseminariet samma år presenterade Tomas Eneroth nyheten att regeringen skulle satsa 78 miljoner kronor på automatiska nykterhetskontroller under tre år.
– Det var ett väldigt speciellt ögonblick
som jag minns, säger Göran.
ETT ANNAT SPECIELLT TILLFÄLLE som Göran minns, är också i kontakten med Tomas
Eneroth. I samband med resultatkonferensen
2019 hade han ett möte med Eneroth, som
undrade vilken fråga MHF tycker är viktigast inom hans ansvarsområde som minister.
– Jag sa att från MHF:s sida är det att polisen borde få drogtesta förare utan misstan-

MHF 90 ÅR. MHF:s tidigare vd:ar och ordföranden på
Göran Sydhage, Valeri Surell, Elver Jonsson, Maria
Ruus.

ke. Varför har ni inte lagt ett sådant förslag?
På Tylösandsseminariet samma år berättade
Tomas Eneroth att den frågan skulle utredas,
minns Göran.
VÅREN 2021 FÖRESLOG en utredning att den
svenska polisen utan misstanke ska kunna
göra sållningsprov för droger i trafiken med
hjälp av ett screeninginstrument.
En MHF-aktivitet som Göran minns
särskilt var alkobomsturnén under hösten
2015. MHF visade upp den mobila alkobommen och ledningsbussen.
– Alkobomsturnén är en aktivitet som
jag minns lite extra. Jag och Tomas Jonsson
på MHF Test Lab var ute i hela landet från
Kristianstad till Luleå, berättar Göran.
– Vi träffade lokala MHF:are och lokala
beslutsfattare.

som MHF:s vd
Vad ska du göra i ditt nya liv som pensionär?

– Jag kommer att fortsätta vara aktiv på
olika sätt. Musiken tar en hel del tid. Jag
spelar bastrombon i flera orkestrar.
Göran har ett stort ideellt engagemang –
i MHF och i andra föreningar. Han kommer fortsätta att vara föreningsaktiv som
Namnlöst-6
pensionär.
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GÖRAN HAR SJU BARNBARN i Örnsköldsvik,
MINISTERMÖTE. Göran Sydhage och
MHF:s infrastrukturminister Tomas
Eneroth på MHF:s manifestation vid
FN:s globala ministerkonferens i
Stockholm 2020.

tre killar och fyra tjejer.
– Jag kommer försöka att lägga mycket
tid på mina barnbarn. Jag har bra kontakt
med alla mina barnbarn, säger han.
– Familjen är mycket viktig för mig.
Alla som känner Göran vet att han är en
hängiven fikaentusiast.
Vilket är ditt favoritfika?

– Allt fika är en favorit. Jag gillar att prova
nya grejer, berättar Göran.
– När jag och min fru Maria går på kafé,
då provar jag gärna nya bakverk som jag
inte har testat förut. Det tycker jag är lite
lyx.Vi fikar mycket.
Du bakar själv. Vad bakar du för typ av
fika?

MHF:s jubileumskonferens 2016.
Bergström, Tom Bjerver och Benny

”Mötena med människorna är det
stora för mig. MHF:s
engagerade funktionärer som jag
har träffat runtom
i Sverige på olika
aktiviteter och
föreningsmöten.
Dem kommer jag att
sakna.”
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– Småkakor och biskvier med smörkräm.
Mina barnbarn kommer ofta med önskemål
och vill att jag ska baka till deras kalas. Det
är fantastiskt.
Göran cyklar mycket och under åren på
MHF har han cyklat fyra mil till och från
jobbet varje dag.
– Jag tror att det är viktigt att man rör
på sig.
UNDER GÖRANS ÅR på MHF har han lagt

mycket tid på att skriva insändare som publicerats i framförallt lokalpressen.
– Det är roligt att vi har fått ett sådant
stort genomslag i media med våra insändare.
Det tyder på att det funkar med korta och
välformulerade insändare, säger han.
Medlemsvärvning är en viktig framtidsfråga för MHF, framhåller Göran.
– Jag har lagt mycket tid på att vara ute
i MHF-landet och prata om medlemsvärvning.
Nu startar Görans nya liv som pensionär.
– Jag är otroligt tacksam för den här tiden
på MHF, avslutar Göran.
MARI HAGLUND
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TILLBAKABLICK. Nils Olof Petersson berättade om
MHF Hyltes historia.

ÅRSMÖTE. MHF Södra
Halland passade på att
ha årsmöte när avdelningens medlemmar
var samlade. Jonas
Bengtsson och Tommy
Janerstål, regionordförande MHF Väst, ledde
förhandlingarna.

FRÅGESPORT. Deltagarna på MHF Södra Hallands
90-årskalas fick gå en tipspromenad.

KALAS. Ett 30-tal MHF:are deltog i MHF Södra Hallands 90-årsjubileum. Jubileet firades med god mat och fika, tipspromenad samt tal.

MHF Södra Halland firade 90-årskalas
MHF Södra Halland firade sitt 90-årsjubileum med kalas, där ett 30-tal
MHF:are deltog. Responsen var god
och deltagarna var mycket nöjda.

”Vi har haft
trafikkurser
och datakurAVDELNINGEN SÖDRA HALLANDS MHF bil- ser. Vi brudades för några år sedan, när MHF-avdel- kar även ha
ningarna Hylte, Halmstad och Laholm gick friluftsträffar
samman. Sedan nyligen ingår också Falkenoch medbergs MHF i Södra Hallands MHF.
lemsträffar
Södra Hallands MHF firade 90-årsjubileum med kalas och årsmöte den 7 augusti. i vår föreEtt 30-tal MHF:are deltog vid MHF-av- ningsstuga.”
delningens föreningsstuga i Långaryds Näs,
Hyltebruk. Jubileet firades med god mat
och fika, tipspromenad samt tal av MHF
Södra Hallands ordförande Angelica Ljung,

Jonas Bengtsson,
kassör, MHF
Södra Halland.

MHF Region Västs ordförande Tommy Janerstål och MHF:s vd Göran Sydhage.
MHF:ARNA BERTIL HOLMÉN, Nils Olof Pe-

tersson och Ragnar Ljunggren berättade
om sina minnen från MHF Södra Hallands
historia.
– Deltagarna var jättenöjda med jubileet.
Det var många som hörde av sig efteråt och
var mycket positiva, berättar Jonas Bengtsson, kassör för Södra Halland MHF.
Vad brukar ni i MHF Södra Halland köra
för aktiviteter när det inte är pandemi?

– Vi har haft trafikkurser och datakurser.
Vi brukar även ha friluftsträffar och medlemsträffar i vår föreningsstuga, säger Jonas
Bengtsson.

MHF Södra Halland visar ofta upp Vältebilen när de är ute på och marknader och
andra publikarrangemang.
– Varje år har vi varit med på Tågdagarna
(veteranjärnväg), ett tvådagarsarrangemang
med 10 000 besökare, berättar Jonas Bengtsson.
– VI ÄR ETT TIOTAL funktionärer som visar
upp MHF, demonstrerar Vältebilen, Uppvaknandet och låter besökarna prova promilleglasögonen.
MHF Södra Halland brukar även vara
med på Sjönevads marknad under tre dagar i augusti varje år. Marknaden har cirka
45 000 besökare.
MARI HAGLUND

Helt nya Multivan
Förbeställ den idag
Nya Multivan visar vägen framåt för Sveriges familjer, företagare och äventyrare.
En bil som utmanar de traditionella familjebilarna och fyller i många bitar i det
ständiga livspusslet som ska läggas. Vare sig det gäller arbete eller familjeliv,
nya Multivan innebär flexibel mobilitet för alla dina behov både som laddhybrid
eller med snål dieselmotor. Men det bästa av allt, du kan förbeställa den redan idag.
Privatleasing från 4 995 kr/mån* eller Företagsleasing från 3 595 kr/mån*

Multivan bränsleförbrukning blandad körning (eHybrid) 1,6-2,0 l/100 km*, Co2-utsläpp 36-40 g/km*. (TDI) 6,2-6,4 l/100 km*, Co2-utsläpp
165-170 g/km* (*preliminära WLTP-värden, med förbehåll för justering) *Volkswagen Privatleasing (inkl moms) och Volkswagen Företagsleasing
(exkl moms), 36 mån, 1.500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2021). Uppläggningsoch administrationsavgift tillkommer. Varje återförsäljare ansvarar självständigt för sin prissättning. Med reservation för ändringar och avvikelser.
Prisexempel avser TDI 150. Bilen i bild är extrautrustad.

multivan.se
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Hållbara äventyr i vi

FÖRKLÄDD ATTRAKTION. Huvudbyggnaden
på Arctic Bath liknar mer ett timmebröte
än lyxig spa och restaurang.
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intriga Harads
Kent Lindvall guidar uppe bland träden där sju
exklusiva trädkojor nu utgör hotell som lockar
världsstjärnor till Harads. Här framför The Blue
Cone.

