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LedareLedare
Krister HaglundKrister Haglund

ifjol. En ansökan som sen 
kanske inte beviljas. 

Hälften av i december 
inlämnade ansökningar-
na beviljades inte. Då får 
organisationen stå för de 
pengarna helt själv. Nu 
behöver vi bli fler medlem-
mar som kan dela på den 
administrativa kostnaden. 
En kostnad vi i MHF mås-
te bära själva. Alternativet 
vill ingen ha, att ta bort 
den kunniga personal vi 
har, exempelvis göra an-
sökningar. 

Civilsamhället har un-
der hela förra århundradet 
haft ett stöd för att bidra 
till folks demokratiskol-
ning och göra gott på oli-
ka sätt. Trafiksäkerhet är 
ett exempel. Nu verkar de 
frivilliga krafterna lämnas 
åt sitt öde. 

– Du får göra gott fast 
skyll dig själv om du offrar 
tid och pengar… 

Ett hårt samhälle som jag 
hoppats slippa uppleva. Vi 
behöver uppmärksamma 
andra ideella och frivilli-
ga organisationer på detta 
faktum och söka lösningar 
som bidrar till organisatio-
ners finansiering. Vi vill 
inte vara konsulter som 
gör företagsjobb utan ide-
ella och frivilliga som med 
iver, idéer och engagemang 
stärker hela samhället. 

Vi behöver bli fler med-
lemmar. Fler som tror 
på att vi kan bidra till 
människors överlevnad 
i trafiken. Jag vet att vi 
funktionärer i MHF gör 
ett bra jobb. Vi behöver 
få folk att få upp ögonen 
för rattfylleriets risker. 
Blir vi fler, blir vi också 
fler att dela dessa behjär-
tansvärda uppgifter med. 
Ni kan slippa att så ofta 
höra min röst mässa om 
trafiksäkerhet. Många 
andra kan vara med att 
dela på uppgiften.

Vi har under den 
vinter som passe-
rat blivit uppmärk-

sammade på att Trafikver-
ket ställer höga krav på 
projekten. Man tänker inte 
lämna pengar för att vi och 
andra ideella organisatio-
ner ska finnas. Någon form 
av bidrag till allmänt jobb 
som trafiksäkerhetsorga-
nisation utgår inte. De har 
anträtt en väg där allt ska 
mätas och räknas i exakta 
kronor och ören baserade 
på löner och kvitton, an-
givna i förväg i ansökan 

Den första lösningen jag 
angav gäller än, vi måste 
bli fler. Fråga vänner och 
bekanta om de kan vara 
med att stödja arbetet för 
en tryggare trafik genom 
MHF. Det kostar mindre 
än en krona om dagen att 
minska risken att möta ett 
rattfyllo!

Kör säkert i vårsolen!

Trafikverket ställer höga kravTrafikverket ställer höga krav
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? 

Varför krångla 
till det?  

 

