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Opinionsbildare i tiden
MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Ledare

Krister Haglund

Respekten för stopptecknet
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2020-02-27 12.00

Varför krångla
till det?

Vi tycker att det ska vara enkelt att ha bil.
Därför erbjuder vi ett komplett upplägg som
täcker hela kedjan av biltjänster så att du
som kund kan få hjälp med precis allt som
gäller bilen hos oss. Enkelt va?
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Det är med förvåning jag
noterar att folk verkar
tappat respekten för
stopptecknet. Jag kan
ana nervositet när jag
övningskör med elever
och de bland allt nytt
måste hålla uppsikt höger-vänster-höger, hålla
koll på utfarten mitt
över vägen och hantera
fordonsreglagen.

D

å kan jag se en förklaring till att man
inte stannar vid
stopplinjen men när bilförare som uppenbarligen
har körkort sen år tillbaka
inte stannar, tycker jag det
är farligt. De sista två dagarna har jag trots korta
körsträckor sett två sådana
vårdslösheter. 2500 - 3000
kronor i böter och risk för
körkortsindragningar är
väl inget emot om en kollision sker. Det skulle ju
kunna vara ett tecken på
att man är påverkad av något trafikfarligt. Jag var på
gymnasiet Väggaskolan i
Karlshamn och föreläste
tillsammans med polisen
och de angav detta beteende som en tänkbar indikator på rattfylleri. Det värsta
tycker jag är om det är en
ful ovana. Vad lär de sina
barn? Jag har vid allt för
många tillfällen fått stoppa
elever som inte stannat och
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fått kommentaren, -Det
kom ju ingen. Stop har här
inget med rattfylleri att
göra utan anger ett beteendekrav, om än på utrikiska.
Samtidigt har jag fått lov
lära elever att inte stanna
vid väjningspliktsskyltar
om vägen är fri efter att en
flicka blev påkörd bakifrån
av en bilist som körde alldeles för nära när hon stannade. Jag misstänker att bilisten säkert tittade åt bägge
håll som man ska, utan att
se några fordon och bara
gasade på. Respekten för
skylten ÖVNINGSKÖR
i vitt på röd botten borde
leda till att man ger marginaler. Nu gick allt bra utan
vare sig person eller fordonsskador men incidenten
väcker tankar.
På annan plats här i magasinet kan du läsa om hur
pandemins stängda gränser
flyttade om alkoholskatterna så de kom att betalas i
det land de hör hemma, dvs
där drycken konsumeras.
Lågskatteländerna tappade intäkter och Norden fick
”behålla dem”. Vi kan ju
inte föra över kostnaderna
för alkoholskador, medicinska och fysiska, till de
länder som säljer drickat.
Inom EU rår vi ju inte på
införselkvoterna på släpvagnsnivå, men Norge som

inte är EU-medlem, minskar sin sedan tidigare låga
kvot ytterligare. Läs i rapporten från Forum Ansvar.
Norge verkar, sett ur en
lekmans perspektiv, ha en
cannabisdebatt som pekar
mot en än större okunskap
än den svenska. Vi måste
se till att sprida kunskap i
Sverige så vi inte hamnar
där också. Vi har påbörjat
ett arbete på MHF centralt
för att stämma i bäcken.
Läste nyss en insändare
i Vi Bilägare från en som
besökt Portugal. Portugal
hålls ju fram av drogivrare som ett land som genom
legalisering gjort cannabis
fritt. Det jag fått lära från
NarkotikaPolitisktCentrum
är, att om man ertappas
där åker på rejäla böter/
avgifter och får vård, fast
ingen frivillig sån alltså.
Legalisering, men inte fritt.
Nåväl, det var inte det insändaren handlade om utan

en alternativ metod att använda fartkameror på. Inte
till ryska drönare menar
jag. Om jag förstod rätt
stod kameran före någon
kurva och om man ertappades med hastighetsöverträdelse fick man rött i ett
trafikljus efter kurvan. Stå
där och skämmas och hindra övrig trafik ett par minuter. Intressant grepp att
ta sig an överhastigheter.
Skampålen i ny tappning,
en skampåle man kan undvika genom att inte köra
för fort…
Be dina vänner du träffar
i jul att gå med i MHF. Man
betalar ju inte ens en krona
dagen för att minska risken
möta en rattfull.
Jag önskar er alla en
God Jul och
Ett Gott Nytt År
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Dag

Datum

Tid

Lokal

Arvika

Lördag

11-Feb

14:00

Inte klart med lokal

Askersund-Laxå

Fredag

10-Feb

18:00

Elimkyrkan, Askersund. Ingång från Hospitalsgatan 16

DalaMitt

Tisdag

14-Feb

19:00

Missionskyrkan, Enbackavägen 6, Gustafs

Hagfors-Ekshärad

Ingen tid anmäld

Karlskoga-Degerfors

Söndag

19-Feb

15:00

Föreningarnas Hus, Kilsta

Karlstad

Torsdag 23-Feb

18:00

MHF-Kontoret, Kvarnbergsgatan 34, Karlstad

Kristinehamn

Tisdag

21-Feb

14:30

Hembygdsgården, Kristinehamn

Lysvik

Måndag 13-Feb

19:00

Villa Ekebo, Lysvik

Malung

Lördag

18-Feb

14:00

IOGT-lokalen, Dalagatan 3, Malung

Munkfors-Forshaga

Tisdag

7-Feb

18:00

Rådjursvägen 24, Deje

Nedansiljan

Lördag

25-Feb

14:00

Sveasalen, Leksand

Nora-Hällefors

Onsdag

15-Feb

18:00

Allaktivitetshuset, Älvtorpsvägen 11, Nora

Skattkärr

Fredag

17-Feb

18:00

Equmeniakyrkan, Skattkärr

Sunne

Söndag

12-Feb

18:00

Missionskyrkan, Sunne

Torsby

Fredag

24-Feb

18:00

Kvarterslokalen Aspen, Torsby

Västra Värmland

Måndag 20-Feb

18:00

MHF-Kontoret, Kvarnbergsgatan 34, Karlstad

Örebro

Torsdag 23-Feb

18:00

Korskyrkan, Örebro

Östra Värmland

Fredag

19:00

Klubblokalen, Bergslagstorget 1C, Filipstad
Anmälan till ranald.engelbrekt@mhf.se eller 0706990932 senast 15/2

3-Mar

Avsikten är att regionens länsråd ska erbjuda representation vid respektive årsmöte.

Regionårsmöte 2023
Regionstyrelsen

Tel. 0793-47 80 98
mhf@annonsera.info
_______________________

Ratta Ren
utkommer med 4 nr
per år, omkring den:
15 mars
manusstopp 15 februari
15 juni
manusstopp 15 maj
25 september
manusstopp 15 augusti
1 december

manusstopp 1 november
Manus skickas till
ditt läns kontaktperson

___________________
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Avdelning

Härmed kallas regionens styrelse, regionens avdelningar, revisorer och valberedning till Region Bergslagens
årsmöte på Karlskoga Folkhögskola, lördagen den 22 april 2023. Vi börjar med gemensam lunch klockan
12:00 och håller årsmötet under eftermiddagen.

Annonser
MHF

För ej beställt material
ansvaras ej.
Tidningen är tryckt på miljövänligt papper.

Årsmöten 2023 MHF Bergslagens lokalavdelningar

OMSLAGSBILD:

Risk med halka och lågt stående sol vintertid

Ur MHF stadgar:
§ R5
Representation
5.1
Val av ombud till regionens årsmöte sker på lokalavdelningarnas årsmöte det år regionårsmötet hålls.
(jan/febr 2023) Detta val gäller även till eventuellt extra årsmöte.
5.2
Lokalavdelning har rätt att vid regionårsmötet representera med röstberättigade ombud enligt:
1-50
medlemmar 2 ombud, 51-100 medlemmar 3 ombud,
101-150 medlemmar 4 ombud 151-200 medlemmar 5 ombud
201medlemmar 6 ombud
		
Medlemstalet baseras på antalet medlemmar den 31 december året före årsmötesåret.
5.3
Regionstyrelsen beslutar om ersättning till ombuden för resekostnaden i samband med regionårsmöten.
5.4
Aktiv MHF-Ungdom klubb har rätt att vid regionårsmötet representera med ett (1) röstberättigat ombud
vid den regions årsmöte där klubbens verksamhet finns.
§ R6
Motioner
		
Motion till regionårsmötet kan skriftligt inlämnas av såväl lokalavdelning som enskild medlem inom
regionen. För att tas upp till behandling ska motion ha inkommit till regionstyrelsen senast fyra veckor
före årsmötet.
Regionstyrelsen
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Stort pådrag om A-traktorer och
hur en cykel skall vara utrustade

Var rädd om våra unga trafikanter

Läser i tidningar och
lyssnar på radion stort
pådrag om A-traktorer.
Man blir lite fundersam
lyssna på vad ungdomarna tycker.

N

ästa punkt är om
de som tar körkort
i dag, inte får lära
sig vad alla trafikskyltar
betyder som gäller alla

trafikanter. Igår mötte jag
en av Värmlandstrafiks
små gula bussar. Den körde mot enkelriktad gata i
Filipstad (Vikgatan) som
är för smal att mötas på.
Det är mest personbilar
som kör så Drottninggatan
och Vikgatan är enkelriktad för fordon även cyklar.
Om man är ute och går på
de gatorna en eftermiddag

Redaktionen svarar
Jag tror nog att ungdomar
älskar sina a-traktorer men
tycker de går för sakta.
Hela samhället kräver effektivitet och försöker höja
hastigheten på allt annat.
Se bara på hur vi gått från
datamodem över kopparledningar till ADSL-kopplingar för att växla till fiber
för våra datorer. Nu erbjuds
ju 5G som ger såna hastigheter på trådlös koppling i

tätorter. Vore konstigt om
inte unga då sökte optimera transporthastigheterna.
För att klara körkortsprovet lär man kunna betydelsen av vägmärken men
att omsätta kunskapen i
praktiken verkar va svårare. Trafikövervakningen
bidrar till inlärning. Det är
lätt att tro att om man inte
upptäcks och får böta kan
nonchalera skyltningar.

ser man minst ett tiotal
cyklister som cyklar mot
färdriktningen och minst
en bil som kör åt fel håll.
Familjer behöver lära sitt
barn trafikregler och hur en
cykel skall vara utrustade
och var de får framföras.
I somras såg jag föräldrar
lära sina barn att cykla på
trottoarerna och barnen

Jämför med parkeringsövervakningen. Efter varje
räd av parkeringsvakter
blir framkomligheten betydligt bättre i tätortscentrum där allt för många inte
respekterar förbudet att stå
inom tio meter från korsande gata.
Om cykelbana saknas får
barn till och med det år de
fyller 8 år cykla på trotto-

själva säger att föräldrarna
säger till barnen att cykla
på trottoarerna. Lär barnen
och föräldrar de trafikregler som gäller i vårt land,
vi har försökt med kurser
men vi får inga deltagare,
hoppas att det går få folk
att lära sig trafikregler för
alla föräldrar har inte körkort.
MHF Östra Värmland

aren. Det är sen viktigt att
föräldrarna vet reglerna
vilket inte alls är säkert.
MHFs studiecirkelmaterial, Bli vän med trafiken,
är en utmärkt anledning
att träffas och prata barns
och vuxnas beteende i den
riskfyllda trafiken. Fika
med föräldrar och häftet
som grund är folkbildning.
KrHag

MHF DalaMitt har gjort
en stickprovsmätning av
hastigheterna utanför
Enbacka skola i Gustafs.
Den visade att mer än en
tredjedel av passerande
fordon åkte för fort.