I Norrbotten vill man bli
världsbäst på hållbar turism,
där Harads sticker ut med
ekologiska boenden i träd,
flottarkoja och flytande hus.
Allt började med Brittas pensionat och två hängivna bygdeutvecklare.
MIDVINTERTID I NORRBOTTEN. Det är en
gnistrande kall dag i skogslandet utanför
Harads – ett samhälle åtta mil nordväst om
Luleå, som blivit omskrivet världen över
för sin entreprenörsanda.
Hit reser turister från hela världen för
att uppleva äventyr i en trakt med böljande
skogsfjäll, djupa älvdalar och vidsträckta
myrmarker.
Det hela började redan för tretton år sedan med invigningen av ett trädhotell. Andra driftiga entreprenörer fortsatt på senare
tid med arktiskt spa på Luleälven och boende i exklusiv flottarkoja – i kombination
med norrskensskådning, skotersafari, isfiske,
hundspannsturer och snöskovandringar.
Och resan dit från Luleå längs vinterväFOTO: CENNETH SPARBY

Digitala bilaffärer - snabbt,
säkert och enkelt

Din digitala bilaffär.
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garna är ett äventyr i sig, där man kan köra
flera mil utan att möta annat än älg och
ren. Inte undra på att många biltillverkare
från betydligt sydligare breddgrader valt
området för tuffa och ”hemliga” tester under den mörka årstiden.
TVÅ AV DE DRIFTIGA entreprenörerna är
Eric Borg och Jörgen Drugge, som sedan
fem år tillbaka driver Logger´s Lodge – en
pietetsfullt renoverad flottarkoja vid Bodträskån, strax utanför Harads.
Med en halvmil till närmsta granne
bjuder Eric och Jörgen på ett minst sagt
udda boende i den mer än hundra år gamla
stugan med rustik och exklusiv design. Kojan var en gång i tiden en enkel bostad för
dåtidens flottare, med plats för 16 bäddar.
– Ja, visst är det lite skillnad i dag, konstaterar Eric där han visar runt i det ombonade rummet med jordnära färger, stor
dubbelsäng och med den inglasade eldstaden mitt i rummet.
Den vedeldade bastun ligger nästgårds,
med bubbelpoolen inom räckhåll, där man
djupt nersjunken i hetvattnet kan skåda
norrsken och en mäktig stjärnhimmel under vinterhalvåret.
Eric och Jörgen är ett samspelt team
som erbjuder vilsamma vinteräventyr
under de få timmar dagsljuset råder. Här
tas du verkligen om hand som gäst och
serveras ett paket med helpension och
skidutflykter varvat med vintercykling,
norrskensskådning och snöskoturer.

Britta och Kent Lindvall, två glesbygdskämpar som satt Harads på
FOTO: SAM HEDMAN
världskartan.

OM KVÄLLARNA BJUDS det på menyer med

klart lokala förtecken och med braskaminen och levande ljus som klara stämningshöjare.
– Vi satsar på kvalitet i stället för kvantitet, med en hel del utländska gäster som

Namnlöst-5 1

Dukat för frukost på Logger’s Lodge.

Jörgen Drugge fixar kaffet under skidutflykten.
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vill uppleva arktisk kyla och midvinterstämning, säger Eric efter vår gemensamma
skidtur i skogsterrängen.
– Visst dyker det upp en del internationella kändisar också, som vill vara diskreta
under sitt besök, konstaterar Jörgen. Och
här vid Bodträskån får de garanterat vara
i fred.
VI HAR JUST VARIT UTE på en kortare skid-

tur i skogslandet med ”Vita Blixten” under
pjäxorna. Klassiska militärskidor av trä,
med kabelbindning och klar nostalgikänsla.
– Ett värdigt sätt att uppleva naturen på,
enligt Jörgen, som under utflykten bjudit
på nybakade kanelbullar och kokkaffe ur
sotig panna vid lägerelden.
Nu väntar bastubad och förhoppningsvis
ett flammande norrsken för att sedan ta
del av en middag med rätter på både ripa
och ren.
I morgon väntar en tramptur längs ett
av skoterspåren med ”fatbikes” – terrängcyklar med elmotor och rejäla däck. Ett
äventyr i sig innan färden går vidare mot
Harads och det boende som i början av
2000-talet banade väg för turismutvecklingen i bygden.

Namnlöst-4 1
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SAGAN MED TREEHOTEL började med Brit-

FOTO: CENNETH SPARBY

tas pensionat för mer än 15 år sedan, ett
projekt som nu växt till sju exklusiva trädkojor. Pensionatet blev snabbt mäkta populärt, tack vare värdskapet och all nostalgi
från både för- och efterkrigstid. Treehotel
blev den naturliga fortsättningen.
Konceptet har fått stor uppmärksamhet
i tidningar, teve och radio långt utanför
landets gränser.
– Visst är det så, säger Kent Lindvall, som
tillsammans med hustrun Britta lyckats
sätta byn på världskartan, med idel inter-

Namnlöst-3
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nationella gäster och kändisar på gästlistan.
Justin Bieber, Elijah ”Frodo” Wood och supermodellen Kate Moss är några exempel.
KJELL TAR MIG NÄSTA eftermiddag med

på en tur mellan de snötyngda träden, för
en titt in i några av husen, där framför allt
Bird´s Nest, The Mirror Cube och The
Ufo sticker ut med sin särpräglade design.
Visst är det en häftig känsla att kliva in i
”kuben”, som omges av spegelväggar som
utåt både reflekterar och döljer sig i omgivningen. Genom rummet växer en stor
fura, som definitivt ökar känslan av samhörighet med skogen.
En bit bort ligger Bird´s Nest, ett gigantiskt ”fågelbo” högt upp i träden. Rummet
når man via en eldriven stege som fälls ut
genom en lucka i golvet.Väl inne så är du
för en stund isolerad från omvärlden.
The Ufo står i skarp kontrast till det
kamouflerade fågelboet, ritat av samma
arkitekt, Bertil Harström. En futuristisk
skapelse som hänger i vajrar och stag från
träden.
Lagom till middag är vi tillbaka på
pensionatet, där Britta väntar med dukat
bord. Gravad öring, älggryta och hembakat
tunnbröd i ombonad 1960-talsmiljö. För
hela pensionatet är en hyllning till den
klassiska pensionatsepoken.
Kent och Britta har alltid jobbat med
bygdeutveckling, till en början parallellt
med sina ordinarie arbeten som syo-konsulent och sjuksköterska.
RESAN MOT TREEHOTEL inleddes med den
uppmärksammade filmen ”Trädälskaren”
2008, som handlade om ett bygge av en
trädkoja en bit utanför Harads. Den fick
de sedan ta över av skaparen Jonas Selberg
Augustsén, för att hyra ut på prov.
– Till vår förvåning kom det en hel del
turister som ville bo där. Det var då tanken
växte om att bygga fler kojor högt ovan
Luleälven, berättar Britta och visar några
gamla tidningsklipp.
Med hjälp av några namnkunniga arkitekter, som Kent lärt känna i sin roll som
arrangör av fiskeresor, tog det hela fart.

Jörgen Drugge och Eric Borg lockar med elcyklar som tål tuffa tag.

Läs mer om
våra pärlor på
campingparlor.se

FOTO: CENNETH SPARBY

SÖK PROJEKTMEDEL
Stiftelsen Ansvar för Framtiden öppnar en ny ansökningsperiod:
15 november till 31 januari 2022.
Er organisation eller förening kan söka projektmedel för främjande av
en helnykter livsstil, gärna med inriktning mot barn och ungdomar.
Läs mer om ansökan och
stiftelsen på vår hemsida:

www.ansvarforframtiden.se
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Reservdelar till nya och gamla Volvoklassiker.
FJÄDERSÄTE BAK,
AMAZON/P1800
(VIKTSÄNKT - ALUMINIUM)
Art.nr 659154

TRE-VÄGSFÖRGRENING
HUVUDCYLINDER, PV/DUETT
Art.nr 87697
TVÄRSTAGSBUSSNING, P220 (VID BAKAXELHUSET)
Art.nr 666416

TANKLOCK LÅSBART,
PV/AMAZON (ORIGINAL
TILLBEHÖR)
Art.nr 277360

BÄRARMSBUSSNING, P220
Art.nr 660112
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CVI Automotive AB har över 30 års erfarenhet
av att leverera reservdelar till Volvoklassiker.
Besök www.cvi.nu eller ring oss på 08-509 022 30.
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MED KROMHUS, 1800
Art.nr 664738
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Det blev dessutom jobb för folk i byn,
där de helt och hållet använde sig av lokala
hantverkare för bygget.
– I juli 2010 var det dags för stor invigning, med över 400 personer på plats. Ett
uppmärksammat inslag i den amerikanska
nyhetskanalen CNN gav stort eko, minns
Kent.
NYHETEN OM TRÄDHOTELLET hamnade mel-

lan ett inslag om oljekatastrofen i mexikanska gulfen och ett tal av Barack Obama.
När Kate Moss sedan besökte Harads för
första gången och klev ur helikoptern var
han på plats för att ta emot.
– Du måste vara Kent. Dig har jag ju sett
på teve, sa hon och tog i hand.

Utepoolen på Arctic Bath.