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

TORSBY
Trafikskolan i Torsby AB
Levgrensvägen 4D

0560-123 60
www.trafikskola.se

FILIPSTAD
KörkortsKungen i Filipstad
Stora Torget 3E

0590-711 07
www.korkortskungen.se

KARLSTAD
Tingvalla Trafikskola

Karlbergsgatan 2

054-18 06 66
www.tingvallatrafikskola.com

FALUN
Nordstan Bil & MC Skola 

Garvaregatan 2

023-121 70
www.nordstans.se

ARVIKA
Arvika Trafikskola
Storgatan 17

0570-800 57
www.arvikatrafikskola.se

FALUN
Elsborgs Trafikskola
Engelbrektsgatan 15

023-250 70
www.elsborgstrafikskola.se

ÖREBRO
Ottossons Trafikskola

Änggatan 30A

019-611 68 00
www.ottossons.nu

KARLSKOGA
Centrala Trafikskolan
Hotellgatan 4

0586-370 00
www.centrala-trafikskolan.se

KARLSTAD
Karlstad Trafikskola

Älvgatan 5

054-21 40 50
www.karlstadtrafikskola.se

ÖREBRO
Kalles bilskola

Engelbrektsgatan 74

019-611 36 25
www.kallesbilskola.se

KRISTINEHAM
Kristinehamns Bilskola
Spelmansgatan 38

0550-12436
www.kristinehamnsbilskola.se

SÄFFLE
Säffle Trafikskola

Olov Trätäljagatan 2

0533-103 16
www.saffletrafikskola.se

MORA
Dala trafikskola i Mora
Vasagatan 13

0250-135 18
www.dalatrafikskola.se

BORLÄNGE
Yrkestrafikskolan Dalarna
Kvarngatan 13

0243-191 12
www.ytsborlange.se

SUNNE
Sunne Trafikskola 

Mejerigatan 2

0565-71 10 71
www.sunnetrafikskola.se
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Väntan.

Fikastunden.

Mitt i mellandagarna, 
eftermiddagen 28 de-
cember 2022 samlades 
deltagare från MHF 
Skattkärr i Nöjesfabriken 
Karlstad för samvaro och 
bowlingspel.

 Vi var 14 personer som 
samlades i åldrarna 10 
till nästan 90 år. Många 

av oss hade aldrig spelat 
förut vilket kanske märktes 
på resultaten.

Efter att vi spelat bowling-
en samlades vi runt fikabor-
den för en välförtjänt fika. 
En trevlig avslutning på 
MHF året.

Aktiviteten medförde att 
föreningen fick 2 nya med-
lemmar. 

Text: Solveig o Gösta 
Johansson.

Foto: Gunnar Bergkvist, 
Solveig Johansson.

Redo för insats.

BowlingBowling



6 Ratta Ren Bergslagen 2023-1 Ratta Ren Bergslagen 2023-1  7

Fenomenet Fenomenet 

lustgaslustgas

I sin oskyldigaste form 
är det ett partytrick som 
inte lär påverka trafik-
säkerheten. Lustgasen 
är för de flesta känt som 
ett medel som används 
inom sjukvården och där 
jag träffat på det är på 
BB Då i blandning med 
syrgas. Ett sätt att minska 
smärta och förtvivlan 
hos en blivande mamma 
under förlossningen. 

Hur har det kom-
mit att bli ton-
åringars leksak? 

Lika mycket som jag 
undrar över vad som får 
människor att ta andra 
droger undrar jag nu om 
lustgas. Kan det vara att 
det är lätt komma över? 
Patronerna kan ju köpas 
både i lokala affärer och 
på nätet. 

Gasen inhaleras ofta 
direkt från patronen el-
ler efter mellanlagring 
i en ballong. Gasen di-
rekt från patronen kan 
ge frysskador. Lustgasen 
orsakar syrebrist i hjärnan 
som uppfattas som ett rus 
på 1–2 minuter, med av-
slappning och fnittrighet 
som första effekt. Smärt-
lindring och hallucinatio-
ner kommer med ökande 
mängd. Syrebristen kan 
leda till medvetslöshet 
och temporär försvagning 
av hjärtmuskeln. Kräkre-
flexen försvagas och det 

har lett till dödsfall vid 
kräkning. 

Riskerna med lustgas 
ökar än mer om det an-
vänds samtidigt som an-
dra droger eller alkohol.  
Domningar och stickning-
ar i musklerna som kan bli 
bestående nervskador, på-
verkan på blodceller och 
risk för hjärnskador note-
ras av sjukvården. Hjärn-
skadorna kan leda till att 
man blir rullstolsburen 
resten av livet. Det tyck-
er få att man kan riskera 
men man kanske är helt 
okunnig? Nu kan vi börja 
ana att det kan utgöra en 
trafiksäkerhetsrisk. 