V

ägen förbi skolan
har 30 km/h i hastighetsgräns och
tidvis var massor av elever
i rörelse invid vägen denna fredag. Statistik visar att
risken för gångtrafikanter
att dö ökar drastiskt vid en
eventuell påkörning av om

kollisionshastigheten överstiger 30 km/h.
Rut Lenngren
ordf MHF DalaMitt

Uttalandet ledde till att
Rut intervjuades och fotograferades utanför skolan
av Södra Dalarnas Tidning. Man skrev sedan en
helsida om MHF:s insats
för trafiksäkrare miljö för
barnen i skolan och Borlänge Tidning avvarade en
halvsida för artikeln.
KrHag

PRESSMEDDELANDE

Mätningsplatsen vid Enbacka skola några dagar senare.

2022-09-15

Det räcker med utredande nu!

A-traktorer är populära.

Unga med a-traktor
måste få tydliga trafiksäkerhetsregler som räddar
deras liv. Bälten i bilar
har räddat liv i många år
och MHF-Ungdom kräver att bälteskrav införs i
a-traktorer omedelbart.

R

edan tidigare har
MHF-Ungdom föreslagit bälten och
alkolås i a-traktorer som
en del i inskolningen i vad
trafiksäkerheten kräver.
MHF-Ungdom är Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för unga.

Genom ideellt arbetet i
klubbar når man unga för
att skapa ett trafiksäkrare
Sverige.
Oscar Gustafsson
ordförande
MHF-Ungdom

Debut med cannabis i unga år ökar risken
Ju yngre man är när
man börjar med cannabis, desto snabbare
riskerar man hamna i
missbruk och beroende.

D

etta gäller inte
lika tydligt för tobak och alkohol,
visar en ny studie om
ungas alkohol- drog- och
tobaksanvändning från
USA:s nationella drogforskningsinstitut, NIDA.
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Datan kommer från National Surveys of Drug
Abuse and Health 201518. Jama Pediatrics har
publicerat studien. Av de
som börjat i 12-17 årsåldern hade var femte blivit
beroende efter tre år och
bland de som började i
18-25 årsåldern blev var
tionde beroende på tre år.
KrHag
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Sänkta

Ekonomisk vinst
på minderårigas
drickande i USA hastighetsgränser
över vintern i Finland

Minderåriga konsumerade 8,6 procent av
alkoholen i USA 2016.
Beräknat värde 161
miljarder kronor. Fastän
alkoholindustrin påstår
att de inte vill att minderåriga ska dricka alkohol
så tjänar de stora pengar
på minderårigas konsumtion.

FYRKLÖVERNS STUGBY

I

bo i underbar natur med utsikt över Siljan

en studie publicerad
i Journal of Studie on
Alcohol and Drugs har
man för första gången på
20 år provat beräkna marknadsvärdet av ungas drick-

Vid foten av Rättviks
Slalombacke/ sommarrodel
ligger Fyrklöverns Stugby.
Nära skidspår och strövområden. Stugor, 3-6 bäddar.
Gångavstånd till Siljan och
Rättviks centrum med
butiker, restauranger och
simhall. Golfbana 3 km.

ande i USA. Nära hälften
av de ungas konsumtion
levererar de tre största företagen inom alkohol, AB
Inbev, Miller Coors och
Diageo rapporterar Scitech
Daily.
3 500 årliga dödsfall
bland minderåriga varje år
i USA har orsakssamband
med alkoholkonsumtion.
Detta trots att yngre druckit mindre de senaste decennierna.
Hämtat från
Scitechdaily.com

Betalvanor

Öppet året om.
Onlinebokning

stugby.se 0248-107 65

6 % Dagligen
13 % Någon gång / vecka
23 % Någon gång / mån
39 % Någon gång / år
Jämförelsesiten Compricer gjorde i september
en undersökning av sina
nyttjares vanor.

Hur ofta använder du kontanter dvs
sedlar och mynt?
8
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18 % Aldrig
Svaren visade att de flesta använder digitala betalningsmedel dagligen men
att kontanter fortfarande
används ibland.
KrHag

foto Kristaps Grundsteins.

Hastighetsbegränsningarna för den mörka
årstiden infördes 20
oktober. Skyltarna
ändras första dagen och
vinterkörningsrestriktioner trädde i kraft så fort
skyltarna ändrats.
Genom sänkta hastighetsgränserna förbättras
trafiksäkerheten under den
säsong då väderförhållandena varierar och olycksrisken är större.
Hastigheten skall självklart alltid anpassas efter
vägens skick, väder, sikt
och andra trafikförhållanden. Genom att sänka
hastigheten kan vilt- och
renolyckor lättare und-

vikas Vanligtvis innebär
det att där sommarhastighetsgränsen är 100 km/h,
på vintern ändras till 80
km/h. Motorvägar sänks
till max 100 km/h.
Det har uppskattats att de
sänkta hastighetsgränserna
vintertid räddar åtta liv om
året och hindrar 36 personer från skador. Två tredjedelar av olyckorna med
personskada inträffar under svagt ljus eller mörker
och 40 % av dem inträffar
i ett område med en hastighetsgräns på 100 km/h.
Återgång till sommarhastighetsgränser sker under
mars/april 2023.
KrHag

Samgående
MHF Campingclub sektion Värmland beslutade
vid sitt årsmöte i somras
att gå samman med sektion Knallarna.
KrHag
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Forum Ansvar 2022-10-19 i Oslo
Arne Winerdal, ordf SAFF
inledde och Geir Riise, v ordf fortsatte. Han har varit
med från stiftelsens start 2001. Samarbete för organisationsutveckling och utbyte över landsgränser ger goda
möjligheter uttryckte han.
Inger Lise HansenGS Actis
pratade om utmaningarna på drogsidan i Norge. Respekt,
Generositet, Engagemang och Trovärdig är nyckelorden i
deras handlingsplan 2022-2024. Samhällets kostnader är
80-100 miljarder kronor för alkohol och 35,8 för illegala
droger, årligen. Kostnaden kunde ha varit 20 miljarder
kronor högre om inte vi haft begränsningar som Vinmonopolet, begränsade utskänkningstider och reklamförbud.
Färre ungdomar organiserar sej i föreningslivet fast att
delta i föreningars verksamheter i höjer tröskeln till alkoholbruk. Politiska debatten har gett en större acceptans
för cannabis. Unga reagerar nu. En begynnande debatt om
legalisering av cannabis ses i Norge. Bara 6 % av unga
tar cannabis och under 2 % av totalbefolkning tar drogen.
Frivilliga insatser har enorm betydelse.

Totalkonsumtionsmodellen.

Högre pris ger lägre konsumtion o även högkonsumerande minskar då sitt riskdrickande.
Namnlöst-1 1

2017-11-23 14.24

Alla röker inte cannabis.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen GS MA-Rusfri
Trafik
Med nykter trafik påverkan vi folkhälsan. Med början
1928 har allt arbete lett till säkrare trafik för alla. Pandemin har gett oss ett smidigare arbete med distansmöten.
Sommarkampanjen blev lyckad liksom kampanjen på
vårdcentraler som har TV i väntrummen. -Vi gör lokala
insatser med fackeltåg för säkrare trafik och namnunderskrifter för säkrare trafik. Nu jobbar vi för att få ett
norskt alkolåsprogram, mer alkolås i yrkesfordon och
sänkt promillegräns på sjön från 0,8 till 0,2.

Ökad försäljning med 19 % i landet men nästan ingen
taxfree och gränshandel så troligtvis ingen skillnad på
totalkonsumtionen. Undersökning med självangiven konsumtion visar att 30 % druckit mindre och 13 % druckit
mer. OBS De som drack lite minskade konsumtionen och
omvänt, de som drack mycket ökade sin konsumtion under pandemin.
Varför ökning?
45 % menar att de kunde unna sej det med hänsyn till
situationen.
28 % menade att de hade hemmakontor och flexibla
arbetstider vilket är oroande och kan ställa till det framåt.
En internationell studie om de 10 % som drack mest före
pandemin visar att de ökade sin konsumtion betydligt.
Långtidseffekterna är inte analyserade men de senaste
uppgifterna tyder på en 5 % ökning under 2021.

Inger Synnøve Moan, forskare Folkhelseinstituttet
Vad hände med alkoholkonsumtionen under pandemin?
Alkohol dominerar i diagnostiserade problem fast i behandling är injektionsmissbruk (narkotika) lika stort.
Totalkonsumtionsmodellen följs bra. Liten andel av befolkningen dricker mer än hälften av totalvolymen. Det
är en klar folkhälsovinst med generella åtgärder som höjd
skatt och begränsade öppettider.
Storkonsumenter ökade sitt drickande under pandemin.
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Bjarne Stenger Elholm, projektchef Alkolinien
Hos Alkohol & Samfund i Danmark. Jobbar med externa
finansiärer.
Äldre och alkohol, Unga och alkohol är fokuset. Det ska
satsas på minoritetsrådgivning och mötesplatser.
Alkolinien är en telefonmottagning som är proffsbemannad. Metoden är motiverande samtal. Antalet insamtal
fördubblades 2020 och 2021. Chattfunktion används.
Ensamhet är en tydlig riskfaktor, med nästan 40% av de
kontaktande.
Mona Örjes, ordf Junis
berättade av barnperspektivet. -Vi möter barn generellt
som då innefattar barn från missbrukande familjer. I dessa
familjer blev det värre för barnen. Polariseringen syns,
de som drack lite drack mindre och de som drack mycket ökade tydligen. BRIS insamtal på hjälptelefon ökade
med 16 % med många samtal om våld. Oron hos utsatta
barn ökade.
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, GS MA-Rusfri Trafikk.
Målet nu halvering av i trafikdöden. Det är en exponentiell ökning av olycksrisken vid ökande promilletal.
Genomsnittet hos omkomna fordonsförare ligger på 1½
promille BAC. Flest ertappade berusade förare är vuxna
människor som borde vet bättre.

Kraftigt ökande olycksrisk vid ökande promille.

Lars Olov Sjöström, TS-chef MHF
pratade om den stegande olycksrisken med start redan
vid 0,1 promille BAC och som accelererar vid 0,5. 5 %
av olyckorna har förarpåverkan fast under 0,2 promille
– en tydlig riskökning med andra ord. Trafikanalys visar
med sina siffror att lätt trafik minskat och tung ökat under
pandemin. 2020 dog 53 år 2021 47 personer av alkohol/
droger 28 % respektive 22%. Rattfylleriet minskar tydligt
medan drograttfylleriet ökar. Rattfylleriet är ett typiskt
spaningsbrott. Polisens utandningsprov har minskat från
2,8 miljoner 2009 till några hundra tusen 2021.
Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmenmedisin
Hon pratade om att högkonsumenter undviker läkarkontakter för risken att fråntas körkortet. -Det är en hög
barriär att svara ärligt på dryckesfrågor när man riskerar
att mista körkortet. Alkolås skulle vara en lösning. Läkarnas anmälningsplikt, från 2016, förhindrar öppen dialog.
Skuld och skam bidrar till underrapportering.
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Förenklad debatt.

Färre anmälda rattfylleribrott när blåskontrollerna minskat.