BRITTA ÄR NU ENGAGERAD i ett nystartat
kommunprojekt, med ambitionen att göra
byn och regionen till världens bästa destination för hållbar turism. En satsning som
involverar flera turistentreprenörer längs
Lule älv och Råne Älvdal.
Så utvecklingen fortsätter. För två år
sedan öppnade Arctic Bath nere vid Lu-

leälven. Ett flytande hotell, med sinnrikt
spa och krog med norrländska smaker på
menyn.
– Tanken fanns redan i samband med
invigningen av trädhotellet.
– Vi var några lokala aktörer som spånade kring tanken på en bastuflotte på älven,
säger Kent.
Idén växte och det blev till slut en handfull exklusiva hotellrum både på älven och
på land, tillsammans med en huvudbyggnad präglad av timmerflottarepoken.
HOTELLET LOCKAR MED inbjudande ”isvak”
mitt i den flytande huvudbyggnaden. En
cirkelformad pool som erbjuder kallbad
året runt. Klart uppfriskande – i synnerhet
efter en lång stund i bastun. En ritual värd
att upprepa flera gånger.
Och köksmästaren David Staf satsar på
helaftonsmenyer med ren, sik, löjrom, röding och västerbottenost som bärande ingredienser.Varje rätt är som ett konstverk i
sig, och kräver sin goda tid. Som det mesta
man tar sig för i Harads.
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Stötta MHF med hjälp av dina julklappar till vänner,
familj, kunder eller anställda. Ge bort presentkort
till lotteriet En chans på tusen.

08-555 765 65 * Swish 123 578 0515 * www.enchanspatusen.se

Besök vår virtuella
mässa 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 befinner dig. Vi lägger mycket arbete på att
ständigt utveckla våra husvagnar och husbilar, att alltid ligga i framkant. 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. Modellår 2022 presenterar KABE flera spännande nyheter – missa inte årets nya KABE husvagnar och husbilar.

Välkommen hem till din KABE.

kabehusvagnarhusbilar

Hitta din återförsäljare på kabe.se
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The Cabin.

I januari 2022 firar Arctic Bath tvåårsjubileum.

FOTO: CENNETH SPARBY

Eric och Jörgen med Vita Blixten, klassiska
militärskidor i trä.

The Mirrorcube.

LITE MER OM:
HARADS

Hög mysfaktor på Logger’s Lodge.

• Harads ligger vid Luleälven, närmare nio mil nordväst om Luleå. Här finner du en trio udda boenden, som lockar turister från hela världen.
• Nytillskottet Arctic Bath öppnade i januari 2020, med boende både på
land och på Luleälven. www.arcticbath.se
• Tree Hotel har sju unika trädboenden, och dessutom sex rum på det
gamla pensionatet, där restaurangen också ligger. www.treehotel.se
• 15 km väster om Harads ligger Logger`s Lodge. Här hyr man hela stugan
med privat kock och guidade äventyr i vildmarken. www.loggerslodge.com

The Ufo.

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

A LPI N A .

Möt den nya generationen.

Inspirerande design, högpresterande husvagnar med distinkt exteriör och panoramafönster. Känn dig som hemma i nya moderna utrymmen, eleganta
inredningar med inspirerande nya kök, badrum, sovrum och förvaringslösningar. Finns i ett brett urval av planlösningar. Adria. Inspiration för dina
äventyr.

j UPPTÄCK VARFÖR
AERODYNAMISK SILUETT MED VINDAVVISARE;
EXTRA-STORT PANORAMAFÖNSTER PÅ DE FLESTA
PLANLÖSNINGARNA;
ELEGANT INLEDNING OCH LUFTIGA BOSTADSYTOR
NYA KÖK, BAD, SOVRUM;
INSPIRERANDE MULTIMEDIA OCH FÖRVARINGSLÖSNINGAR;
MACH SMART CONTROL MOBIL APP.

www . adria . se

*
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MHF:s verksamhetskonferens
Ett 80-tal MHF:are var på plats på
MHF:s verksamhetskonferens helgen
den 1–3 oktober i Knivsta. Deltagarna
fick prova på traditionella MHF-aktiviteter som Vältebilen och testa nya
projekt som rattfyllerisimulatorn och
se den mobila nykterhetsbussen.
MHF:S VERKSAMHETSKONFERENS genomfördes helgen den 1–3 oktober på hotell Nova
Park i Knivsta. Årets verksamhetskonferens
hade ett betydligt mer praktiskt upplägg
jämfört med tidigare konferenser.
Tanken var att låta nya och erfarna MHFfunktionärer testa nya aktiviteter och prova
på traditionella MHF-favoriter. Klassiska
MHF-aktiviteter som Vältebilen och nya projekt som rattfyllerisimulatorn demonstrerades
i skarpt läge. Förhoppningen är att deltagarna
ska bli inspirerade att genomföra någon av
aktiviteterna i sin MHF-avdelning samt utbyta erfarenheter med andra deltagare.
– Vi har fått jättegod respons från deltagarna i utvärderingen, berättar MHF:s projektledare Lena Mörk.
KOMBINATIONEN AV inspiration och praktiska

övningar samt att få tid att träffas igen efter
pandemin är framgångskonceptet, tror hon.
– En annan viktig del var att alla deltagare
och funktionärer som var där, var intresserade och engagerade. Det är en förutsättning
för att det ska bli en bra verksamhetskonferens, säger Lena Mörk.
MHF:s verksamhetskonferens började på
fredag kväll med en föreläsning av Jan Gunnarson om det goda värdskapet.

Namnlöst-8 1

MOBIL TRAFIKKONTROLL. MHF Test Lab har tagit
en prototyp till en buss som fungerar som en
mobil nykterhets- och fordonskontroll.

TV-KÄNDIS. Bärgar-Berra från tv-programmet
”Vägens hjältar” besökte verksamhetskonferensen.
TV-VOVVAR. Deltagarna fick hälsa på
Mamma BärgarSigne och valpen
Ragnhild, från ”Vägens hjältar”.

”Planen är
att sätta ihop
flera olika
paket med
färdiga rattfyllerisimulatorer som
kan finnas
ute i MHFregionerna.”

VÄLTEBILEN. BengtOlof Bokström, MHF Gävle, instruerade deltagarna som fick provåka Vältebilen.

– Nyckeln i ett gott värdskap är att få
andra att känna sig välkomna, sa Jan Gunnarsson.
PÅ LÖRDAGEN DELADES deltagarna in i olika

grupper och fick prova på olika MHF-aktiviteter utomhus och inomhus. MHF:s Göran Sydhage och Carina Carlsson pratade
om medlemsvärvning och andra MHF-frågor. Evert Strindin och Per-Olov Törnkvist,
MHF Höga Kusten, berättade om deras
projekt – cykelkurs för nya svenskar.
På olika MHF-aktiviteter brukar MHF:s
funktionärer låta besökarna testa promilleglasögon som ger en upplevelse av hur det
kan vara att köra alkohol- eller drogpåverkad. MHF har tagit fram en rattfyllerisimu-

FIKTIV OLYCKA. MHF Gävle o
fikolycka. Konferensdeltaga

lator där användaren får prova att köra en
bilsimulator med promilleglasögon.
Micke Valier, MHF, instruerade deltagarna
på verksamhetskonferensen som fick prova
att köra rattfyllerisimulatorn.
– Planen är att sätta ihop flera olika paket med färdiga rattfyllerisimulatorer som
kan finnas ute i MHF-regionerna, sa Micke
Valier.
– Rattfyllerisimulatorn kan användas i
olika aktiviteter och sammanhang, exempelvis på körkortsutbildningar och skolor.
UTOMHUS FICK DELTAGARNA träna på att

backa släp under instruktion från Anders
Marklund, MHF Camping Club. Hos Motorföraren fick deltagarna gå en kort fo-

2021-06-01 10.13

NUMMER 7 2021

REPORTAGE

MOTORFÖRAREN

35

blev en praktisk prova-på-fest
FOTO: MARI HAGLUND, MIKAEL LINDBERG

och Brandkåren Attunda iscensatte hur en räddningsinsats går till vid en traarna gav den fingerade trafikolyckan högt betyg i utvärderingen.

tokurs och fick lite tips om vad man kan
tänka på när man tar bilder.
BengtOlof Bokström, MHF Gävle, visade
deltagarna Vältebilen.Vältebilen demonstrerar vad som händer om du voltar med en
bil och hamnar på taket. Den som vill fick
prova att åka ett varv och sedan försöka ta
sig ut ur bilen, när den är upp och ned under instruktion av BengtOlof Bokström.
PÅ UPPDRAG AV MHF har MHF Test Lab
tagit fram en prototyp till en buss som
fungerar som en mobil nykterhets- och
fordonskontroll. Bussen skulle exempelvis
kunna användas för att effektivisera polisens
trafikövervakning. Bussen är en mobil nykterhets- och fordonskontroll utrustad med

Namnlöst-3 1

RATTFYLLERISIMULERING. MHF har tagit fram en
rattfyllerisimulator där användaren får prova
att köra en bilsimulator med promilleglasögon. Vera Thelander är testförare.

BACKTRÄNING. Deltagarna fick träna på att
backa med släp under instruktion av Anders
Marklund, MHF Camping Club.

FOTOKURS. Motorförarens chefredaktör Mikael
Lindberg gav tips på hur man tar bra bilder.