Riksdagsmannen Rick-
ard Nordin (C) motione-
rade under förra riksdag-
sperioden om införande 
av både 18-årsgräns och 
förbud för försäljning av 
dikväveoxid i berusnings-
syfte. Både Socialutskott 
och Kammaren avslog 
motionen. Jag undrar just 
varför…

Exempelvis i Storbri-
tannien är lustgas tredje 
största berusningsmedlet 
efter alkohol och cannabis 
för unga under 25 år. Vi 
bör agera innan vi kom-
mer ikapp. Likt Rickard 
tycker jag restriktioner 
borde till för att skydda 
våra unga. 

Krister Haglund

Du måste Du måste 
ansöka ansöka 
om miljöbonusom miljöbonus

Om du köpte elbil ifjol 
kommer inte bonus au-
tomatiskt som tidigare. 
Regeringen tog bort kli-
matbonusen 9 novem-
ber 2022 och meddelar 
nu att de som beställde 
en ny miljöbil före dess 
inte får automatisk 
utbetalning efter sex 
månader som tidigare. 

Nu måste biläg-
aren ansöka om 
klimatbonus för 

att få ut pengarna. Senast 

den 31 maj 2024 måste 
ansökan vara inne hos 
Transportstyrelsen. 

Innan dess måste bilen, 
senast 31 mars, har bli-
vit påställd i registret för 
första gången. De långa 
leveranstiderna på nya 
fordon kan ändå leda till 
att några nya elbilägare 
blir utan pengar.

KrHag

Kraftfulla miljöförslagKraftfulla miljöförslag
i Storbritannieni Storbritannien
Ett regeringsutskottet 
föreslår en sänkning 
med 10 km/h till 100 
km/h hastighetsgräns på 
motorvägar och bilfria 
söndagar i större orter 
för att minska utsläppen

Man föreslår 
också ökad an-
vändning av el-

bilar och uppmuntrar till 
gående och cykling. Där 
finns en mängd politiska 
åtgärder som kan minska 
Storbritanniens oljeför-
brukning och minska lan-
dets utsläpp.

Man föreslår också att 
man ska göra kollektivtra-
fiken billigare, nyttja bil-
delningstjänster och välja 
höghastighetståg framför 
flyg. Man vill också få en 
snabbare ökning av anta-
let elbilar. 

Lyckas man med dessa 
förändringar kan efterfrå-
gan på olja minska med 
2,7 miljoner fat per dag 
globalt. Allt i riktning mot 
nettonollutsläpp till 2050.

Kommittén som tagit 
fram förslagen hade syn-
punkter bildesign och 
bilköpstrender. Bilar blir 
större och tyngre – och 
därför släpper de nyaste 
modellerna i senaste Euro 

6d-standard ut mer CO2 
än mindre bilar från den 
äldre Euro 6c-standarden 
från 2017. Likt Sverige är 
suvar och fyrhjulsdrivna 
fordon populära.

Elbilar sålde bättre än 
dieselbil för första gång-
en förra året. El är därmed 
det näst populäraste driv-
medlet för brittiska köpa-
re, efter bensin.

KrHag

Vårsola Vårsola 
skinerskiner

Sola skiner 
å allt ä vitt 
snön den tiner 
fell vår i snitt

Blöter snö 
sôm bäcken täcker 
bilder sjö 
å sko’an läcker
Vinkel’ på sola 
den jir nu hôpp 
Ho’ varmer jola 
humör blir tôpp

Dä lär bli ny vår 
jämt sôm dä verker 
om rätt sen ja’ spår 
hörs strax nôr lärker
I bûskan syns titer 
kan tänk’ att de viler 
Klart på dôm ja’ liter 
mä ljud sôm mobi-
ler…