Håkan Leifman forskare Karolinska Institutet
och Emil Juslin
politisk sekreterare IOGT-NTO i Bryssel presenterade en
rapport om alkoholkonsumtion och stängda gränser. En ökad
inhemsk försäljning i högskatteländer var teorin. Stämde
den? Man byggde det på månadsvis alkoholskattedata för
EU-länder + Norge totalt 14 länder 2015-2020. Mars-dec
2020 (pandemin) jämfördes med jan-febr 2015-2020.
Minus 3,6 % för alla länder. Störst var minskningen på
öl 6 %. Minskat utedrickande! Norge hade en stor ökning
23 % vilket säkert beror på stoppet för besök i grannländer
som Sverige, för inköp. Man köper i hemlandet vilket ses
även i Sverige, Litauen, Finland, Estland och Danmark
som har ökat sina inköp fast förmodligen inte konsumtionen. Nordtyskland minskade sin alkoholförsäljning betydligt i samband med pandemiavstängningarna. Den ökade
konsumtionen i Norden når inte upp till den minskade
privatinförseln och utlandskonsumtionen. En nettominskad konsumtion noteras. Minus 6 % Sverige och minus
5 % under pandemin. Minskad gränshandel har positiva
effekter på hälsan. Minskad gränshandel ger ökade skatteintäkter i länder med annars stor hög alkoholinförsel.
En internationell omfördelning av skatteintäkter är tydlig.
Stig-Erik Sørheim, Internationell ledare Actis
Vad hände när gränsen mellan Norge och Sverige öppnades? 16 miljarder omsattes 2019, en femtedel alkohol.
87 % av handelsresorna gick mot Sverige. Hälften av den
oregistrerade alkoholimporten är taxfree, en tredjedel från
Sverige. Pandemieffekten på gränshandeln blev hundraprocentig. Den inhemska försäljningen ökade fast nådde
den, den tidigare nivån? 14 % ökning i dagligvaruförsäljning med + 50 % i gränsområdet under gränsstängningen.
Utelivet försvann och den handeln uteblev. Minskning
från 6 till 4 skattefria flaskor över gränsen kom 2022.
Förslag finns nu om halvering av skattefri tobaksinförsel.
Bjarne Stenger Elholm, projektchef Alkolinien.
Dansk undersökning från COOP visar att en tredjedel av
hushållen har upptagit sina gamla Tyskalandsköpvanor
efter gränsöppningen. Alkoholskatteskillnaden är drivkraften.
Chatarina Forsberg, projektledare Blå Bandet
Jag ser - Att uppmärksamma barn som växer upp i krångliga familjer. Projektet är ett arv från Norges Blå Kors.
Små häften med fem tänkvärda punkter. Det handlar om
att barn behöver bli sedda. Att prata med, inte om, dem.
Ratta Ren Bergslagen 2022-4

Ingen gränshandel under pandemin.

Alkoholen köptes i hemlandet.

Lars Olov Sjöström, TS-chef MHF
om IPSOS-attitydundersökningen ”Cannabis och trafik”.
Ett samarbete med MA-Rusfri trafikk om påverkade i trafiken som påbörjades 2013. 500 svenskar och lika många
norrmän i åldern 16-35 år tillfrågades. Presentationen
gjordes vid årets Tylösandsseminarium. 25 % norrmän
trodde det inte en joint påverkade körförmågan mot 9 %
i Sverige. Svenskar svarar mer försiktigt på frågan om
hur länge de ska vänta, före körning, efter en joint. 8 %
av svenskarna hade kört efter rökning och av norrmännen
svarade 18 % att de hade kört. 14 % av svenskarna hade
åkt med och 25 % av norrmännen åkt med någon som
nyss rökt på.
Kan legaliseringsdebatten i Norge ha gett detta resultat?
• Cannabislobbyn talar inte om att bruket kostar liv och
hälsa.
• Kunskapen verkar totalt sett lågt.
• Mer faktainformation behövs.
• Mer forskning behövs.
• Trafikriskerna måste in i legaliseringsdebatten.

Ratta Ren Bergslagen 2022-4

Bo-Nicolai Gjerpen Hansen, projektleder
DNT-Edru livsstil
Studentprojektet SAMMEN för inkludering av studenter
med lågkonsumtion inför fadderskapsveckan. Förhoppningen är att det ska påverka andra att undvika berusningen. 41% av studenterna har riskfyllda eller skadliga
alkoholvanor. Alkohol är en stor del av studenters livsmiljö. Bristande social kontroll följer av flytten till eget
boende i ny okänd stadsmiljö. Lätt att uppfatta att normen
är att dricka och att man riskerar utanförskap om man
är helnykter. 10 % av de unga dricker aldrig alkohol,
en uppgång från 8 % tidigare. 14 % av icke-studenterna
dricker aldrig i den åldersgruppen så studentlivet är en
risk för skapande av alkoholvanor. Som en av tio kan
man ha svårt stå emot ”drikkepressen”. 85 % av de som
deltagit i fadderveckan dricker efteråt, 37 % kände ”drikkepress”. 35 % av unga har druckit mot sin vilja i olika
sammanhang. 80 % upplever förväntning av andra att
dricka i fadderveckan.
Jenny Lindberg, GS SAFF.
Hon sammanfattade regler för ansökan till SAFF och
påminde om möjligheten se på tidigare projekt via www.
saff.se .

Därför köper svenskar alkohol i Tyskland, mer full för samma pengar.
Krister Haglund
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2022 TA PAUS
Askersund-Laxå -avdelningen
som vi överlämnade vid
våra samtal med resenärerna. Vår erfarenhet är att
vi når många fler genom
att gå ut med kassarna
även till de som satt sig vi
borden med egen fikakorg.
Sammanlagt samtalade vi
med 94 personer under
dagen.
Vi fick många uppskattande ord om vårt arbete.
Vi fick också under dagen
vara med om ett par lite
udda händelser som kan
hända när MHF är ute i
verkligheten.

De såg vår inbjudan

Stora Hammarsundet
och Borasjön
Inom Askersund-Laxå
-avdelningen har Trafikverket två fina rastplatser. Söder om Askersund,
efter väg 50, ligger en av
dem vid högbron över
Stora Hammarsundet.

D

är hade avdelningen tillstånd att genomföra Ta Paus
den 25 juli. Vi hade planerat aktiviteten en lång
tid och såg verkligen fram
mot att efter två pandemi-år åter få köra Ta Paus.
Nu blev det dessvärre inte
mycket av aktivitet den dagen. Regnet vräkte ner och
vi fann det inte möjligt att
sätta upp vårt tält. De få
bilister som stannade hade
bara inriktning på toalettbesök och några få hann vi
prata med. Vi fick avbryta
och bestämde oss för att
i stället vid senare tillfäl-
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le dela ut vårt material på
annat sätt.
Borasjön
Dagen efter fick vi vara
vid rastplats Borasjön
som ligger vid E20 söder
om Laxå. Nu var det åter
skönt sommarväder och vi

var sex MHF:are som reste
tält, ställde ut trottoarpratare med texten ”Ta Paus,
vi bjuder på fika”, plockade tidningarna Motorföraren och Kultrycket, Ta
Paus-broschyren, övrig information, vägbingo, penna och godis i MHF-kassar

Batteriproblem
En bilist kom till vårt tält
och undrade om vi kunde
hjälpa honom att få igång
hans bil. Han hade stannat
sin bil med släp för att ta
en paus men nu ville den
inte starta. Vår man, Sölve,
körde fram sin bil, kopplade startkablar, och sedan
var problemet löst. Han var
mycket tacksam och berättade att han med släpet
skulle hämta en annan bil
som han hade köpt. Sölve
önskade honom lycka till
med den bilen!

En solskenshistoria
Det hela började med
att en resenär kom och
frågade om vi MHF:are
kunde ta hand om en plånbok som hittats på en av
rastplatsens toaletter. Det
gjorde vi naturligtvis. Vi
förstod direkt att den som
tappat den skulle bli mycket orolig när han upptäckte
att plånboken var borta. I
plånboken fanns körkort,
pengar och andra viktiga
handlingar. Ingen kom
och frågade efter den så
ganska direkt började vi
med egen telefon söka på
nätet efter uppgifter om
ägaren. Körkortet var utställt på en äldre man Vi
sökte i appen ”Hitta” men
där fanns det 305 tänkbara personer. Avdelningens
ordförande Iréne ringde då
till sin sonhustru, Eva och
bad henne om hjälp med
att söka på nätet. Eva hittade snart plånbokens ägare
på ett fast telefonnummer
i Vänersborg.
Iréne ringde det fasta
numret och fick besked
att det inte var i bruk.
Eva ombads då att söka
vidare och hon hittade då
ett mobilnummer till den
äldre mannen och ett annat mobilnummer till en
kvinna på samma adress.
Nu verkade vi vara nära
till att nå en lösning men
ingen svarade på de oli-

Lycklig äldre man

ka numren! Vad göra? Jo,
SMS skickades till numren
med kort info om den upphittade plånboken.
Som ett alternativ, om
vi inte fick tag i ägaren,
bestämde vi att plånboken
skulle lämnas in hos polisen i Hallsberg. Men efter
en stund ringde det och det
visade sig att det var en
dotter till paret som ringde. Hon hade hämtat föräldrarna i Vänersborg och
de var nu på väg till hennes bostad i Stockholm.
De hade efter pausen vid
Borasjön nu hunnit till

Karlskoga-Degerfors bemannade Ta Paus aktiviteten vid Villingen 8-10 juli.

Vi tog paus
Ratta Ren Bergslagen 2022-4

Ratta Ren Bergslagen 2022-4

Köping. Iréne och dottern
pratade om olika alternativ
för plånbokens återbördande till ägaren. Det blev så
bestämt att bilen vändes
för återresa till Borasjön
när det blev klarlagt att de
skulle hinna tillbaka innan
vi tänkte packa ihop vår Ta
Paus vid 16-tiden.

den oron som annars hade
uppkommit om de själva
upptäckt förlusten. Vi i vår
tur var nöjda med hur vi
på ett lite annorlunda sätt
varit till nytta i vårt trafiksäkerhetsarbete. Ja, se det
var en bra avslutning på Ta
Paus-dagen vid Borasjön
år 2022!

En dryg timme senare
körde en bil in på parkeringen framför vårt tält och
ur klev ett mycket tacksamt sällskap. De tackade
för att vi gjort så mycket
för att få tag i dem och att
vi därigenom besparat dem

Kurt

Ta Paus med mycket resgodis.
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Tylösandsseminariet 2022 - Samverkan och eget ansvar
Sanna Balsvik, moderator, gav direktiv och
introducerade menti.
com för att ställa frågor
från mobiltelefonen till
föreläsarna.

MHFs GS Dicran Sarafian
hälsade välkommen.

D

icran Sarafian,
generalsekreterare MHF, hälsade
välkommen och såg fram
emot alla nya möten. Han
pratade om de oroande rönen av cannabis o trafik
från Rotterdam. Ingen har
cykelhjälm! Lär av varandra. Tillsammans kan vi
göra skillnad.
Vägsäkerhet internationellt, Claudia Adriazola-Steil, World Resources
Institute, från Washington
DC USA förläste på länk.
Hon hade jobbat med tra-

fiksäkerhet sen 90-talet.
2010 lärde hon känna nollvisionen och hur effektiv
den var. Sveriges satsning
har gett resultat. Bogota i
Colombia har antagit en
sådan nollvision. Gott intresse från stadsledning
och media har borgat för
att minskning till en fjärdedel trafikdödade, bl a
genom kraftiga hastighetssänkningar. Samverkan har
varit effektiv. Brasilien är
också intresserade. Etiopien och ett flertal andra
länder nämndes som intresserade av nollvisionssatsningar. Hållbara transporter måste till eftersom
de globala CO-utsläppen
från vägtrafiken är höga.
Vi måste ner mot noll.
Sverige har genom sin
insats visat hela världen
att en ändring är möjlig.
Trafiksäkerhet är ofta inte
prioriterat men det är en
billig åtgärd som kan leda
till klimatomställning. De
svenska utmaningarna har
man visat sig klara genom
att samarbeta, samarbete är
nyckelordet. -Jag hoppas
att ni blir eggade av konferensen.
Maria Krafft, måldirektör
Trafikverket, kommenterade rosorna för nollvisionen.
Framgången bygger på utvecklandet av förlåtande

Antalet trafikdödade är lägst i Norge.
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system. I alla världsdelar
har skett en förflyttning
mot våra nollvisionsmetoder. Ett etiskt synsätt som
vårt där vi inte kalkylerar
med förlust av liv… Hur
kopplar vi in hälsa, jämlikhet och hållbarhet/ miljö
för bättre liv? Mikromobilitet och tillgänglighet är
en större bild som måste
lösas. Ex elsparkcyklar, är
inte bara att förbjuda, man
måste finna lösningar med
fler som cyklar och fler
som går.

Sanna Balsvik moderator
o Maria Krafft
måldirektör TrV.