VÄRDSKAP. Konferens inleddes med föreläsning
av Jan Gunnarson om det goda värdskapet.

teknik som alkobommar, ANPR-teknik för
fordonskontroll och trafikledning. Tomas
Jonsson och Conny Lans från MHF Test
Lab gav deltagarna en guidad tur av bussen.
LÖRDAGENS STORA HÄNDELSE – var en fing-

erad trafikolycka arrangerad av MHF Gävle
i samarbete med Brandkåren Attunda. Den
iscensatta olyckan visar hur en räddningsinsats går till i skarpt läge.
– Den fingerade olyckan har blivit en
viktig aktivitet för MHF Gävle, vi gjorde
den första olyckan för 14 år sedan, berättade
Ove Sandert, ordförande för MHF Gävle.
Han är konferencier för olyckan.
– Vi har många gånger fått höra av räddningstjänsten, att det här är så nära verklig-

”Vi har
många
gånger fått
höra av
räddningstjänsten, att
det här är så
nära verkligheten de kan
komma.”

heten de kan komma. Det är jättebra övning, tycker de.
DEN FINGERADE OLYCKAN börjar med att det

rycker ur en krockad bil. Olycksofferstatisterna Micke Valier och Göran Sydhage sitter
i bilen. Micke Valier springer ut ur bilen och
ojar sig och blöder i ansiktet.Vicky Sandert
och BengtOlof Bokström kommer till platsen och kollar hur det är med de skadade
och larmar 112. Ove Sandert ringer SOS
Alarm från scenen.
– Vi gör upp med SOS Alarm innan och
ringer upp dem. Det hela går till som ett
vanligt larmsamtal.
Brandkåren Attunda kom sedan till
olycksplatsen och påbörjar en räddningsin-

2020-01-13 14.55
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AVTACKNING. MHF:s vd Göran Sydhage går nu i pension. Han avtackades med gåvor från MHF:s sju regioner, MHF Test Lab och MHF Camping Club.

sats. Styrkeledaren Kennet Nyman, Brandkåren Attunda, förklarade från scenen hur
räddningstjänsten arbetar steg för steg.
Lördag eftermiddag kom Bärgar-Berra från
tv-programmet ”Vägens hjältar” på besök.
– Vi håller på och spelar in en elfte och
tolfte säsong av ”Vägens hjältar”. Programmet har sänts i många säsonger, berättade
Bärgar-Berra.
Bärgar-Berras vovvar mamma Bärgar-Signe
och valpen Ragnhild, kända från tv-programmet var också med, till deltagarnas förtjusning.

”Många var
positiva till
att få tips om
olika aktiviteter som är
enklare att
genomföra
på hemmaplan.”

På söndagens program stod en mycket
viktig fråga för MHF:s framtid – medlemsvärvning. MHF:s projektledare Camilla
Spennare och Lena Mörk ledde medlemsworkshopen.
VERKSAMHETSKONFERENSEN avslutades

med att MHF:s vd Göran Sydhage avtackades och fick ta emot gåvor från MHF:s sju
regioner, MHF Test Lab och MHF Camping Club. Göran Sydhage går nu i pension.
Vad tyckte deltagarna – finns det något

särskilt du vill lyfta fram från omdömena i
utvärderingen av verksamhetskonferensen?
– Det är såklart många som gillade att få
se olyckan på plats, men även rattfyllerisimulatorn var ett uppskattat inslag. Många
var dessutom positiva till att få tips om olika
aktiviteter som är enklare att genomföra på
hemmaplan, säger Lena Mörk.
– Vi på MHF-kansliet vill rikta ett extra
stort tack till de ideella MHF-funktionärer
som bidrog med sin egen tid i aktiviteterna
på konferensen. 
MARI HAGLUND

Vilka är dina tankar och intryck från verksamhetskonferensen?

Solveig Magnusson,
MHF Gotland:
– Jättebra, jag har massa saker att ta
med mig hem till min styrelse. Man
har fått mycket energi av den här
verksamhetskonferensen att komma
hem och jobba igen. Det har ju varit
stiltje under pandemin.

Dennis Andreasen,
MHF Malung:
– Jag var även med på den förra
verksamhetskonferensen. Jag tycker
att årets upplägg var bra. Det var bra
att upplägget var mest praktiskt med
olika aktiviteter.
– De två aktiviteter jag gillade bäst
var alkobombussen och Vältebilen.
Och Bärgar-Berra med hundarna
Bärgar-Signe och lilla Ragnhild förstås.

Sylvia Ivarsson,
MHF Lit-Häggenås:
– Det har gett en hel del. En del
saker är ju lite av en aha-upplevelse,
saker man har sett förut. Som Vältebilen, det är en MHF-aktivitet som
har funnits med länge.
– Jag är nöjd med helgen. Det är
kul bara få träffa folk igen, det har
man ju inte kunnat göra under pandemin.
– Jag tror alkobombussen var den
bästa aktiviteten, den har man ju
hört talas om, men inte tidigare sett.

Rolf Bromme,
MHF Upplands-Väsby:
– Mycket bra. Upplägget var väldigt praktiskt, det vill säga mycket
konkret.
– Bäst tyckte jag olyckan och Vältebilen var. Det var första gången jag
såg de två aktiviteterna.
– Alkobombussen var bra också.
Det är för bedrövligt att myndigheterna inte lyckats införa alkobommarna.

LU TAR
PRESENTERAR

X-SERIES
”En solklar vinnare i år igen,
i klassen Mycket för pengarna”
OJANPERÄ´S
Ledramp test 2021

LUXTAR X-Series finns i 14 olika
längder från X6 på 206 mm till
X50 på hela 1350 mm! Nytt för i år
är att reflektorn finns i 2 varianter,
Original och nyheten Black Edition
som har en svart reflektor för ett
diskretare intryck!
Priser börjar på 1.195 kr/st!
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n
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E
k
c
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t&
X-20 ngsnyhe 021!
Säsovinnare 2
Test

3.295:-

x40
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Ledramp0P
fälld
Luxtar X2 -In

3.495:-/Paket

Ledramp Paket
Luxtar DBL X12

3.995:-/Paket
ENONKUNGEN

Hannus & Co. Teknik AB | order@xenonkungen.se

LEDIS

®

NIGHTSHIFT

LU TAR NBB ALPHA

Kundtjänst vardagar 8:00-17:00
Tel. 0300 - 308 60
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Dagarna blir
kortare och framför allt kommer
skymningen
mycket tidigare
nu när vi gått
över till vintertid. Det betyder
mycket mörkerkörning och
i vissa delar av
landet ökad risk
för viltolyckor.

På en hög bil, som den här Land Rovern, kan montering av extraljus framför
ning. Vi påminner att svagt, lysande dekorljus inte är tillåtet att använda i Sve

HBA Lazer Sentinel Elite 9”
Pris: Cirka 5 100 kr.
• Årets testvinnare som övertygar på många sätt. Framför allt en varm
och skarpt avgränsad ljusbild som sätter ljuset precis där man vill ha
det när man kör i viltrika områden. Den lyser upp båda vägrenarna riktigt bra och fungerar faktiskt utmärkt som ensam strålkastare.

Vässa ditt helljus
EXTRALJUS har
länge varit en viktig
säkerhetsutrustning
för oss häruppe i
norr och det gäller
fortfarande, även
om strålkastarna på
moderna bilar idag
är riktigt bra.
DE SMÅ dominerar

Crazyride Ledforce Apex 120 W
Pris: Cirka 2 000 kr.
• Crazyrides version av den populära strålkastaren med fyra avlånga
dekorljusytor som kan väljas antingen orange eller vita (ej lagligt att
använda i Sverige). En tunn och lättplacerad strålkastare med mer fjärrljuskaraktär men ändå viss utlysning av dikesrenarna. Ganska kallt ljus.
Stabil fästbygel.

lysande dioderna
domninerar marknaden totalt när det
gäller extraljusen
och vi har faktiskt
fått ett utbud som
är både bredare och
bättre än någonsin.
När det gäller
runda och ovala

strålkastare har vi
flera riktigt bra
strålkastare att välja
på, ändå var det inte
svårt att utse Lazer
Sentinel Elite 9” till
bästa runda strålkastare. Ljusbilden är så
bra att den fungerar
utmärkt som enda
strålkastare på en
bil, även om det naturligtvis går att få
ett ännu bättre ljus
med flera.
En strålkastare som har snarlik ljusbild, dock
marginellt svagare
ljus, är Optibeam
Savage 9.

En kombination
strålkastare av strålkastare med bred
helljusbild samt
riktad spotljusbild
kan vara en annan.
Där fick vi väldigt
bra ljusbild med
en kombination av
Strands 9” Night
Ranger NR och
Night Ranger NRS.
TITTAR VI PÅ ledramperna finns de
i en mängd olika
format – långa,
korta, smala enkelradiga och lite
högre dubbelradiga.
Här är det svårare

att utse en definitiv
segrare eftersom
de inte är helt jämförbara, så vi har
plockat ut två bra
ramper för att visa
på alternativ.
Så till placeringan. Sätter vi
strålkastarna på
taket ger den definitivt den bästa
upplysningen av allt
framför billen, men
det blir riktigt jobbigt om det regnar.
För att inte tala om
när det snöar. Strålkastarna lyser upp
snöflingorna till
lysande snöbollar

LITE MER OM:
TESTRESULTAT

• Testen är gjord med luxmätning 50 meter från strålkastaren i vänster vägren, två meter från
vägkanten, i mitten av vägbanan samt 25 meter från strålkastaren till höger vid sidolinjen.
• Bilderna är tagna med kamera med fast färgtemperatur, tid och bländare. De är därmed
direkt jämförbara. Alla priser är inklusive moms.
(Alla värden i lux)			

Pris: Cirka 5 300 kr.