Gunnlög Maskhög

Av Regionårsmötet 2022 beslutad Av Regionårsmötet 2022 beslutad 
Verksamhetsplan 2022 - 2024Verksamhetsplan 2022 - 2024
✓  Målet för all verksamhet är att ”Ingen ska dö av rattfylleri”
✓  Våra arrangemang ska vara folkhälsoinriktade.
✓  Hålla kontakt med trafiksäkerhetsaktörer i trafiknykterhetsfrågor.
✓  Information om våra arrangemang ska regelmässigt lämnas till media.
✓  Medlemsvärvning ska prioriteras.
✓  Medlemsvård ska vara kontinuerlig.
✓  Fyra nummer av tidskriften Ratta Ren ska utges årligen.
✓  Fortbildning av funktionärer på centralt arrangerade Verksamhetskonferensen 

och Tylösandsseminariet.
✓  Valda delar ur MHF:s projektkatalog ska genomföras.
✓  Ta hjälp av NBV för att fortbilda funktionärer.
✓  Lokalavdelningar ska stödjas.
✓  Lokalavdelning ska ha gjort minst en utåtriktad verksamhet föregående år och 

årsrapportera efter sitt årsmöte, för att få grundanslag.
✓  Lokalavdelning bör påverka lokala politiker till att kräva trafiknykter kvalitetskon-

troll i upphandlingar.
✓  Lokalavdelning bör ha minst en studiecirkel genom NBV.
✓  Lokalavdelning bör ordna en kulturaktivitet (rapport till NBV).
✓  Lokalavdelning bör påverka kommunens trafiksäkerhetsarbete.
✓  Lokalavdelning bör skriva insändare
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Adventsgröt i ÖrebroAdventsgröt i Örebro

Så kunde vi, efter några 
års uppehåll, återigen 
inbjuda Örebroavdel-
ningens medlemmar till 
adventsgröt år 2022. Vi 
hade bokat Korskyrkans 

festvåning en torsdags-
kväll i slutet på novem-
ber månad och lockade 
med risgrynsgröt och 
skinksmörgås. En jämn 
ström av medlemmar 
kom och vi blev till slut 
34 stycken.

Efter välkomsthäls-
ning inbjöd vi till 
grötfatet och alla lät 

sig väl smaka. Stämningen 

i lokalen var hög och efter 
en stund började våra un-
derhållare Markus och He-
lena från Kumla spela och 
sjunga. Deras mellansnack 
lockade till många skratt. 

Efter underhållningen 
var det dags för en stunds 
info om vårt nykterhetsar-
bete under året och på det 
blev det kaffe och peppar-

kakshjärtan. Kvällen var 
inte slut med det utan nu 
vidtog utlottning av alla de 
priser som dukats upp på 
ett särskilt bord. Kvällen 
var mycket lyckad ur alla 
synpunkter och då inte 
minst för att en deltagare 
aviserade en kommande 
medlemsansökan!

StyrelsenFoto Kurt Thelin
Gröt är gott.

Foto Kurt Thelin
Markus och Helena från Kumla underhöll. 

MHF Munkfors-ForshagaMHF Munkfors-Forshaga

Höll årsmötet hemma 
hos ordförande Sven-Åke 
Dedorsson. Man redo-
visade många informa-
tionsinsatser under året. 

Gunilla Nilsson re-
presenterade re-
gionen. Krister 

Haglund presenterade stu-

diematerialet ”Bli vän med 
trafiken”. 

Styrelsen med ordföran-
de Sven-Åke Dedorsson, 
kassör Kenneth Persson 
och ledamöter Lars-Erik 
Larsson och Uno Ögren 
omvaldes.

KrHag

Sven-Åke Dedorsson och Uno Ögren granskar.

Namnlöst-1   1 2021-02-28   10.07
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MHF Bergslagen pre-
mierar dej som värvar 
en eller flera medlem-
mar. Meddela 

Gunnar Wärmedal
gunnar.warmdedal@mhf.
se

vem och när du värvar 
så du kan vinna på lot-
ter som utgör premier.

Styrelsen

VärvartävlingVärvartävling December i December i 
Ö VärmlandÖ Värmland

Firade Nobel dag på Årlunds gården Nykroppa det 
är ett äldreboende som varje år firar det med en 
finare middag försöker efterlikna stora Nobelfesten 
med uppklädda servitriser och de boende är upp-
klädda till stor fest. Vad gör MHF där jo vi bjuder 
deltagarna på alkoholfri Öl till festen.