Internationellt överraskas
andra av att vi samarbetar
med exempelvis polisen.
Var finns incitamenten att
ändra i värdekedjan? Vem
tar ledarskapet? Trafiksäkerhet är en hållbarhetsfråga. Vi kan behöva bli bättre
på att styra transportköparansvaret. Att flytta normer
snabbare är ett mål. Fram
till 2030 har vi svårt hinna,
om vi inte blir vassare och
hittar andra verktyg. Att
påverka individen till förflyttning av sin norm kan
ge volym. Polisen klipper
de stora normöverskridarna men har svårt flytta den
stora massan, vilket enligt
Maria är ett måste. Politiska bashastighetsändringar
skulle vara en hjälp. Politiska beslut om bättre drogtester behövs. Multinationella företag kan ju faktiskt
påverka trafiksäkerheten i
andra länder. Aktionsplanen involverar jättemånga
aktörer och signalerar att

många bidrar utifrån sina
verktyg. Inspirationen kom
från Norge som gjort sin
tiltaksplan tidigare.
Roberto Mariorana, Generaldirektör Trafikverket
var inspelad sen tidigare
och samtalet visades på
storbild. Han pratade om
säkerhet och tillgänglighet.
Vi väntar alla på uppdaterade olyckssiffror. Vårens
siffror stack inte ut 2022.
Han menade att det är tuffa mål antagna, fast de är
nåbara. Han tror mycket
på aktionsplanssamarbetet.
Hastighetsefterlevnad genom höjda böter och trafikseparering i tätort är önskavärt. Omfattande beslutade
anslag till förbättringar av
vägar ligger närmast i tid.
Per Hurtig Trafikverket gav en nulägescheck
olyckstal mot målen för
2030. 145 döda jan-aug
med 232 döda på rullande
12 månader med 9 procent
mera trafik. Målet för 2030
är att komma ner till 133.
Det är olyckor på MC och
moped som sticker ut.

Per Hurtig gav de senast
registrerade olyckssiffrorna

Rikspolisstyrelsens chef
Anders Thornberg deltog
med en filmad intervju. Full kraft mot nollvisionen
Ratta Ren Bergslagen 2022-4

med laglig hastighet och
nykterhet. Polisen har satsat på ny teknik för snabbare hantering på plats på
vägen. Vägen är också en
brottsplats så våra vägkontroller förebygger brott.
Han hade fått egen erfarenhet genom att patrullera motorväg. Poliskolleger med rätt magkänsla
stoppade en drogpåverkad
med stöldgods som körde
olovligt.
- Vi behöver bättre regler
så vi kan rutinmässigt kolla droger i trafiken. Sverige
har den lägsta polistätheten
i Europa idag. Fler poliser
håller nu på att utbildas.
Skydda, hjälpa och ställa
tillrätta är vår uppgift fortfarande. Fler rutinmässiga
alkoholutandningsprov
måste till, det ger synlighet.

Maria Rosander, polisen
Mitt, trafikpolis i 10 år.

Maria Rosander, polisen
Mitt, jobbat med trafik på
väg i 10 år. Hon för dialog
med sina underchefer så
IGV-poliser(ingripandeverksamhet) jobbar i trafiken, också. Brott på väg,
- trafikmiljön som ingång
till annan brottslighet.
Brottsliga utmärker sej
oftast med sitt avvikande
körsätt. Hon gav många
exempel på sånt som inte
är inte är ”normalt”. Genom samtal, frågan är ju
fri, med den som stoppas
kan uppenbara orimligheter uppdagas. Samverkan
med Kronofogden, Socialtjänst och Skatteverket
kan rädda hem både ekoRatta Ren Bergslagen 2022-4

nomi och begränsa fortsatt
brottslighet. Vi ska samtala
om narkotika vid alla fordonsstopp i väntan på att
vi får möjlighet till rutinmässiga sållningsprov för
narkotika. Den liberala synen bland unga på narkotika slår igenom i trafiken.
Samtal kan avslöja bruk.
Kan vi få en kriminell
misstänkt för drograttfylleri kanske vi kan förhindra
en olycka. Vi ska erbjuda
SMADIT.
Med fler fordonskontroller ökar tryggheten och trafiksäkerheten. Varna inte
andra för poliskontroller
genom att blinka i ljuset,
det är kontraproduktivt.
SMADIT Samverkan
mot alkohol och droger i
trafiken. En film från Västerbotten visade hur man
arbetar där. För att minska
antalet återfallsförbrytare
skapades SMADIT. Den
ertappad körs för provtagning och direkt till beroendeenheten för att komma i
behandling. Genom den
hanteringen lär man känna
personen och kan ge hjälp.
Claes Lernestedt straffrättsprofessor Stockholmsuniversitet pratade allmänt om ärenden i rätten.
Det finns ett behov av tydligt utmejslade detaljer i
förarbetena för vägledning
i straffrätt. Hur stor håv ska
man ha när man bedömer
brott och dess påföljd?
Fortkörning 7-8 km/h eller
1-2 km/h för fort. Vad är
aktsamt beteende? Märkbart avvikande beteende?
Kan vara rimligt med en
tröskel… Kan vi acceptera 40km/h hastighetsgräns
kan vi kanske nå noll döda/
skadade i trafiken fast blir
bilen då utkonkurrerat av
andra färdmedel?

Pia Johansson lagman
och domare, Halmstad
Tingsrätt. Tackade Claes
för sina filosofiska tankar.
All makt utgår från folket
står först i lagboken konstaterade hon. Vi skipar rätt
utifrån lagstiftarnas texter.
Riksdagen har fastställt
att straffen ska ligga i den
nedre delen av straffskalan
och det får sina följder. Exempelvis kan grovt rattfylleri ge från två års fängelse
men oftast döms bara månader ut.

Dunning-Kruger-effekten kallas det när man,
som många, överskattar
sin egen förmågan och
gör prov för tidigt. Detta
gäller allt för många. Kriminell konkurrens finns
genom falska trafikskolor. Det förkommer också
provbedrägerier och mut/
hot mot trafikläraren. Vi
ser en brist på 700 lärare.
Rollen blir som projektledare, en konsult som kan
man styra eleven mer i processen. Begränsad tillgång
på provtider ger långa väntetider och sen risk för behov att byta provtid. 84 %
anmäler sej själv till prov
med mycket högre behov
av omprov. Som det nu är
gör för många chansningar på prov. Självöverskattning. Automatväxlat ligger
idag på 52 % i Stockholm
idag och STR vill att villkoret tas bort i fjärde körkortsdirektivet. - Kan autonoma fordon ställa ännu
högre krav på förarna?

Förbundsordförande
Benny Gunnarsson, STR .

Förbundsordförande
Benny Gunnarsson, STR
(SverigesTrafikskolorsRiksförbund)
B-kortet har stor betydelse för många för att kunna jobba. 18-årskullarna
ökar. Det blev 82 000 nya
B-kortstagare 2021. Samtidigt saknar en fjärdedel av
befolkningen körkort.
Christer Wickman Förbundssekreterare STR, visade GDE-matrisen (Goals
for Driver Education) och
talade om att man vill gå
från färdighet(som idag)
till självvärdering. Minsta
motståndet styr och man
väljer bort moment i utbildningen om möjligt.

Christer Wickman Förbundssekreterare STR.

STR tycker det ska krävas styrning i systemet, en
digital ledstång med avstämningslektioner.
AM-kort handlar om
ungas mobilitet med
a-traktorer. Josefin Hallen-
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berg är utredare i myndigheten. STR funderingar:
Vad föranledde detta beslut att göra konvertering
till a-traktor lättmanipulerbart? Vem tar ansvaret?
Hur ska tre års felbeteende repareras på 17,5 h
till B-kort? Det positiva
är samtidigt att vi får ju
15-åringar att gå trafikutbildning.

Liv Marie Bendheim
från Ung i trafikken.

Liv Marie Bendheim från
Ung i trafikken ( norska
MHF-Ungdom)
Valfag Trafikk projekt
Att träna på valsituationer
för 15-åringar. Hjärnan är
inte färdigutvecklad förrän över 20 års-åldern och
man behöver träna på att
säja nej. Man har utvecklat en kurs för mobiltelefon
– Hur promillen påverkar
körfärdigheten. Tre timmar
undervisning för att man
efter kursen ska – planlägga hur du kommer hem
från festen. – Om planen
går galet, vad ska du göra
då? -Hur den omedelbara
tillfredställelsen påverkar

besluten. Dessutom, går
det bra första gången gör
man lätt om det.
Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör Transportstyrelsen sen fem och ett
halvt år, fanns med i en
förinspelad intervju. Beteendefrågor ser han som
det viktigaste. Ett stort antal EU-frågor som körkorts
och besiktningsdirektiven
är på tapeten.
- Oskyddade trafikanter
med fallolyckor har
oroande nivåer.
- Regeländringar för säkrare och ökad cykling
kan behövas.
- På tunga trafiken leder
man samverkan, bl a
med polisen.
- I frågan om olagliga
körskolor finns många
samarbetspartners.
- Ett drygt tiotal testverksamheter pågår med autonoma fordon. - Vägtrafikregistret håller på
bytas under hösten.
EU som ordförande för
EU första halvåret 2023
kommer kräva en del av
Transportstyrelsen.
Jenny Eriksson, olycksutredare VTI, om definitioner av allvarligt skadade i
STRADA (olycksstatistiksystemet). Åren 2014-2019
blev 19000 fotgängare och
11000 cyklister allvarligt
skadade. Fallolyckor har
höga tal.

de kvinnor över 45 verkar
falla mycket oftare för de
skadas i alla fall betydligt
oftare. Mer forskning lär
behövas
På cykel är det nog lek
i trafiken av killar 10 - 19
år. Cyklister råkar också ut
för fler allvarliga olyckor
på fritid än gående på väg
till jobbet.
Emelie Friberg, docent
Karolinska institutet. - Att
förhindra dödsfall är inte
samma sak som att förebygga skador som ger
långvariga konsekvenser.
Cykling och gång är bra
för folkhälsan, fast riskabelt. Materiella, medicinska och produktionsbortfallskostnader riskeras. 10
% SA (sjukskrivning)eller
DP (aktivitetsersättning)
vid olyckan. 18% hade det
efter cykelolyckan. Det är
mest singelolyckor. Frakturer är vanlig vid kort
sjukskrivning. Skallskador
leder däremot till långa
sjukskrivningar. Fallolyckor har snarlik statistik. Snö
och is har hög andel i långa
sjukskrivningarna. Samlat
är de långsiktiga kostnaderna för personskador bland
cyklister och gående stora.

re i trafiken i Nederländerna
jämfört med Sverige.
Ungefär lika många cyklande dödas per miljard
cykelkilometer i Danmark
och Nederländerna fast år
2020 hälften så många i
Sverige. De andra länderna
har prioriterat framkomligheten för att få fler cykla.
I Nederländerna använder
bara ett par procent cykelhjälm. Sverige har enormt
mycket högre antal. Om
man fördubblar cyklingen i
Sverige kan det ge 70-80 %
fler skadade. En sänkt hastighet, är enl TØI (TransportØkonomisk Institutt),
dyrt men effektivt.
Summa: – Kraftfulla åtgärder krävs för att inte öka
olyckorna. Fast större fokus på säkerhet kräver större resurser. Idag går 0,3 %
av infrastrukturplaneringspengarna till cykelåtgärder.
Maria Krafft reflekterade
över dagen genom att prata om energin i att träffas.
- SMADIT, är att hjälpa
och inte slå folk i huvudet.
Åtgärder måste till för att
hitta drogpåverkade förare. Mer intelligenta fordon,
som åker långsamt där det
är nödvändigt för att minimera risker.