Välj Strands Siberia DRC 32”, så behöver du inte fler ramper eller strålkastare. Den här rampen har bästa ljusbilden av de testade led-ramperna och ger ett imponerande ljus som lyser upp vägrenarna väldigt nära
fordonet, samtidigt som fjärrljusdioderna når riktigt långt.

Mitten

Höger

126

195

98

Crazyride Ledforce Apex 120 W

11

112

15

Diodhuset Ledson Pollux + 9”		

28

120

98

Diodhuset Ledson Orion + 10” oval

16

75

65

Huzells Optibeam Savage 9”

22

92

62

Abkati och HBA Lazer Sentinel Elita 9”

Strands Siberia DRC 32” böjd LED-ramp

Vänster

NBB Alpha 225 Pro LED

8,5

230

6,5

10

530

50

Swedol Award LED-lamp böjd 105 W

75

75
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Strands Siberia DRC 32” böjd LED-lamp

63

90

96

Strands Siberia NRS Spot 9”
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grillen vara en bra löserige.
FOTO: STEFAN NILSSON

s
framför vindrutan.
Sätter vi ljusen i
grillen, lyser de upp
vägbanan ganska bra.
Beroende på hur
hög bilen är, kan det
vara svårt att placera
dem så att lyser de
över mitträcket, vilket är nog så viktigt
i viltrika områden.
Fortfarande ett visst
problem med bländning från snö och
regn.
SLUTLIGEN ett kan
vi sätta ett gäng
strålkastare, eller en
ramp väldigt lågt
för att få maximal
nytta av dem när
det regnar, snöar
eller är dimma. De
lyser då upp vägbanan under nederbörden riktigt bra.
Problemen här
är att de kan vara
utsatta för skador
och att de lyser upp
mitträcket jobbigt
starkt på mötesseparerade vägar. Du
ser inte vad som
finns andra sidan
mitträcket.
STEFAN NILSSON
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Diodhuset Ledson Pollux + 9”

NBB Alpha 225 Pro LED

Pris: Cirka 2 000 kr.

Pris: Cirka 4 500 kr.

Ledson var tidigt ute med den här designen på ett runt extraljus. Bra
ljus med neutral färgton. Ger bästa ljusbilden lite längre framför fordonet då den har fjärrljuskaraktär. Lättplacerad tunn strålkastare som ger
bäst resultat om man monterar några stycken i bredd. Lite väl klen fot
om den inte monteras med toppstag.

NBB har alltid legat i topp i testerna. Det gäller även den här strålkastaren. Mycket ljus i mitten men även en bredd som lyser upp dikeskanterna båda sidor vägen. En strålkastare mer för den öppna landsvägen och
motorvägen, än viltrika småvägar då ljusbilden är smalare än exempelvis Lazer Sentinel Elite 9”. Bra fot med seriös inställning för justeringen.

Diodhuset Ledson Orion + 10” oval

Strands Siberia 9” Spot

Pris: Cirka 2 300 kr.

Pris: Cirka 2 800 kr.

Den starkaste av de testade ovala strålkastarna. Unik med snygg design med två stående dekorljusytor som ger ett snyggt montage med
flera lampor lågt monterade. Uttalad fjärrljuskaraktär vilket ger en bra
ljusbild som når långt om flera monteras tillsammans. Lite klen fot så
den kräver toppstag.

Siberia NRS, som står för Night Ranger Spot, sopar banan med alla andra strålkastare när det gäller luxvärdet i mitten. Den når alltså ordentligt långt och foten är tillräckligt stabil för den extremt spot-inriktade
strålkastaren, men toppstag är ändå en nödvändighet. Finns även en
variant med helljusbild (NR 9”).

Huzells Optibeam Savage 9

Swedol Award LED-ramp böjd 105 W

Pris: Cirka 2 000 kr.

Pris: Cirka 2 400 kr.

Optibeam Savage 9 utmanar årets testvinnare Lazer Sentinel Elite 9”
med en liknande ljusbild som dock är lite kallare och något svagare. En
riktigt bra strålkastare till en tredjedel av priset om man jämför med
Lazer-strålkastaren. Riktigt välbyggd med kraftig fot och en dekoryta
mitt i strålkastaren med valbart vitt eller orange ljus.

En kompakt ramp som även den snabbt blev en favorit med sin samlade och jämnt utlysta ljusbild. Här är en ramp som uppskattas av de som
kör långt på våra större vägar, men även lyser upp vägrenarna bra runt
femtio meter framför fordonet. Kan användas som enda ramp eller ge
ett riktigt maxat ljus i par med en eller två ramper till. Ganska varmt ljus.
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KORTFAKTA
ALFA ROMEO GIULIA
QUADRIFOGLIO RWD
Pris: 779 000 kr.
Motor: 3,9 liters
bensin V6
Euro 6D.
Effekt:

375/510
kW/hk,
vid 6 000 varv/minut.
Vridmoment: 600
Nm vid 2 500 varv/
minut.
Växellåda: 8-stegad
automatisk växellåda.
Prestanda: Toppfart
307 km/h, 0–100
km/h: 3,9 sekunder.
Längd/bredd/
höjd/axelavstånd:

463,9/187,4/143,3/
282,0 cm.
Tjänstevikt/max last/
STORA LUFTINTAG. En låg bil, med låg tyngdpunkt samt Alfa Romeoas klassiska triangelgrill. Det som skiljer jämfört med tidiga Giulior är de svarta
detaljerna och de stora luftinsläppen. Därtill detaljrikt. Klargula bromsok med Alfa Romeos logga och en klarblå lack, Alfa kallar färgen ”Blå Misano”.
FOTO: STEFAN NILSSON

En smak av italiensk bilkultur
Säg Alfa Romeo och bilentusiaster
har väldigt svårt för att inte ryckas
upp ur sina dagdrömmar. Säg Giulia
och de vaknar definitivt. Alfa Romeo
Giulia Quadrifoglio är just nu den
heta drömmen för alla som älskar italiensk bilkultur och racinghistoria. Här
låter vi oss ryckas med i en resa i det
bästa Alfa Romeo har att erbjuda.

kapacitet att köra ifrån det mesta, om man
nu ser ett värde i det.
Inne i Alfan sitter man utmärkt.Vi njuter
av designen och den oerhört seriösa förarmiljön med bra analoga instrument. Startknappen är röd, liksom säkerhetsbältena,
och den sitter på ratten. Ljudnivån är oväntat låg, även vid den valda körinställningen
Maxsport.

VI KÖR NER ALFAN söderut från Stockholm,
en resa på 50 mil längs Sveriges bästa vägar,
E4 mellan Jönköping och Linköping samt
mellan Jönköping och Traryd.
Det är svårt att hålla hastighetsbegränsningarna när man sitter i de skålade sportstolarna bakom den långa motorhuven och
med en stramt seriös förarmiljö med inslag
av klassiska Alfa Romeo. Ta bara detaljer
som de två runda instrumentkåporna och
varvräknaren som är märkt: Giri x 1 000
(varvtal x 1 000 på italienska).
Vi kommer inte långt förrän insikten att
den här bilens utseende och karisma provocerar väldigt många som kör tyska bilar
med tillägget AMG, M eller RS. Egentligen
är det inte oväntat och precis som när vi kör
Jaguar eller Porsche väljer vi att låta dem
hållas.Vi håller hastighetsbegränsningen, väl
medvetna om att det här är en bil som har

DET KÄNNS SOM ATT även Alfa Romeo vill
hålla sig lite i en klass för sig själva, där man
självsäkert litar på att hjulupphängning, motor och däck är bra nog för att bilen kan anta vilka utmaningar som helst både på och
vid sidan av vägen. Detta utan att överdriva
avgasljudet.
Egentligen är det vid sidan av vägen den
här bilen ska köras. Inte i terrängen förstås,
utan på en bana. Det är där, och inte på E4
som den här bilen ska bekänna färg. Vi har
kört flera olika Alfa Romeo på bana och
ingen har egentligen gjort oss besvikna.
GIULIAN ÄR DEFINITIVT inte ett undantag.
Bakvagnen sätter sig något vid gaspådrag
men bilen är extremt neutralstyrd på ett sätt
som man nästan glömt i en värld av framhjulsdrivna bilar. Giulian är bakhjulsdriven,
men den finns även som fyrhjulsdriven.