EPA och A-traktorer hade Lucia kortege i Filipstad
PRO har luciafest MHF 

är där och talar om trafik 
under mörka vintern samt 
delade ut Reflexer.

ICA Filipstad bjöd på 
kaffe och kaka till alla 
kunderna samt en truba-
dur spelade och sjöng.

Filipstads firma som säl-
jer byggmaterial bjöd alla 
kunder på kaffe och kaka 
jag delade ut reflexer till 
anställda och kunder samt 
lämnade kvar reflexer till 
eftermiddagens kunder.

Vi hade julmarknad i Fi-
lipstad var där och lämna-
de ut reflexer och talade 
om mörkertrafiken.

Det var det mesta mel-
lan sjukhusbesöken i 
Karlstad.

Med vänlig hälsning

Rånald

Vansbro TrädgårdVansbro Trädgård
Sommarblommor, Perenner, Träd och Buskar.Sommarblommor, Perenner, Träd och Buskar.

Hasselfors jord och gödsel.Hasselfors jord och gödsel.

2 km söder om Vansbro mot Filipstad Rv 262 km söder om Vansbro mot Filipstad Rv 26
Tfn 0281-102 25, mobil 073-744 87 76Tfn 0281-102 25, mobil 073-744 87 76

HUSBILAR & HUSVAGNAR I LUDVIKA
FÖR ÖPPETTIDER: SE KURTSHUSVAGNAR.SE

1978-2023

45ÅR
AV TRYGGHET

HUSBILAR & HUSVAGNAR I LUDVIKA
FÖR ÖPPETTIDER: SE KURTSHUSVAGNAR.SE

Behåll 

sparpengarna! 

Finansiera 

med oss.

Snöåvägen 20 Ludvika |  Tel: 0240-305 00 

Vi har öppnat 
bilverkstad!

Service & Reparation
av Husbil, Transportbil 

och Personbil.

Välkommen till 
mellansveriges
STÖRSTA
SORTIMENT
Över 200 fordon i lager. 

STOR INOMHUSHALL!
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Sista och första i AskersundSista och första i Askersund
När ett 25-tal MHF:are 
den 10 februari samlades 
i Elimkyrkan i Askersund 
var det för att genomföra 
MHF Askersund-Laxås 
sista årsmöte. Ute var det 
riktigt mörk eftersom det 
då var barmarksvinter. 
Inomhus däremot var 
det varmt och skönt och 
ett härligt sorl när mötet 
drog igång. 

De sedvanliga för-
handlingarna med 
återblickar på 

verksamhetsåret 2022 gick 
utan större mankemang 
och efter punkt 11 på dag-
ordningen med hälsningar 
till avdelningen från regio-
nens styrelse kunde mötet 
ajourneras för traditionsen-
lig servering av varm korv.

Nästa avdelning av års-
mötet handlade om att för 
första gången planera hur 

avdelningen, med det nya 
namnet MHF Södra Närke, 
skulle arbeta i de kommu-
ner som nu ingick i avdel-
nings område, nämligen 
Askersund, Laxå, Kumla, 
Hallsberg och Lekeberg.

Utöver förhandlingar en-
ligt dagordningen var det 
några personer som blev 
särskilt uppmärksamma-
de. Först ut var det Leif 
Grahn som tackades med 
diplom, nål och blommor 
för sitt 60-åriga medlem-
skap. Därefter avtackades 
Henry och Britta Eriksson 
med blomma för allt de 
gjort för MHF:s räkning 
under många år. Tänkta att 
uppvaktas var också Lars 
Olof Persson och Gösta 
Lennart Hedlund, med-
lemmar 60 respektive 50 
år. De kommer att få sin 
uppvaktning via post.

Kvällen avslutades med 
kaffe och tårta samt ut-
lottning av en mängd vin-
ster. Nöjda efter en trevlig 
kväll fick vi så sopa snön 
från våra bilar och ge oss 
ut i trafiken med snömod-
den sprutande runt däck-
en. Själv åkte jag, delvis i 
snigelfart efter snöplogen, 

hem med en stor bukett 
blommor som några om-
tänksamma ordnat med 
hälsningar från årsmötet 
till avdelningens ordföran-
de, Iréne som inte kunnat 
delta på grund av ett rela-
tivt nyopererat högerknä.