- De flesta olyckor sker
faktiskt när fordonsslagen är separerade. Gåen-

handlar om både material
och metoder. Trivector
anlitades för kartläggning
inför arbetet. På så sätt visste man att kommunerna
vill ha hjälp och efterfrågade att nån extern ledde
åtgärdsarbetet. Norge och
Danmark hade goda exempel att bidra med. Just
nu startas arbetet så inget
fanns att visa.
Ett nytt skolmaterial för
lärare om alkohol och trafik
för högstadiet och gymnasiet på gång. Detta kommer
att ersätta det gamla ”Don’t
Drink & Drive”.
Benny Gunnarsson och
Christer Wickman , STR,
om trafikutbildningens
roll. För tjugo år sen lovade vi införa alkolås i alla
fordon och nu måste alla
elever testas för alkohol
före körlektion.
- STR är en outnyttjad resurs för trafiksäkerhet och
en klimatsmart mobilitet.
Den ökande befolkningen
innebär ökade transporter
38% till 2040. 13% fler
18-åringar på fem år. Med
hänvisning till GDE-matrisen vill man gå från fordonskontroll till förståelse
för trafiken (Jag noterar att
de menar att det ska ske
genom att föreskrifterna
ändras samtidigt som jag
vet att det står fritt trafikskolorna att förbättra sin
utbildning, konstigt). Det
är för stor fokusering på
proven idag och successiv
volymökning på antal prov.
Som systemet idag ser ut
chansar man med miss-

lyckande allt oftare. STR
vill ha en struktur med
avstämningspunkter före
provet.
Liv Marie Bendheim,
Ung i trafikken, visade
hur man i Norge jobbar
i åk tio ´med 15-åringar
med alkohol/droger i trafiken. Hon sa att kampanjer
är en viktig komplettering
till andra åtgärder. Man har
t o m lyckats nå ut bättre
än stor internationella varumärken. Man bygger
upp budskapet på känslor
som väcker minnen. Man
tar in funderingar och frågor från unga. Ironi har
använts i videosnuttar. För
bästa resultat använder
man rikskända influensers
i snuttarna. Ung i Trafikken
har lyckats få sätta QR-koder på alla VOIS elsparkcyklar i Norge. Man kommer till deras hemsida med
rubriken VAR INTE DUM
med enkla filmtips hur man
följer reglerna. I sitt arbete
avgränsar man sig till max
25 års ålder på publiken.
KD har efter allmän
förfrågan som enda parti
skickat en kort video som
lovar hastighetshöjningar,
trafikslagsseparering med
cykelvägar och körbaneseparering samt satsning på
autonom körning. Därtill
fortsatt satsning mot alkohol o droger i trafiken,
stärkt tullkontroll samt
stärkt kontroll av utländska
fordonståg.
Anders Kullgren, Folksam, om yrkestrafikens och
mc-förarnas hastighetsef-

terlevnad. Mätningarna baseras på opåverkad trafik,
dvs fordon som inte kör i
köer. Yrkestrafikmätning i
Stockholm/Uppsala visar
att 72 % överträder hastighetsgränsen och i snitt kör
9,3 % för fort. Antal överträdelser har ökat över åren.
Flest överträdelser skedde
på 30 och 40 sträckor. Taxi
och budbilar ligger i topp.
Hela 75% kör för fort utanför skolors 30-zoner. Åtta
av tio tunga fordon kör för
fort där. Resultatet är något
bättre utanför skolor än övriga 30-sträckor. ISO-certifierade företag har klart
bättre efterlevnad.

För personbil angavs 51 %
inom gränsen och 2 % mer
än 30 km/h över gränsen.
– Det rullar fort i Sverige
och det får konsekvenser
vid incidenter.

Jesper Christensen SMC
visar mc-körning.

Jesper Christensen SMC
(Sveriges Motorcyklister)
om att öka förståelsen för
hastighetsefterlevnad.
- Vi älskar att köra mc.
Våra fortbildningar på
bana ger självinsikt.
Anders Kullgren, Folksam.

Åtgärdsförslag: Ökad
krav i upphandling, rekommendera ISA-system samt
införa ISO 39001 vilket har
effekt och rekommenderas.
Man kan också rapportera
trafiksäkerhetsavtryck och
utöka geofencing.
På mc visades statistik
från 2020 som angav att
endast 43 % ligger inom
hastighetsgränsen och 7
% mer än 30 km/h för fort.

- Alla vill sova i sin egen
säng på kvällen och vi kör
inte med pekpinnar.
- 1500 – 2000 SEK kostar en avrostningsdag och
ändå körs 300 kurser om
året. 30 % av mc-ägarna
medlemmar. Vi är största
mc-organisationen i världen.
- 35 % dödade/skadade motorcyklister saknar
körkort. Vi bygger säkerhetskultur, med bra
skyddskläder. SMC filmen
#SLOWDOWN har flest
visningar på nätet.

Krister Spolander, Fotgängarnas förening.

Allvarligt skadade, lila staplar är fallolyckor.
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Krister Spolander, Fotgängarnas förening, om
vad som händer vid ökad
cykling. Det cyklas fyra
gånger mer per person och
år i Nederländerna dvs 100
mil/år. Fem gånger så många
dödas per miljon innevåna-

Sofia Gjerstad, Trafikverket .

Sofia Gjerstad, Trafikverket om beteendepåverkande insatser för att stärka
kommunerna. Hastighetsefterlevnad, säker cykling
samt alkohol och narkotika i trafiken är fokus. Det
Ratta Ren Bergslagen 2022-4

Äldre kvinnor drabbas mera av fallolyckor.
Ratta Ren Bergslagen 2022-4

Yngre män på cykel är utsatta.
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Hanna Melander
DBSchenker.

Hanna Melander DBSchenker, färdplan för
hållbara hastigheter. Man
har 3300 fordon som kör
med loggan, egna eller
kontrakterade åkerier. Målet är att få alla följa skyltad hastighet. Man jobbar
med uppföljning – dialog
samt förbättrande verktyg
(ISA och geofencing) för
hållbara hastigheter. Regelbunden kontroll görs
genom extern part.
Vivi Dixen Möller, region Syd Danmark berättade
om att man haft rehabkurser om alkohol, narkotika
och trafik sen 2002. Rehabiliteringskursen som
kostar 430 euro för fyra
ggr tre timmar, för de som
kört påverkade. 5000 deltar
om året. 15000 påverkade
förare upptäcks årligen av
polisen men bara de som
vill behålla eller återfå körkort deltar, villkorat i upp
till tre år. 85% är män. 80%
ökar sin kunskap och 88%
känner sej nöjda.
Birgit Hellner trettio år
som polis, nu på Bornholm. 2007 intäffade två
dödliga rattfylleriolyckor
som initierade arbetet. De
finns Bornholmsbor som
är vana köra på fyllan.
Det dagliga alkoholbruket
hos en del oroar andra och
man kan kontakta polisen
anonymt. Vi konfronterar
personerna civilt klädda.
Vi pratar om deras livssi-
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tuation på en-två timmar.
Ofta kommer det fram att
de själv inser det. Hon har
konfronterat 150 personer
på 10 år. Den alkoholiserade, före detta, polischefen
har skrivit ut till bensinstationer för att be dem tipsa anonymt. Det ske med
omtanke om barn, familjer
och företag. Vid misstanke
sköter polisen SMADIT på
sitt sätt. Generellt kan man
se att de som ertappas under arbetsveckorna är alla
beroende av alkohol. Genom hembesök ser man
om alkoholen skapat andra
problem som bör rapporteras till kommunen. Jag får
veta om mycket skuld och
skam, om människor i kris
som ofta kan uppskatta att
någon i omgivningen bekymrar sej. Missbruksteamet är ofta part i arbetet.
Jag kan hämta folk civilklädd och i civil polisbil
för att de ska besöka teamet. Viktigt är att den som
konfronterar har lång livserfarenhet, högre ålder, för
att nå fram. De får berätta
om sitt liv och det uppfattas oftast positivt. Att möta
människor i ögonhöjd ser
hon som en nyckelfaktor.

legaliseringen i Canada.
Där konstaterades att attityden till cannabis i trafik
ändrades samtidigt till att
bli mer liberal. Den svenska/norska undersökningen
gjordes med webblänk till
frågor med lika lydelse som
i Kanada. Han var påtagligt
bekymrad över att 8 procent svarade att man någon
gång kört efter att ha tagit
cannabis. 5 procent svarade att de kände sig trygga
att köra efter att ha tagit en
joint. En förstudie finns på
MHFs hemsida där man
sett på länder som legaliserat och ingen av dem har
sänkt sina olyckstal.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte seminariet och berömde MHF
för sina insatser bl a för arbetet mot droger i trafiken.
Han var stolt över att han
under sina 5 år i ministerrollen kunnat se hur stora
delar av världen nu ser upp
till Sveriges satsning på
nollvisionen med start för
25 år sedan. Vid den internationella trafiksäkerhetskonferensen i Stockholm
härom året fastställdes en
överenskommelse för att
minska de årliga 1,3 miljoner dödsfallen i trafiken.
Bland unga är trafik den
dominerande dödsorsaken.

Lars-Olov Sjöström MHF.

– MHF bär detta att rädda
liv! Man kan flytta normer
med lag vilket rökförbudet
på krogar visar. I framtiden ska man kunna ställa
frågan, hur kunde vi låta så
många dö i trafiken? Med
nollvisionen som engagerar
bygger vi bort trafikolyckor.
El kommer allt mer i transporter och autonoma fordon
bidrar till miljömålen.

Lars-Olov Sjöström
MHF En enkät med IPSOS
våren 22 med totalt 1000
perser om Cannabis och
trafik i Sverige och Norge.
En motoristorganisation i
Canada har gjort undersökningar före och efter

Sigurd Løtveit Statens
Vegvesen beskrev Norges
tiltaksplan för trafikksikkerhet på veg, sjätte generationen. Många organisationer är delaktiga. Sverige
har med sin aktionsplan
kopierat modellen.

Julen

Av: Siv Andersson

Vi önskar att du får
en riktigt härlig jul
med både stillsam frid
och sådant som känns kul.

Johan Lindberg Trafikverket.

Johan Lindberg Trafikverket, presenterade
den svenska Aktionsplan
för säker vägtrafik 2022 2025, där vi är på väg in i
version två. Trafikverkets
samverkansuppdrag: analyser, följa upp, föra dialog
och sprida kunskap. Det
gäller både centralt, regionalt och internationellt.
Vision Zero Academy håller kunskapshöjande seminarier som 6 december om
nykter trafik. Nästa vecka
hålls nollvisionskurs i Göteborg med kursdeltagare
från alla världsdelar.

Namnlöst-6 1

2020-12-05 09.12

Att där finns lugn och ro
så du kan slappna av,
att du är frifrån måsten
och alla sorters krav.
Att du får riktigt njuta
att dett du gillar bäst,
att du får vara nära
just dem du älskar mest.
Att julen som nu stundar
kan firas som du vill,
att du får allt du önskar
och gärna mer därtill.

Gruppen för Nollvision
i Samverkan har fem inriktningar med tjugotalet
organisationer i varje inriktning. Åtgärderna blir ett
skyltfönster och genom årlig
uppföljning förnyas intresset. Johan avslutade med att
tacka oss alla som bidrar till
ökad trafiksäkerhet.

Vi i styrelsen önskar
God Jul
och ett riktgt
Gott Nytt År
Ta hand om varandra så ses vi

Moderatorn Sanna Balsvik tackade Camilla Spännare och Micke Valier för
insatsen och samarbetet.

2023

Dicran avslutade med
att det inte var så torrt
och tråkigt som på trafiksäkerhetskonferensen han
varit med på i Rotterdam. Många ställda frågor visar
engagemang. -Tack för att
ni varit med. Ta mer er och
lär andra om det ni lärt.
Krister Haglund

Ratta Ren Bergslagen 2022-4
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Vill du också ha bättre hälsa
NBV har både böcker
och studieplan för att i
små grupper diskutera
boken HELA LIVET av
Anders Rosengren som
har en intressant baksidesbeskrivning.