Tack vare Torque Vectoring, en teknik
som lägger mesta kraften på ytterhjulet vid
kurvtagning, och en helt perfekt viktfördelning med nära nog exakt samma vikt på
bak- och framaxeln, samt en låg tyngdpunkt
behåller bilen greppet perfekt. Alfa Romeo
har verkligen lyckats med den här bilens
hjulupphängning och kvalitetskänsla.
Dagens Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
känns som en bil som definitivt kan mäta
sig med det bästa tysk bilindustri har att erbjuda. Quadrifoglio betyder fyrklöver och
det är därför det finns ett antal fyrklöversemblem på bilen.
DEN STORA SKILLNADEN mellan den här bi-

len och tidigare heta Alfor, samt tyska toppmodeller, är att den här är byggd som en
prestandamodell från början. Här riskerar du
inte att möta en billigare version med en
1,5-liters trecylindrig motor. Det enda du
riskerar är bilens andrahandsvärde.
Det är tyvärr väldigt osäkert när det gäller Alfa Romeo. Det tar tid att skaffa sig det
välförtjänta kvalitetsomdömet som den här
bilen är värd. Å andra sidan finns det gott
om Alfa-entusiaster så det kan mycket väl
bli att priset på en begagnad Giulia Quadrifoglio åker upp om några år.

STEFAN NILSSON

släp/tågvikt (provkörd bil): 1 739/411/

0 kg.
Garantier: Nybil:
3 år, obegränsad
körsträcka, rost: 8
år, elektronikgaranti:
3 år obegränsad
körsträcka, lack: 3
år, vagnskada: 3
år/10 000 mil, vägassistans (gäller i hela
Europa och delar av
norra Afrika): 3 år,
ingen självrisk, kan
förlängas till 10 år
om bilen servats auktoriserat.
Förbrukning blandad körning: 10,0
liter/100 km enligt
WLTP.
CO2-utsläpp: 226 g/
km (WLTP).
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________
Prestanda
Karisma
Balans och
väghållning
Komfort

Högt pris
Inte möjligt
med släp
Osäkert
andrahandsvärde
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Hyundai Santa Fe var tidigare en populär
suv, men efterfrågan har dalat. Dags för
begfynd kanske?
DEN FÖRSTA SANTA FE anlände till Sverige som

modell 2001 och blev en stor framgång – ett tag
var det faktiskt Sveriges mest sålda suv. Generation
två kom 2006 och tredje generationen – som vi
granskar här – kom som modellår 2013.
Under 2014 kom också en större modell, kal�lad Grand Santa Fe. En större uppdatering gjordes
2016. Fjärde generationen av Santa Fe började säljas 2019.
Motorn delas med koncernsyskonet Kia Sorento. Det är en diesel med kamkedja. Volymen är
2,2 liter och effekten 197 hästkrafter för de första
årsmodellerna. Från 2016 uppges effekten till 200
hästkrafter. En råstark maskin, men ganska bränsletörstig. I test från 2013 drog bilen över litern per
mil, visserligen under vinterkörning. Det är långt
över de officiella bränslesiffrorna.

Koreansk kom

VÄGEGENSKAPERNA ÄR TRYGGA och stadiga, men

inte särskilt inspirerande. Styrningen är ”amerikanskt” lättgående och ger inte särskilt mycket
känsla. Riktningsstabiliteten är däremot god.
Så länge du inte tänker köra terräng fungerar
fyrhjulsdriften bra, utan att vara klassbäst. Underlag
som snödrivor, ishala backar eller besvärliga grusvägar forceras utan större problem. Fyrhjulsdriften
styrs elektroniskt av en lamellkoppling, vanligen
driver framhjulen mest. Vid hjulspinn skjuts kraft
över till bakhjulen.
Drivningen går att låsa mellan hjulaxlarna, då
driver bilen lika mycket med framhjulen som bakhjulen. Dessutom finns en automatisk bromshjälp
för branta nedförslut.
FÖRARMILJÖN ÄR TYDLIG och funktionell överlag.

Karossen ger dålig bakåtsikt, men backspeglarna
är bra. Framstolarna är rejält stoppade, elektriskt
ställbara och ger bra komfort. Baksätet är rymligt
och bekvämt på ytterplats, trängre i mitten. Sjusitsmöjlighet finns både på Santa Fe och Grand Santa
Fe, den senare finns även med sex sittplatser, då
separata stolar istället för traditionellt baksäte.
Bagageutrymmet sväljer 582 liter eller 18 läskbackar i normalläge. Med fällt baksäte ryms 1 680

+ Komfort,
utrymme,

stark motor,
finns som sjusitsig

– Bränsletörst,
fel på backkamera,
glapp krängningshämmare

liter eller 41 läskbackar. Grand Santa Fe är ännu
rymligare, med 634 liter med uppfällt säte och
1 842 liter med fällda baksäten. Om sju sittplatser används blir bagageutrymmet däremot knapert.
Lastgolvet är högt, men under golvet finns ett
praktiskt stuvfack för småprylar.

vigationens röststyrning dåligt och multimediaanläggningens ljudknappar kan det också vara fel på.
Glastak ger en luftig känsla i kupén, men är också en
källa till problem. Det har hänt att glastaket exploderat med glassplitter i kupén som följd. Fälgar som
haft rostskador eller lacksläpp har också förekommit.

HOS MÄRKESHANDLARNA erbjuds upp till tre års

TVÅ ÅTERKALLELSER HAR GJORTS för svenska
marknaden. Under 2018 återkallades exemplar
tillverkade juni 2017 fram till och med januari
2018. Orsaken var att rattenheten kunde gå sönder
och lossna från rattstången. Den andra återkallelsen gjordes hösten 2017 och gällde bilar tillverkade
under juli 2016. Motorhuvens stängning och lås-

garanti på begagnat, vilket ger ökad köptrygghet
för konsumenten. Att backkameran krånglar är ett
känt fenomen som förekommit i olika Hyundai,
även i Santa Fe.
Glapp i krängningshämmarstagen är också ett
relativt vanligt fel. På en del exemplar fungerar na-

FYRA KONKURRENTER
HONDA CR-V 1,6 D 4 WD AUT. EXECUTIVE
Registreringsår
2015

KIA SORENTO 2,2 CRDI AWD AUT. KOMFORT
Registreringsår
2015

Kaross

Suv/5d

Kaross

Suv/5d

Motor

1,6 l/160 hk

Motor

2,2 l/200 hk

Dekl. förbrukning

6,7 l/100 km

Dekl. förbrukning
Nypris -15

5,3 l/100 km
380 900 kr

Bilprovning

Bättre än medel

Rost

Sämre än medel

Säkerhet

Bättre än medel

AutoIndex

Bättre än medel

Nypris -15
Bilprovning
ut+ Driftskvalitet,
– 4WD-system,
+ Komfort,
utrymme,
rostskydd,
rymme, stark
komfort, säkerhet

buller

motor, garantier

Rost

Säkerhet
– Rostskydd,
fjädring, elektronikfel

AutoIndex

376 900 kr
Ingen uppgift
Sämre än medel
Bättre än medel
Medel
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mfort

2

1
1

3

1. Tydlig och lättöverskådlig
förarmiljö.
2. Framstolarna är bekväma
och elektriskt inställbara.
3. Baksätet är bekvämt på ytterplatserna.
4. Bagageutrymmet är stort,
men lasthöjden är hög.
5. Glastak ger luftig känsla,
men kan också ge oväntade
problem.

4

5

LITE MER OM:
KÖPGUIDEN
Registreringsår:

Suv 5d

Motor:

2,2 l/197 hk

Max släpvikt, kg

Dekl. förbrukning:

6.8 l/100 km

Antal cylindrar/slagvolym cm3

379 900 kr
Ingen uppgift

Bilprovning:

Medel

Rost

Bättre än medel

Säkerhet

Effekt hk 		

197

Toppfart, km/h

190

0–100 km/h, s

9,4

CO2 g/km

178

BILPROVNINGEN

Material och arbete. Prisuppgifter från
verkstäder i Stockholmsregionen. Priserna
kan variera mellan verkstäder.

Någon statistik för Santa Fe av den här
generationen finns inte tillgänglig.

6 612 kr
Ingen uppgift

Katalysator
Hjullager höger fram

1 629 kr
k

Kamrem, kedja
Elektronikbox motor

9 517 kr

Koppling

Automat

Stötdämpare fram

4 409 kr

12 000-milaservice

6 014 kr

SÄKERHETSUTRUSTNING

Den här generationen Santa Fe fick fem
stjärnor av Euro NCAP 2012. Whiplashskyddet får också godkänt enligt Folksams
analys. Autobroms saknas dock. Någon
krockstatistik har inte Folksam på den här
modellen ännu. De två äldre generationerna får dock betyget fyra av Folksam för
sin krocksäkerhet i verkliga olyckor. Det
betyder minst 20 procent högre säkerhet
än medelbilen.

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 2,0 AUT. KOMF.
Registreringsår
2015
Kaross

6,8

		

REPARATIONSKOSTNADER

Avgassystem exkl främre rör

FULLVUXEN.
Tredje generationen
av Hyundai
Santa Fe är
större och
dyrare, men
inte lika populär.

2 000
4/2 199

Förbrukning, liter/100 km

Medel

AutoIndex

1 882/628

Tjänstevikt/maxlast, kg

Kaross:

Nypris -15:

ning var problemet, vilket kunde leda till att motorhuven plötsligt öppnades under körning.
Även om suvar är trendigt så är inte Santa Fe
längre det populäraste alternativet. Begagnatpriserna ligger under flera andra konkurrenter. Om
du inte är så sugen på fyrhjulsdrift kan du spara
en slant, tvåhjulsdrivna Santa Fe bör vara omkring
24 000 kronor billigare.
Orsaken är att suv-köpare ofta vill ha fyrhjulsdrift och därför ratar tvåhjulsdrivna suvar. Följden
blir lägre begpriser för just dessa. Med Grand Santa
Fe är det tvärtom, den är omkring 30 000 kronor
dyrare än vanliga Santa Fe.