Kurt

Leif Grahn mottog 60-årsdiplom.

Iréne Thelins bukett från sina medlem-
mar efter att hon knäopererats.

Henry och Britta Eriksson avtackades.

Arvika MHF Arvika MHF 
Har haft årsmöte och 
beslutat gå in i MHF 
Västra Värmland som 
skapades förra året. 

Under året som gick 
genomfördes flera 
aktiviteter som Ta 

Paus, rastplatsinformation, 
aktivitet på Trafiknykterhe-
tens dag med utdelning av 
foldrar samt reflexutdel-
ning under hösten. 

Allt för att människor 
ska överleva i trafiken med 
-Ingen ska dö av rattfylleri 
som är MHF devis. Under 
övergången till ny organi-
sation kvarstår lednings-
gruppen med Veine Wal-
lin och Per-Olof Persson i 
spetsen.

KrHag
Per-Olof Persson ingår i 

Arvika MHF ledningsgrupp.
Veine Wallin leder Arvika 

MHF ledningsgrupp.

Års-Års-
möten möten 
i i 
Fryks-Fryks-
dalendalen
MHF Sunne och 
MHF Lysvik har vid 
sina årsmöten beslutat 
att ansöka om att få 
bilda ett gemensamt 
MHF Fryksdalen till-
sammans med MHF 
Torsby. 

Vid respektive 
årsmöten utsågs 
två personer till 

interimsstyrelsen för 
gemensamma avdel-
ningen. Verksamheten 
planeras fortsätta som 
tidigare.

KrHag

MHF DalaMittMHF DalaMitt
Årsmötet hölls i Gustafs 
Missionskyrka och tre 
veteraner mottog diplom 
och nålar.

Verksamheten 2022 
innefattade del-
tagande i firande 

av Folknykterhetens dag, 
flygbladutdelning på tra-
fiknykterhetens dag och 
sommarkampanjen. 

Mätning av hastighet 
vid grundskola och på rv 
70 gav nedslående resultat, 
fast eko i lokal media. På 
hösten delades reflexer ut. 

På årsmötet presenterade 
Krister Haglund trafikcir-
keln –Bli vän med trafiken 

samt visade alkohol och 
drogtest. Till styrelse om-
valdes Rut Lenngren, Gus-
tafs ordf och Bengt-Olov 

Söderkvist, Fors ledamot. 
Nyvald ledamot blev Maj-
vor Ehlén, Borlänge.

KrHag

Ordf Rut Lenngren fick en ny styrelseledamot Majvor Ehlén.

Carl-Einar Sandell, Sven Hedberg och Björn Agardt tilldelades diplom av Rut Lenngren.
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Fin vinterväg och vackra 
vyer från Högfjällshot-
ellet mot Tandådalen.

Vägtrafiken skördar offerVägtrafiken skördar offer
Under 2022 omkom 220 
personer vilket är 13 
fler jämfört med genom-
snittet för pandemiåren 
2020 och 2021 då 204 
respektive 210 perso-
ner dog. År 2019 före 
pandemin, omkom 221 
personer. Varje olycksfall 
och än värre dödsfall är 
en tragedi. Kan vi med 
den utvecklingen klara 
nollvisionens dröm? El-
ler i vart fall nå de max 
133 trafikdödade som EU 
pekat ut som svenskt mål 
för år 2030?

Ifjol dog 96 oskyddade 
trafikanter (30 motor-
cyklister, 20 cyklister, 

4 el-sparkcyklister, 26 
fotgängare, 11 mopedister 
och 5 övriga).

Åtta barn upp till 15 år 
dog och 80 personer var 
över 64 år.