D

et var i baksätet på
en taxi i New York
som läkaren Anders
Rosengren insåg vad som
var fel. Han hade blivit
inbjuden att tillsammans
med världsledande forskare tala om mat, stress och
motion. Men trots alla svar
från forskningen var det
som om den viktiga frågan
saknades: vad är det vi vill
uppnå med alla hälsoråd?
Den frågan blev starten
på utvecklingen av ett nytt

koncept för att nå hälsa som
skulle väcka genklang över
hela världen.
Följ med på en hisnande
resa där de stora livsfrågorna vävs samman med
små konkreta tips som gör
det lättare att hantera vardagen. Du får utforska hur
stress och motion påverkar
varandra, hur dygnsrytmen
kopplas till åldrande, hur
din syn på tillvaron i stort
färgar dina matvanor.
Konceptet har visats förbättra människors hälsa i
stora studier. Det används
av tiotusentals personer via
det digitala Livsstilsverktyget och beskrivs nu också
på ett personligt och berättande sätt i bokform.”

Repetera trafikkunskap med vänner

En repetition för oss alla och lite nytt för de flesta.

I samarbete med NBV
har MHF tagit fram ett
häfte med både allmän
trafikkunskap och trafikregler för oss alla. Den
är avsedd at användas
som kamratcirkel, en
studiecirkel där vi lär
genom att vi alla har
egen erfarenhet av trafik
att tillföra.

D
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et finns mycket
på nätet att hämta
från Trafikverkets,

Valberedningen till Förbundsstyrelsen

Transportstyrelsens och
polisens hemsidor som kan
hjälpa oss får den senaste
statistiken och inte minst
Brottsförebyggande rådets
har intressanta data.
Använd gärna häftet som
grund för att repetera och
fylla på med regler som
har tillkommit genom åren.
Ta en kontakt med en verksamhetsutveckare på ett
NBV-kontor för hjälp.
KrHag

Valberedningens uppgift
är att ta fram förslag till
förbundsordförande och
ledamöter i förbundsstyrelsen. Vår ambition
är att skapa en så bra
styrelse som möjligt.

tidningar för att få ett bra
underlag. Arbetet är precis
påbörjat men vi kommer
att ha regelbundna träffar
och stämma av vårt arbete.
Delta i och studera hur det
fungerar i styrelsen.

ör att kunna skapa
detta behöver vi bra
förslag från er medlemmar. Därför har vi valt
att gå ut till våra region-

Vi önskar få in nomineringar och synpunkter på
hur vi på sikt kan skapa
och utveckla en så bra styrelse som möjligt. Dess-

F

utom har vi förtroendet
att föreslå arvoden och
ersättningar till styrelsen.
För att förenkla kontakten
finns det nu en mailadress,
valberedning@mhf.se, där
ni når alla i valberedningen. Vi tar tacksamt emot
synpunkter fortlöpande.
Dock har vi satt ett sista
nomineringsdatum till 15
april 2023.

Välkomna med era förslag och synpunkter.
Förbundets valberedning, Curt Arne Gisleskog (sk), Olov Stoor
Johansson, Aksel Kops
och Gunnar Wärmedal.

Kontakter lokalavdelningar inrapporterade 2022-05-14
Läs om hälsa hela livet med dina vänner.

Nog är den beskrivningen lockande eller hur? Ta
en kontakt med en verk-

samhetsutveckare på ett
NBV-kontor för hjälp.
KrHag

Insändare i Dala-Demokraten

Ingen förståelse för
hastighetsgränsen

Rv 70 mellan Borlänge
och Säter har en längre
tid varit hastighetssänkt
från 100 till 80 km/h.
Vägen upplevs som säker
även om mitträcket inte
är komplett hela sträckan. Som bilister har
vi svårt förstå att hela
sträckan ska vara hastighetssänkt.

M

HF DalaMitt har
gjort en stickprovsmätning på
hastighetsefterlevnaden
och fått den bristande för-

ståelsen bekräftad. Nio av
tio personbilar körde vid
mättillfället över den nuvarande hastighetsgränsen
på 80 km/h och fler än 20%
åkte över den tidigare gällande 100km/h-gränsen.
Vi tror att en punktvis
anpassning av hastighetsnedsättningarna skulle
kunna öka förståelsen och
efterlevnaden av hastighetsgränsen.
Rut Lenngren
ordf MHF DalaMitt
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0570-77 59 88
Mailadress saknas

Arvika:

Veine Wallin

Ö:a Esplanaden 31

671 40 Arvika

Askersund-Laxå:

Iréne Thelin

Stenfallsgatan 11

070-546 74 69
681 37 Kristinehamn familjen.thelin@outlook.com

Dala Mitt:

Rut Lenngren

Stiftelsevägen 3H

783 50 Gustafs

070-358 54 26
rut_lenngren@hotmail.com

Hagfors-Ekshärad:

Anna-Greta Johansson

Kvarnströms v.20

683 33 Hagfors

070-665 51 38
annagrj@telia.com

Karlskoga-Degerfors:

Lennart Nilsson

Lötgårdarna 25

691 35 Karlskoga

070-695 72 26
o.lennart.nilsson@telia.com

Karlstad:

Lennart Ringqvist

Lunserudsvägen 10 E

663 31 Skoghall

070-203 19 12
lennartringquist@gmail.com

Kristinehamn:

Carin L Andersson

Hagvägen 4 B, lgh 1002 693 70 Åtorp

0586-73 20 48
karin.andersson@outlook.com

Lysvik:

Krister Haglund

Gamla vägen 34

686 97 Lysvik

0766-28 13 71
krister.haglund@mhf.se

Malung:

Gunnar Wärmedal

Romarheden 121

782 35 Malung

0706-89 21 81
g.warmedal@telia.com

Munkfors-Forshaga:

Sven-Åke Dedorsson

Rådjursv. 24

669 32 Deje

070-294 86 35
dedor@leben.nu

Nedansiljan:

Johan Påhlman

Rättviksv. 66

793 31 Leksand

073-274 52 73
johan.pahlman@nbv.se

Nora-Hällefors:

Göran Carlsson

Vågmästargatan 15

713 32 Nora

070-623 19 95
tmu.nora@telia.com

Skattkärr:

Arvo Hyvönen

Göstahult 215

65594 Karlstad

0705-43 84 03
a.arvohyvonen@gmail.com

Sunne:

Rolf Gatback

Svinebergssätter 111

68693 Sunne

Mats Mattsson

Vittjärn 7

68591 Torsby

0560-500 59
matsmattsson667@hotmail.
com

Ö:a Värmland:

Rånald Engelbrekt

Bryggaregatan 2 Q

68230 Filipstad

070-699 09 32
cadillac.ranald@telia.com

Örebro:

Lasse Ståhlberg

Mellringevägen 68

703 53 Örebro

070-526 01 13
lp-stahlberg@telia.com

Torsby:
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070-6837777
rgatback@gmail.com
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Sparing

Köp lektioner hos de trafikskolor
som stöder MHF för en drogfri trafikmiljö
ARVIKA

BORLÄNGE

Storgatan 17

Kvarngatan 13

Arvika Trafikskola

0570-800 57

www.arvikatrafikskola.se

FILIPSTAD

Yrkestrafikskolan Dalarna

0243-191 12

www.elsborgstrafikskola.se

KARLSKOGA

Centrala Trafikskolan

0590-711 07

0586-370 00

KRISTINEHAM

MORA

Spelmansgatan 38

Vasagatan 13

www.korkortskungen.se

Kristinehamns Bilskola

0550-12436

www.kristinehamnsbilskola.se

TORSBY

Trafikskolan i Torsby AB
Levgrensvägen 4D

0560-123 60

www.trafikskola.se
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Engelbrektsgatan 15

023-250 70

www.ytsborlange.se

KörkortsKungen i Filipstad
Stora Torget 3E

FALUN

Elsborgs Trafikskola

Hotellgatan 4

KARLSTAD

Karlstad Trafikskola
Älvgatan 5

054-21 40 50

www.centrala-trafikskolan.se www.karlstadtrafikskola.se

SUNNE

Dala trafikskola i Mora

Sunne Trafikskola

0250-135 18

0565-71 10 71

www.dalatrafikskola.se

Mejerigatan 2

www.sunnetrafikskola.se

ÖREBRO

Kalles bilskola

Engelbrektsgatan 74

019-611 36 25

www.kallesbilskola.se

FALUN

Nordstan Bil & MC Skola
Garvaregatan 2

023-121 70

www.nordstans.se

KARLSTAD

Tingvalla Trafikskola
Karlbergsgatan 2

054-18 06 66

www.tingvallatrafikskola.com

SÄFFLE

Säffle Trafikskola

Olov Trätäljagatan 2

0533-103 16

www.saffletrafikskola.se

ÖREBRO

Ottossons Trafikskola
Änggatan 30A

019-611 68 00

Ätter allt å döm
se kôster dä te sänn’es
Ta emot drar ström
All stener b’över vänn’es
Sôm barn feck ja’ lär
te ell’ i kaminer
Va ä nu dä här
fôlk har knappt gardiner
Feck tidi’t lär mej spar
Se varmen reser
Int’ va barnår’a svår
genôm fönstra ut
men en vet va en har
En tå all teser
men vet int’ hûnt en får
varm’ spar ing’a rut’
Lätt spar energi
Skôrsten ska sotes
när sola skiner
å ve’n ta bar den tôrra
men kräver da pli
Vintårn ska motes
när nola viner
mä draperi fôr dôrra
Ja’ tänk på fôr
När bar nu snön ä på plass
de feck lev på buljong
dä blir allt lätt’er isolér
ner pulver rör
Ja’ på môllveting är kass
sôm inte krävd’ kupong
fôr ryggen vill int’ mer
Kan en nô annet spar?
Ja’ pröver ända spar’
Sôm te bar’ dreck kaffe kallt?
se pansjon den räcker
Ôm en feck smaken bar
te räkninger ja’ har
ellers tonga trodd’ en svalt
å nô ätl’et dä täcker
Måst’ nu gat’lysa lys
Får ve nu lit’ hjälp
när fôlk b’övd’ sôv å dröm
te klar ’tå betal’ strömmen
Kan int’ ishall’n få frys
se ska ve int’ stjälp
sjôlv ut’ta te bruk ström?
å bli dreven på römmen
Hûss ha ve fôr krisen ladd?
Blir räkninga stor?
Små dammer får int’ konsession Ifjol bar’ de ser
Televerk’ ha slut mä sladd
å int’ hôlls en bor
å därte kommer inflation
De vill int’ ji mer
Ja’ ha allti’ spar
Mamelucker å slikt
Ja lärd dä sôm litten
ja’ har fell i gömm’an
Hushôll mä dä en har
å ifall en får gikt
ända ble en här sitten
ren ulltrå’ i sömm’an
Lampan ja’ släcker
Ja’ kan nock ta fram
ätter ann’er sôm tänn’er
gammel tvåtrå’svanter
Ja’ tycker dä räcker
Jär ittna mä damm
mä e’ lamp’ i sänn’er
at se frösen tanter
I radion de resonér’
Ja’ tänn’er int’ ljus
ja känn’ mej jämt breve
å stappler i trappa
ôm te strömmen ransonér’
när ja’ ska på hus
men int’ släck ner teve
väl insvept i kappa
Snart dags gör slag i
saken
Ett enda ljus blir tänt
sôm flöttes fram i
staken
hûr sönda’ i Advent

www.ottossons.nu
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Frösen
svamp

Ska en jämt gå ut
ja bar’ bort te tjärn’
Se måst’ en nô få
en måst’ ha ett är’n’
Ve geck ûppat berg’
te trattiser finn’
i nôn gråbrunen färg
på timmen kunn’ hinn’
Ve jeck rent fôr sent
november ä mörk
Mä ti’ ä dä klent
fôr stövlan måst’ törk
Men nôr vart ve ve’
En hannfull ve feck
te såsmak få te
Se väl att ve jeck
Fôr ska en jämt ut å gå
se ska dä finnes nô skäl
Martin Luther ska nô få
ellers blir dä aldri’ väl
Gunnlög Maskhög

Gunnlög Maskhög
Ratta Ren Bergslagen 2022-4

25

MADD-spalten

Punkfestival, ljusmanifestation & föreningsliv
Namnlöst-10 1

2022-02-15 11.04

Alltid spännande att synas på nya arenor. NBV
& MHF var med på en
punkfestival i Örebro. Ett
drogfritt evenemang där
vi hade en automatisk
nykterhetskontroll.

mar. Alla ungdomar blåste
grönt, det var medelålders
som blåste rött.
Totalt var det 180 personer i publiken på Café
Deed, fantastiskt bra alla
ungdomar!