CHRISTIAN ELLMARK, VI BILÄGARE

TEKNISK DATA Hyndai Santa Fe 2015 4WD 2,2 Business
Längd/bredd, cm
469/198

2015

ROSTSKYDD

Kaross helt i plåt. Detaljarbete och rostskydd är totalt sett väsentligt bättre än på
tidigare modeller. Motorhuv, dörrar och
baklucka har bra skydd även på insidan
och är väl tätade och dränerade. Lite sämre tätning i dörrarnas hörn. Väl ventilerade
skärmfästen fram, innerskärmar av plast
fram, filtmaterial bak. Underrede med
många skarvar. Väldigt tunt slitskydd på
exponerade ytor, efter 300 mil hade testbilen redan blästerskador i en balk. Balkarna
har sämre vaxskydd invändigt än dörrar
och huv. Bärramen fram är ordentligt behandlade invändigt, mittbalken längre bak
har ingen behandling alls.
ROSTSKYDDSGARANTI: 12 ÅR

Betyg: 		

HHH

VOLVO XC60 D4 AWD AUT. KINETIC
Registreringsår

Suv/5d

Kaross

2015
Suv/5d

Motor

2,0 l/203 hk

Motor 		

2,4 l/190 hk

Dekl. förbrukning

1,9 l/100 km

Dekl. förbrukning

5,7 l/100 km

Nypris -15
Bilprovning

439 900 kr

Nypris -15

Medel

Rost

Sämre än medel

Säkerhet

Bättre än medel

AutoIndex

Sämre än medel

säkerSäkerhet,
4WD-system (hy+ Utrymme,
het, finns som hy- – brid), rostskydd, + komfort,
brid eller sjusitsig

elektronikfel

köregenskaper

på
– Kvalitetsfel
motor, drivlina
& elektronik

401 900 kr

Bilprovning

Bättre än medel

Rost

Bättre än medel

Säkerhet

Bättre än medel

AutoIndex

Bättre än medel
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KRETA

VIRRPANNORNA

SKA INTE
SVEPAS
AV BILIST

RÖR SIG FRAM
OCH TILLBAKA

KOM IFRÅN

BRÄNSLE
SOM
KLYVS

FÖREBILD

GÖR
HJUL
STABILT
ORDENTLIGT
SMORDA
RYKTBARHET
AMMUNITION FÖR
KNATTE

LITEN
JORDBIT

MOT ETT
HÖGRE
LÄGE

SOUNDET

FÖREKOMMER
SKICKAS
SÄKERT
MED POST

BIT FRÅN
MARABOU
HÄLSAR
TILL VARDAGS

EN PETER
HOS WALT
DEN HAR
SINA
KOTTAR

HALVAPA
FÅ FÄRG I
ANSIKTET
VILJA
ATT FÅ
UPPRÄTTELSE

VÄGSKÄL

ERSÄTTS
KUNGEN
MED

VINDA

ÄRMLÖS
JACKA

HISSAS
PÅ DÄCK
DE KALLADES GODTEMPLARE

BUSKE

EDER

DAM MED
GÅNGJÄRN

TA ETT
SNEDSTEG

VIRVEL

ÄR OMSTRIDD
POTATIS

ÄR HETLEVRAD
VERKA

DET
SKISSAR
VI PÅ

TRAVARNA
I FOLKMUN
TÄCKS AV
KAPSEL

KAPA
STUBBEN

VARUPACKE

BLICKAR

KNAS

HINDRAT
FICK
FOLK
ATT
SOMNA

SLÅR
GNAGARE

ÄR SLÖ

DEN SYNS
MITT I
PRICK

SOVJET
UTAN
BALTSTATER

ANVÄNDS
VID SJÖSLAG

KONSTATERADE

NIOR
SÅDANA
BLIR LÄTT
BLÅSTA

SLITSTARKA

SAMLADE
TRUPPER
I BERLIN
1936

SMYGA
STICKA
UT ÅT
ALLA
HÅLL

I DEN
BYTS
DÄCK
SNABBT

JÄRN
SOM
INTE HÖR
HEMMA I
TRAFIKEN

FOGA
SAMMAN

TAPPA
PÅ BLOD

HÅLLA
TAND
FÖR
TUNGA
SYNS
PÅ BRED
FRONT I
LONDON

DEN
SKRÄNAR I
HAMN

ÄR DET I
AVKROK
OVANLIG

DE KRYPER EFTER
VÄGGARNA
HEMLIGHÖLL

ANLÖPER
DESTINATION
VÄGSTYCKE
SPELAR
INDIER PÅ
STOR PÅ
TALLRIK PÅ
70-TALET

OMGÅNG

KNIPA
IHOP
ÖGONEN
HELIGT
LÖFTE

JAGA
IVÄG
DIREKT
FRÅN
FABRIK

LÖS KRYSSET OCH VINN!

ÄR ETT
MELLANRUM

BOTTENSKIKT
FLUGA
ELLER
PIPPI

SPRITDRYCK
KNASTRAR
VID FYR

DOLLARGRINEN

LÄGGA
KORTEN
PÅ BORDET

EFTER
UNGA
ÖRNAR
UNDER
SKALET

SÅDANA
ÄR SAKLIGA
LÄPPJATS

MÅTT PÅ
SURHETSGRAD
UTSLAGSTÄVLING

DJUPSÖMN

STÖRRE
KUNGSFISK

BRÖDKRYDDA

KAL YTA
PÅ KALOTTEN

KONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON

De fem först dragna lösningarna belönas med två
c Namn...................................................................................................................................................
bingolotter vardera. Skicka hela krysslösningen till:
Motorföraren, Byängsgränd 8, 120 40 Årsta före 8/1. c Adress.................................................................................................................................................
Märk kuvertet ”Krysset 7/21”. Du kan även e-posta en
c Postadress...........................................................................................................................................
bild på hela krysset på: motorforaren@mhf.se

Plötsligt
stod älgen
framför bilen ...
- Jag hann inte bromsa ...
Varje dag sker över 170 viltolyckor på svenska vägar!

Bli medlem för 150 kr/år
Som medlem i Älgskadefondsföreningen får du ekonomisk hjälp om du
råkar ut för en kollision med något av det anmälningspliktiga viltet.
Du kan få ekonomisk hjälp med upp till 7 500 kr/olyckstillfälle
för självrisk, reparation, bärgning och hyrbil.
Dessutom får du 500 kr/olyckstillfälle som extra kostnadsersättning.
Detta får du även om du inte har någon självrisk vid viltolycka.

Läs mer om oss på www.algen.se
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Motorföraren i backspegeln
Näst sista månaden, året 2000. Det är kallt och ruggigt i Sverige. I
oktober var det demonstration utanför Sveriges riksdag. Turnébussar med 2 000 dansband demonstrerade mot den fulla momsen på
dansbandsspelningar, något som inte drabbade konserter. Måhända
landade det inte lika hårt i nyhetsflödet som terrorattacken mot amerikanska krigsfartyget USS Cole utanför Yemen, där 17 matroser avled
och 37 skadades.
I november vann republikanen George W. Bush presidentvalet mot
demokraten Al Gore, och i vårt grannland Norge invigdes världens
längsta vägtunnel – Lærdalstunneln. Tunneln är 24,5 kilometer lång,
och håller än idag rekordet som världens längsta vägtunnel.
Samma månad, november, kommer Motorföraren ut och tidningen
har nu funnits i 73 år.
TEXT: MIKAEL LINDBERG

Omslag
Omslagen har ändrat färg under året. Tidningen innan var
exempelvis grå, medan novembernumret är plommonlila.
Omslaget pryds av en Mercedes-Benz C200 och en Volvo
S60 i duell. Bägge finns kvar
idag, och Mercan har bara gått
12 600 mil och haft nio ägare,
medan Volvon fått slita hårdare
med sina 23 500 mil och 15
ägare.
På opinionsdelen flaggas för
att antalet rattfyllerier ska halveras och bland reportagen går
det även att läsa om de dyra
körkorten, samt att alkolås går
hem hos användarna. I den här
utgåvan koras även Årets familjebil 2000.

Sann äventyrare –
med traktor och vagn
Vid den här tiden fanns en traktor med
en minst sagt märklig vagn utanför
Roslagen. Det var Evald Mattssons ekipage, helt enligt eget sinne. Och målet?
Ja, vad sägs om en fem månader och
1 200 mil lång resa där vändpunkten
var Bruzzano Marinella di Calabria på
itlaienska sydkusten.
Traktorn i fråga var en renoverad
Ferguson TEA 20 från 1951, även
kallad ”Grålle”. Efter drogs en vedvagn, omgjord till husvagn med hjälp
av pappersfilt från Hallsta pappersbruk.
En säng, toalett samt kökssoffa och gasolspis rymdes i vagnen som skull bli
hemmet.
Till sin hjälp att navigera hade han

en gammal tysk karta, samt vänliga
människor på vägen. Ungefär åtta mil
per dag avverkades i det speciella ekipaget. Vid italienska sydkusten, tog
Evald på sig sina nyinköpta badbyxor,
innan han tog ett dopp och vände
hemåt igen.
Hur det gick med de fortsatta resplanerna – att köra till Kina och runda
Peking – förtäljer inte historien. Men
en sak är i alla fall säker, det finns inte
många äventyrare som Evald med sin
traktor och vagn från Roslagen.