Chris Kläfford sjöng och
spelade och Örebros kommunalråd Maria Haglund
höll tal. Ett stillsamt och
fint arrangemang med ljuständning och 250 personer i publiken. NBV bjöd
på varm choklad och bullar. Efter arrangemanget på
Stortorget inbjöd NBV till
en föreläsning på Kulturfabriken i centrala Örebro
av Marie Montin. Ett tretti
tal personer kom och lyssnade.

”

Vår vision är
n
befriande möte
som bildar ett
ge.
klartänkt Sveri

Automatisk nykterhetskontroll på Café Deed.

A

lla i publiken fick
blåsa grönt för att
komma till konserterna. Det är fantastiskt hur
effektiv apparaten är. När
jag var på plats så tog det
under 10 min för 95 personer att komma in.
Ordningsvakterna var lyriska över effektiviten. Endast 4 personer blåste rött
och fick inte komma in, de
stoppade var inte ungdo-

Chris Kläfford
på ljusmanifestationen.

Sista lördagen i oktober
hölls den traditionella ljusmanifestationen för de som
gått bort pga av droger. Arrangemanget genomfördes
på Stortorget i Örebro där

Scen och ljud byggdes upp på Stortorget.

26

Namnlöst-2 1

Ratta Ren Bergslagen2020-12-05
2022-4

09.06

Ratta Ren Bergslagen 2022-4

sitta på våra kammare och
gnälla. Medlemsmötet i
november blev inställt,
det är ett sådant möte vi
behöver för att diskutera.
Säger det igen har sagt
det förut! Ta hjälp av Studieförbundet NBV för att
hitta intressanta aktiviteter.
Våga ta kontakt med andra
föreningar, våga gå utanför
boxen. Det finns så många
arenor vi kan vara med på.
Nu ser vi framåt och gör
något bra tillsammans. Vi
vill ju samma sak allihop!
Till sist var rädda om Er
där ute på vägarna!

Kommunalråd
Maria Haglund höll tal.

Dessa evenemang var
fantastiskt lyckade och ger
hela nykterhetsrörelsen en
positiv uppmärksamhet.
Varför har föreningslivet
så svårt att få till det med
engagerade medlemmar?
Varför får vi inte in yngre
personer? Vad gör vi för
fel? Detta är en komplex
fråga och jag tror vi måste
rannsaka oss själva. Är vi
tillräckligt intressanta? Gör
vi attraktiva event? Mycket frågetecken, men det blir
fler. Har sagt det förut och
säger det igen, allt kan inte
vara som det alltid har varit. Många av de aktiviteter
vi gör attraherar inte yngre
människor. Detta är frågor
vi måste diskutera och inte

”

Mats Sjöö
Verksamhetsutvecklare
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Vinterdäck
Kåsör

Inge Bjälvegård
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A-trak
elsparkcyklar och motorcyklar!
I dagarna har en mycket
högröstad debatt uppkommit angående s.k.
A-traktorer. De mest
radikala förslagen är att
de ska förbjudas.
Den attityden är inte
ny...
örr retade man sig på
att det var stora f.d.
lastbilar som byggts
om. Den gången straffskattade man bort dem! Detta
innebar att de entreprenörer
som haft dessa som trailerdragare, för bl.a. skogs och
grävmaskiner, fick övergå
till att dra släpen med stora
gamla jordbrukstraktorer,
istället. Lite svårt att se hur
trafiksäkerheten blev bättre
av det...

F

De svåra olyckor som jag
känner till, med den senaste versionen av A-traktorer,
har INTE handlat om lagliga fordon!
Det har rört sig om vanliga personbilar som körts
under ”täckmanteln” att
vara A-traktorer. Om någon
bryter mot lagen, så brukar
man inte straffa kollektivt.
Att tonåringar tar onödiga
och ogenomtänkta risker,
är ingenting nytt, men de
är ju inte dumma, heller.
Utbildning, motivation och
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tillit räcker långt. Om man
inser varför en regel finns,
så är det betydligt lättare
att följa den.
Bilbälte, vinterdäck,
hjälm, hastighetsbegränsning, blinkers, rattnykterhet, högerregel, stoppskylt,
körkortskrav etc. Om man
får åka på två hjul, med
bara hjälm som skydd,
eller på tre-fyra hjul, med
bara ett tunt plastskal omkring sig, i 45 km/h, men
bara i 30 km/h om man kör
en f.d. personbil, med samma utbildning, så kan det
vara väldigt svårt att förstå
logiken... De mest högljudda förbudsförespråkarna
tillhör inte målgruppen,
som nyttjar fordonet. Jag
kan med en snabb blick i
olycksstatistiken se ett antal ännu farligare fordon,
som jag inte heller använder och därför tycker kan
förbjudas:
-Snöskotrar, fyrhjulingar,
elsparkcyklar och motorcyklar!
Nej, nu blev det lite väl
dystert. Vi är ju på väg mot
en av årets stora höjdpunkter. Vilken du föredrar, är
upp till dig!
Jag personligen menar
julen. Andra menar nyår,

vintersolståndet, fjällsemestern eller melodifestivalen. Det är ju inte så
extremt noga, bara man
har något att se fram emot
i kylan och mörkret. Vi bor
ju trots allt i en egentligen
obeboelig del av världen,
med tanke på att vi måste både hamstra mat och
värma upp vårt boende,
för att överleva. Lika underbar som sommaren är,
här uppe i norr, lika otrevlig kan vintern vara. Men,
vi har ju anpassat oss. Sen
kan vi ju fundera över hur

vårt moderna samhälle
kommer att klara av kriser
med bränsle och elbrist,
men nöden är ju uppfinningarnas moder, så det
löser sig säkert, också.
Någon gång i slutet av
1980-talet, så tog jag och
min far en liten tripp mot

Du som kör bil vintertid
behöver vara uppmärksam på mönsterdjupet.
Det handlar då inte bara
om att komma fram
utan små mönsterdjup
inte klara hålla undan
snö och främst snömodd
utan däcket tappar kontakt med vägbanan.

J

nordligare nejder, i Sverige. Jag hade en drygt 10
år gammal VW-buss, som
farsan byggt en dubbelsäng
i, och som blev matbord
efter ”dubbelvikning”.
En enkel husbil, utan lyx,
men mycket bättre än tält
och smidigare än med husvagn. Visserligen hade den
sina små egenheter, men
vem har inte det?! Efter att
tvingats rulla igång den, i
uppförslut(!) vid Klövsjö,
då batteriet ”dött” under
natten, så lärde vi oss att
inte parkera i en ”håla”.

u bredare däck, desto
större risk. Risken för
vatten/moddplaning
ökar drastiskt redan med
någon millimeter nederbörd på asfalt och ännu
värre på betong. Lagen
kräver minst 3 mm i däckets huvudmönster, men det
menar jag är rent skräp i
snöslask. Du kan ju kolla
in däcktester i tidningar
som Motorföraren. Observera då att har däcken dubbar får de användas först
efter 1 oktober om nu inte
vinterväglag råder tidigare.
När du monterar på hjulen
skall du sätta de minst slitna däcken bak, oavsett om
du kör fram- eller bakhjulsdriven bil. Det samma gäller med dubbutstick, minst
slitna dubben bak.

Men den kunde också
bara plötsligt stanna under
färd, som den gjorde mellan Kiruna och Riksgränsen. Det var bara att lägga
sig under den och rycka i
kabelhärvorna vid startmotorn. Efter en stund så blev
det kontakt igen, och den

startade. Den natten sov vi
faktiskt vid Svappavaara
camping, så vi kunde ha
kupévärmaren på. Det var
några minusgrader, trots att
det var i mitten av augusti! Vi såg att det snöade i
Lapporten. Det var bensinvärmare i bussen, men
den ”åt” batteri. Men för
övrigt så var det både enkelt och smidigt att campa
med bussen. Den fick göra
fler turer, både med oss
och andra, men denna var
nog den enskilt längsta.
Den gången missade jag
midnattssolen, med några
veckor. Detta lyckades jag
”ta igen”, nästa 20 år senare, men då tillsammans
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Många har frågat mej
-Varför då?
Har du klent mönster på
bakdäcken leder det lätt
till att du får sladd. Vid
en sladd blottas bilens
veka sida. Bilars sidor har
mycket klent krockskydd
och allt för många har skadats svårt och dödats vid
sidokollisioner. Skulle du
trots ditt säkerhetstänkande
kollidera med en mötande
med fronten före är överlevnadschansen oändligt
mycket större. Moderna
personbilar beräknas klara
överlevnaden på personer i
framsätena upp i en kollisionshastighet 70 km/h om
man använt bilbältet. Och
du, du använder väl säkerhetsbältet? Sätt på dej det
även vid korta resor och
det ska sitta över axeln.
Sen tar du ett kraftigt tag
i diagonala delen och drar
åt så att det stramar över
höftbenskammarna.
Mönsterdjup vid sommarväglag
Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm
i däckets huvudmönster.
Tänk på att mönsterdjupet
bör vara minst 3 mm för att

Vinterväglag foto Daniel Foster.

ge bra friktion vid fuktig
vägbana.
Mönsterdjup vid vinterväglag
Under perioden 1 december–31 mars då du
ska använda vinterdäck,
ska däcken ha ett minsta
mönsterdjup enligt nedan:
Fordonstyp
Mönsterdjup
• Lätta fordon och personbilar* 3 millimeter
• Tunga bilar**
5 millimeter
• Tunga släpvagnar***
1,6 millimeter
• * Personbil klass I, lätt
lastbil, lätt buss och
husbil med en totalvikt
av högst 3,5 ton samt

släpvagn som dras av
dessa fordon
• **Lastbil, buss och
personbil klass II med
totalvikt över 3,5 ton.
• *** Släpvagnar med
totalvikt över 3500kg.
Inga krav på att däck
ska vara nya
Det är viktigt att ha ett
bra mönsterdjup och dubbutstick men det finns inget ålderskrav för däck. Vid
de undersökningar som har
gjorts har man inte kunnat
se någon tydlig försämring
av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper.
Från Transportstyrelsen
Din däckhandlare kan ge
dej detaljerade råd.

Det blir jul ändå! Själv
ska jag, min vana trogen,
arbeta mig genom både jul
och nyår. Jul får jag fira när
det passar, och det kan bli
många gånger, även om
datumet är fel... Att jobba
när folk är på gott humör,
är inget problem, tycker
jag. Men jag har samtidigt
respekt för att andra kan ha
en annan uppfattning.
Ta väl om varandra!

med mina barn. Jobbigt
med motsol kl.1 på natten,
men oj vilken känsla, ändå!
Nu längtar jag inte dit.
Snart så ser de inte solen
alls, på flera veckor! Nej,
tacka vet jag sommaren...

Men, nu är det julen som
hägrar vid horisonten. En
tid att njuta av med vackra
utsmyckningar, god mat
(och/eller godis) och fin
musik. Träffa folk och
trivas. Men, ta det lugnt!

God jul och Gott nyår på
er allihop!
Inge Bjälvegård
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Vätgaskonvertering
MHF Örebro läns
av dieselmotorer

Vi i MHF

Fjällgård

har lång erfarenhet av trafiksäkerhet
•

MHF är en organisation som bildades redan 1926. Rattfylleriet var då mycket omfattande.

•

På 1950-talet tar MHF fram egna säkerhetsbälten för att driva på trafiksäkerhetsutvecklingen.

•

Samtidigt börjar MHF testa bilars säkerhet, långt innan bilprovning blev obligatoriskt.

Välkommen att bo hos oss i Tandådalen, Sälen!
Vi erbjuder lugnt och trivsamt boende veckovis
eller enstaka dagar i fjällmiljö för aktiv fritid eller
avkoppling!

Några korta nedslag

•

Redan 1955 propagerar MHF för högertrafik

•

1967 började vi arbetet för en nyktrare sjötrafik

•

1986 började MHF kampanjen för lägre promillegräns i trafiken

•

2013 startar MHF upp försöksverksamhet med automatiska nykterhetskontroller i hamnar

MHF har förslag för säkrare trafik

• Idag har polisen ingen laglig rätt att upprätta en kontroll enbart för droger i trafiken. MHF vill ge
polisen den lagliga möjligheten.
• Idag skyller en del infångade rattfyllerister på att de drack alkohol först efter en trafikincident. Det
kallas eftersupning. MHF vill stoppa den möjligheten. Norge har haft en sådan lag som fungerar
fint i 60 år. Sverige kan lära av Norge och få stopp för möjligheten att skylla på eftersupning.
Fler MHF förslag för säkrare trafik

• Jourdomstol för utländska förare. Extra snabb handläggning av rattfylleriärenden utan att föraren
lämnar landet i väntan på rättegång.
• 0-gräns för alkohol i trafiken. Det finns länder runt omkring oss där gränsen för rattfylleri är noll.
Då behöver ingen kalkylera: ”Kan jag köra lagligt nu?”
Bli medlem eller hjälp en vän bli medlem. För bara 195,- stödjer du detta viktiga arbete för en
tryggare trafik.

Swisha 195:- och skriv helnykter eller trafiknykter,
personnummer och mailadress i meddelandet.
Exempel:

HN 840111-1123 anna@gmail.com
TN 540726-1123 olle@punkt.se
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En extra munstycke för väte bredvid dieselinsprutare löser problemet foto Prof. Shawn Kook

Ingenjörerna från
UNSW Engine Research
Laboratory i Sydney har
lyckats konvertera en
dieselmotor till en väte/
dieselhybridmotor. Konstruktionen minskar CO
2 -utsläppen med mer än
85%.

M

ed ett och ett halvt
års arbetet fick
man till väte-diesel direktinsprutat dubbelbränslesystem som innebär
att befintliga dieselmotorer
kan köras med 90 procent
väte som bränsle. Idén
är att alla dieselmotorer
som används i lastbilar
och kraftutrustning inom
transport-, jordbruks- och
gruvindustrin skulle kunna eftermontera det nya
hybridsystemet på bara ett
par månader. Väte producerat med förnybara energikällor som vind och sol,
är mycket mer miljövänligt
än diesel. Den patenterade
väteinsprutningssystem
minskar CO 2-utsläppen
till bara 90 g/kWh – 85,9
procent under den mängd
som skapas av dieselmotorer. Genom möjligheten
till eftermontering kan omställningen ske fortare än

Ratta Ren Bergslagen 2022-4

att invänta utvecklingen av
nya bränslecellsystem.
Deras tekniska lösning
behåller den ursprungliga
dieselinsprutningen i motorn, men lägger till en vätebränsleinsprutning direkt
i cylindern. Detta kräver
oberoende separat tidsinställd direktinsprutning av
väte och diesel vilket styr
blandningsförhållandet i
förbränningsrummet. Genom detta klarar man hålla
ner kväveoxidutsläpp som
tidigare hindrat kommersialisering av vätgasmotorer.
Verkningsgraden diesel/
vätehybriden jämfört med
en med befintliga dieselmotorer förbättrades med
26 procent. Forskarna är
beroende av riskvilligt kapital för att på 1-2 år kunna ta fram en kommersiell
produkt.
Fritt formulerat från ett
pressmeddelande från
professor Shawn Kook
KrHag

Varje lägenhet är 45 kvm stor och har 4–6 sängplatser i två separata sovrum. Toaletter, duschar
och bastu är nyrenoverade. Fullt utrustade kök i
varje lägenhet. I huvudbyggnaden finns en stor
samlingssal och bastu.

MHF-are erhåller rabatt på hyran som är 3.300:– 5.200:- under högsäsong och 2.000 kr under
lågsäsong.

http://bergslagen.mhf.se
Välkommen ringa 073-59 59 883
för bokning eller frågor!
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Porsche forskar på vätgasdrift med
virtuell V8
Tanken är att göra motorn lika kraftfull som
bensinmotorn fast utan
giftiga utsläppsläpp saxar
vi från Autoblog.com.

mer turboladdning och
lägre kompression. Porsche konstaterar att lägre
förbränningstemperaturer
med väte ger långsammare
avgashastighet och lägre
turbovarvtal. En möjlighet
är att driva turbon med el
och ändra på topplockets
ventiler mm.

E

lbilar verkar vara
framtidens melodi
men andra ickefossila drivmedel testas. BMW
tog fram en vätgasdriven
V12-motor och Mazda
gjorde flera vätgasdrivna
wankelmotorer i början på
2000-talet utan att ha fått
dem kommersialiserade.
Senare på nya seklet har
Toyota gjort en trecylindrig vätgasdriven Corolla
och visat upp i tävlingar.
Porsche utvecklar nu idén.
Man har tänkt sig kunna
byta till vätgasdrift på en
4,4-liters dubbelturbo V8,
med liknande effekt som
gasversionen fast utan ut-

Porsche Panamera V8 foto Ayman Hallak

släpp. Än så länge har det
bara gjorts virtuella tester.
Porsche gör avancerade
simuleringar för att ta reda
på vad som skulle behöva

ändras för att få vätgas att
fungera. Vätgasmotorn
kräver mera luft för likvärdig effekt och för ren
förbränning. Det kräver

Porsche beräknar en
motoreffekt på 590 hk.
Den avger varken kol- eller partiklar eftersom den
förbränner vätgas. Kväveoxidutsläppen lär också
vara mycket låga. Det är
inga produktionsplaner för
motorn men tekniken kan
komma användas i någon
framtida icke fossildriven
motor.
KrHag

t Bussbolag som stöder MHF!
t
e
j
l
ä
V
019-767 14 50 • 054-86 30 31
www.larssonbuss.com

0563-813 31
www.petersbuss.se

EU stoppar
nyförsäljning av
bilar med fossila
bränslen från 2035
Moskvich foto ksp clip

Snart en ny Moskvich
Tidigare Renaultfabrik
i Moskva startar Moskvich-produktionen i
december. Planen är
produktion av 50 000
bilar 2023.

EU-parlamentet och
ministerrådet enades 27
oktober om nya regler
för att fasa ut fossildrivna personbilar. Inga nya
sådana får säljas från
2035 för klimatets skull.

D

etta är det första förslaget i
EU-kommissionens stora ”Fit for 55”-paket som presenterades

2021 och som syftar till att
minska utsläppen år 2030
med 55 procent jämfört
med år 1990. EU-parlamentet och ministerrådet
måste sen formellt godkänna förslaget innan det
kan implementeras.
KrHag

Moskvich-produktionen
skall återskapa tusentals
jobb, när den stillastående
Renault Avtoframos-fabriken omdöps till Moskvas
bilfabrik.

0589-530 67
www.gotlundabuss.com

Jacobssons Busstrafik AB
0226-580 70
www.vastanhede.se

021-12 30 10
www.ramnasbussresor.com

010-452 40 00
www.merresor.se

0583-343 90
www.ammebergsbuss.com

0586-410 90
www.jacobssonsbuss.com

Vi sköter renhållning, VA och gata i Arvika och Eda
www.teknikiväst.se

Vi stödjer MHF för en säker och trygg trafikmiljö
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en ryska invasionen av Ukraina den
24 februari gav
upphov till att företag från
väst lämnade Ryssland i
mängd. I maj blev detaljerna i franska Renaults utträde kända. Renault sålde
i maj sin majoritetsandel
i Lada-tillverkaren AvtoVAZ till den ryska staten
för enligt uppgift bara en
rubel (0,0165 USD), men
med en sexårig option att
köpa tillbaka den. Samma
statliga institution köpte
också Nissans tillgångar
för en euro.

Ratta Ren Bergslagen 2022-4

Bilmärket Moskvich som
startade 1929, upphörde
vid sekelskiftet men återkommer nu, även med elfordon. Moskvas borgmästarekontor och Rysslands
största lastbilstillverkare
Kamaz enades i augusti
om att investera 5 miljarder rubel i Moskvich-fabriken. Kamaz söker nu efter
en utländsk partner. Det lär
handla om kinesiska JAC.

Renault-Alliansen var
delägare i Autovaz-koncernen i 14 år och kom att
bli Renaults näst största
marknad.
från Automotive News
Europé

Mina minnen från tiden
med de då sovjetryskt
byggda bilarna är inte
många. Jag tror att de
inte höll den kvalitet som
konkurrensutsatta västbilar av kommersiella skäl
utvecklade. Jag minns
när man inte tilläts sälja
bilarna i Danmark när en
testad bil inte hade runda bromstrummor utan
låste ett hjul i taget vid
bromstest. Trafikfarlig blev
stämpeln. När italienska
FIAT sålde hela sin fabrik
för FIAT 124 till Sovjet
och nyuppförde en gigantisk anläggning i den för
ändamålet skapade staden
Togliattigrad blev det intern konkurrens. Vi känner
i Sverige bilen som VAZ
Lada. Autovaz utvecklade
sedemera med hjälp från
Porsche framhjulsdrivna
Samara och terrängbilen
Lada. Även Moskvich blev
tvungen utveckla nya modeller, med modern look
och ny teknik från väst.
Importen av västfordon
efter Sovjetunionens fall
skapade konkurrens.
KrHag
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Vulkanmarknaden i Degerfors
Karlskoga-Degerfors
avdelning deltog i Vulkanmarkén i Degerfors
19-20 augusti. Vi kom i
kontakt med en stor del
människor och spred
vårt budskap. Vi värvade
tre medlemmar.

Grötfest
Karlskoga-Degerfors MHF
inbjuder sina medlemmar till grötfest

Jan Johansson

4 decemberkl 13:00
på Balkvägen 9
Karlskoga- Kilsta industriområde.
Anmälan senast 30/11 till
Lennart på 0586-572 22 eller
Jan på 0586-390 28
Varmt välkomna önskar styrelsen.

Lennart Nilsson i väntan på kunder.

Gud blev människa

Ifrågasatt sina
egna alkoholvanor

Grattis Krister
Vi lyckades värva.

Välkommen
att fira advent och
jul i Svenska kyrkan
i Kumla

Barnkalaset i Degerfors
MHF-avdelningen i Karlskoga-Degerfors
deltog i Barnkalaset i Degerfors
8 oktober. Ett
lyckat samarbetsprojekt där
cirka 400 barn
med föräldrar
deltog. Från avdelningen deltog
Claes, Hans och
Sven-Göran med
bilbanan.

D

Jan Johansson
VNFs stipendium 2022 tilldelades Krister Haglund.
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IQs undersökning
visar även att drygt var
tionde 13% har druckit
så mycket i sommar att
de ifrågasatt sina egna
alkoholvanor. Lika
många uppger att de
har påverkats negativt
av andras alkoholkonsumtion under semestern.

Slotracing lockar barn.

Ratta Ren Bergslagen 2022-4

et är inte alltid
som alkohol bidrar till att göra
semestern härligare, något som vår undersökning
också visar. Därför är det
viktigt att reflektera över
sina egna alkoholvanor
och hur de påverkar mig

själv och personer i min
omgivning, säger Karin
Hagman VD IQ.
• Så drack svenskarna
under semestern 2021
• Var tredje uppger att
de drack varannan dag
eller oftare.
• Hälften svarar att de
drack alkohol oftare
under semestern än
vad de gör i vanliga
fall.
• Nästan fyra av tio
uppger att de drack
mer alkohol under semestern än vad de gör
i vanliga fall.
Hämtat fån IQ.se
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