Delad
förstaplats

Dött
lopp

Sedan 1996 har
Motorföraren korat
Årets familjebil. För
första gången blev
det en historiskt jämn match och delad förstaplats
efter att tolv motorjournalister gjort sina val.Vinnarna av Årets familjebil det här året blev Opel
Agila och Suzuki Wagon R+. Egentligen var det
samma bil. Opel Agila var en Suzuki Wagon R+,
fast Opel valde istället sina egna motorer på 1,0 och
1,2 liter som kraftkälla.
Som runner up kunde vi se Volvo V70, samt Toyota
Prius. Den senare hade en innovativ hybriddrivlina.
De två fick vardera tre röster av juryn.

Volvos nya
stolthet S60 går
en match mot
Mercedes Benz
C-Klass.Volvon har en motor på 170 hästkrafter, medan
Mercan har 163. Motorstarkast räcker dock inte för en
vinst, inte när man vill slåss i premiumligan.Volvon är
ändå bekvämast i framstolarna, särskilt förarstolen med
instrumentering. C-Klass får poängavdrag, om inte annat för den krångliga körvisningsspaken med alltför
många inbyggda funktioner.
Efter kör- och accelerationsprover, samt jämförelse av
säkerhetsutrustning, blir det 40 poäng till vardera bil, eller dött lopp.

Ny chans
Motalabon dömdes för grovt rattfylleri och hans körkort drogs in i två år.
Ändå kan han köra bil. Anledningen är
att han tackade ja till villkorat körkort
med alkolås i bilen.
Han vill inte berätta hur hög promillehalten var vid polisens kontroll,
men tillräckligt för att inte klara av att
hantera en lastmaskin, då han krockade
med en personbil på närliggande riksvägen.
Själva alkolåset sitter i bilen och
dess registreringsnummer står även
som villkor på körkortet. En tämligen
vattentät lösning om polisen vill kolla
upp att allt står rätt till.
– Alkolåset är väldigt känsligt. Jag
kan inte äta senap, eller ta en punschpralin, för då startar inte bilen, berättar
ägaren. Men det är klart värt det, istället för att inte få köra bil. Jag har fått
en ny chans.

Allt dyrare ta körkort
Här vid 2000-talets första år kunde ett
körkort, inklusive syntest, körkortstillstånd, teori, halkbana och 18 körlektioner kosta upp mot minst 10 000
kronor. Det var dyrt, något som stuntmannen, programledaren och tv-producenten Johan Torén regerade mot.
Johans förslag på att fler skulle klara
av att ta sitt körkort, ekonomiskt, var
att avskaffa momsen. Då skulle nämligen körkortsutbildningen bli studiemedelsberättigad.
Som exempel används Liljasskolan
i Vännäs. Där kunde eleverna under
skoltid studera trafikkunskap, inklusive praktik på inhägnat område, vilket
motsvarade omkring 40 procent av en
körkortsutbildning. Ett körkort skulle
därmed kosta 6 500 kronor för eleven.
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Vi i MHF-Ungdom tycker det är otillfredsställande att unga riskerar sin
hälsa genom att lagstiftarna inte lyckats
få till lagkrav på bältesanvändning i Atraktorer.
A-traktorer byggda på moderna fordon med airbagar har konstruktionen
beräknad att fungera tillsammans med
bälte, vilket kan göra att bälteslösa
riskerar skadas av själva airbagen vid
en trafikincident. Vid en fordonsvältning
har ett bälte också en avgjort skyddande effekt då kroppen hålls kvar i fordonet även om fönsterrutor krossas.
Vi i MHF-Ungdom har stor förståelse
för ungas önskan att köra A-traktorer
med samma hastighet som mopedbilar,
det vill säga 45 km/h. De flesta Atraktorförare har AM-kort vilket ger dem
möjlighet framföra just mopedbilar med

V

N

D

Inför bälteskrav i A-traktorer

S

RÄTTELSE KRYSSET NR 6
c Det blev tyvärr fel i krys-

skickats in. Som plåster

set i Motorföraren nr 6. Vi

på korsordssåren, drar vi

beklagar detta. Därför kan

dubbla antalet, alltså tio

vi inte dra några vinnare

stycken vinnare till Krysset

från de lösningar som har

7/21.

den högre hastigheten.
Väljer man köra en modern och därmed krocksäkrare personbil ombyggd
till A-traktor blir hastigheten dock
begränsad till just 30 km/h med irritation från medtrafikanter, inte minst i
tätortstrafik.
Vi ser gärna att bägge fordonstyperna får 45 km/h-gräns och krav på
användning av bälte.
Oscar Gustafsson,
ordförande MHF-Ungdom

TORGET: RADANNONSER
SÄLJES
KNAPPDRAGSPEL BORSINI, 5-rad. Nyskick, knappt använt. Violinstämt.
Pris: 7 000 kr.
Tel: 018–25 59 20.

Rätt svar bil- & trafikfrågor
1C Bugatti är faktiskt ett franskt
bilmärke, grundat av Ettore Bugatti 1909, med säte i Molsheim
nära tyska gränsen.
2B Scania, som numera ägs av
Volkswagen AG, har fortfarande
sitt huvudkontor i Södertälje.
3A Volvo Cars ledning sitter kvar i
Göteborg även om de ägs av

kinesiska Geely med hemvist i
Zhejiang.

huvudkontor i Stockholm.

dade företaget 1908 har fått ge
namn på gatan där det ligger.

6B Thule är numera ett globalt före4A Trafikverket blev kvar i Bor-

5A Autoliv grundades i Vårgårda

tag med bland annat takboxar, takräcken, cykelhållare, cykelväskor,
barnvagnar, cykelvagnar, cykelbarnstolar i sortimentet, men företaget
har kvar huvudkontoret i Malmö.

som bilföretaget Autoservice AB
1953 av bröderna Stig och Lennart Lindblad, men är ett globalt,
USA-ägt bilsäkerhetsföretag med

7A Cykeltillverkaren Monarks
huvudkontor ligger kvar i Varberg
och Birger Svensson som grun-

länge när Vägverket och Banverket slogs ihop 2010.

8B Svensk-kuwaitiska oljebolaget
har sitt huvudkontor i Stockholm.
9B Biltema startades som ett
postorderföretag i Linköping
1963, men har numera butiker
över hela landet och sitt säte i
Helsingborg.

MEDLEMSFÖRMÅN: ANNONSERA
c Som en förmån erbjuder vi våra medlemmar en gratis Torget-

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 8 januari 2022.

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och

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

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef

120 40 Årsta.

Säljes

Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera

Köpes
Uthyres

ÄNNU INTE
MEDLEM?

för ordinarie 285 kr. Då får du också sju utgåvor av Motorföraren varje år.

Ö

gör skillnad. Vi vill att du blir medlem i MHF – Ett helt år för bara 195 kr istället

F

08-555 765 55 – medlem@mhf.se – så hjälper vi dig.

DE
VÄXLAR
EFTER
VÄGEN

Tycker du att klickandet är krångligt, ring eller maila:

GÅNGJÄRNET I
STALLET

skulle du vara med och bidra till en nyktrare och säkrare trafik. MHF:s arbete
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Kul att du läser Motorföraren. Som helnykter eller trafiknykter medlem i MHF
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Specialerbjudande till dig som läser Motorföraren
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Med de flesta smartphones riktar du bara kameran mot koden
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Namn

Önskas hyra Telefon
Bytes
Adress
Fastighet
Postadress
Tomt
Medlemsnummer (obligatoriskt)
Personligt
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MOTORFÖRAREN

Bli medlem direkt genom att scanna QR-koden
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VISST
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SOM
HELA
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LEDER
FRÅN
TOMT TILL
ALLMÄN
VÄG

INSÄNDARE
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EASY CONNECTION TECHNOLOGY
MONTERINGSSYSTEM
Alla TRICO© torkarblad är designade
för enkel montering. Unikt multifäste
passar alla populära torkararmar.

AERODYNAMISK DESIGN
Unikt utvecklad spoilerdesign med låg
profil eliminerar vindlyft för optimal sikt.

OE KVALITET
OE gummiblandning som är testat över
1,5 miljoner cykler för premiumprestanda.

MEMORY CURVE STEEL BEAM
Ger jämnt tryck över vindrutan
för ren och mjuk torkning.

För dig som vill ha
premiumprestanda!
Välj TRICO© Flex så får du det ett slitstarkt premiumblad
med optimal prestanda specifikt för dagens böjda vindrutor.
Ger en mjuk och effektiv torkning i alla väderlekar.

TRICO i Sverige • Ferdfelt Trading AB • Tel 08-749 35 50 • www.ferdfelt.se