124 av de 220 omkomna 
var skyddade trafikanter 
(103 i personbil, 14 i last-
bil, 2 i buss och 4 i A-trak-
tor och en i övrigt fordon)

Siffrorna är hämtade från 
Transportstyrelsen.

KrHag

Trafikdödade.

Fjällprojektet Fjällprojektet 2022-232022-23
Även denna säsong har 
vi kunnat fortsätta våra 
samtal med näringsid-
kare i Dalafjällen. Vi 
placerar ut foldrar i ställ 
där man får förklaringar 
till vår hållning i rattfyl-
lerifrågor. Man får också 
goda råd för den som 
ertappar någon på gång 
att köra motorfordon i 
påverkat tillstånd. Med 
en QR-kod på baksidan 
kan man Swisha en 
betalning som stöd eller 
inträdesavgift till MHF.

Årets version har en 
gulblå rand i över-
kanten så man ser 

att det är senaste utgåvan.
Jag har lärt mej att ha 

med nya folderställ för att 
inte skapa dåligt samvete 
om de ansvariga jag möter 
inte vet var tidigare ställ 
hamnat. De flesta har dem 
ju kvar fast behöver få fol-
drana utbytta mot nya. 

Första rundan kördes, 
från Vansbro upp till Idre 
fjäll i julveckan med en 
påfyllningsrunda i slutet 
av januari. Nu finns nya 
foldrar på närmare trettio 
ställen i det turisttäta om-

rådet. Även i år upplevde 
jag att det var många som 
åkte skidor före jul, nu 
med mera snö i terrängen 
än 2021.

MHF blir väl mottaget 
och foldrarna hanteras 
med förståelse. På näs-
tan alla folderställen som 
stod framme hade foldrar-

na som stod längst fram 
fått hundöron. Det känns 
bra att folk tittar i dem, 
vi hoppas att det leder till 
eftertanke och att en och 
annan stöttar oss som med-
lem. Allt för att -Ingen ska 
dö av Rattfylleri.

KrHag

-22 C och glömde  
ta på vantar.

Till synes oändliga köer i fjälltrafiken.

Städjan är oemotståndlig i kvällsljuset.

Tur det inte var  
töväder för gruset var 

nog under isen.

VILL DU OCKSÅ BO I  VILL DU OCKSÅ BO I  
ASKERSUNDS KOMMUN?ASKERSUNDS KOMMUN?
www.askersund.se/flyttahit
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Evy TungfeldtEvy Tungfeldt
är regionstyrelsens sekreterareär regionstyrelsens sekreterare

Var bor du?
Jag bor utanför Örebro
Hur gammal är du?
Lagom gammal och lagom 
ung

Vad jobbar du med ”ci-
vilt”?

Jag är undersköterska/
boendestödjare på ett 

LSS-boende
Vad har du för bak-
grund att tillföra 
regionstyrelsen?
Har haft uppdrag 
inom förenings-
verksamhet, i olika 

föreningar, hela mitt 
liv. Jag tror jag kan 

tillföra ökad struktur 
och ordning genom mina 
erfarenheter
Allt tuffare ekonomi för 
alla, vad tänker du att 
MHF kan göra?
En trimmad organisation 
samt värva fler medlem-
mar.

Som för alla föreningar är 
medlemstalen viktiga, hur 
tänker du fler kan engage-
ras i MHF?
Jag tror att föreningen be-
höver vidga sin syn och 
titta mer mot unga tex bil-
buren ungdom, a-traktor 
förare, mopedbilsförare 

etc. Jag tror också att MHF 
behöver synas i fler media 
så som de sociala medie-
kanalerna.
Något du vill säga våra 
läsare?
Att fortsätta med det enga-
gemang som läggs ner på 
alla nivåer.

Evy Tungfeldt.

Till föräldrar Till föräldrar 
• Unga kan komma i kontakt med narkotika överallt
• Var inte naiv – var uppmärksam på tecken
• Släpp inte taget när din tonåring är jobbig – ha koll
• Var vaken när din tonåring kommer hem
• Bygg relation så att din tonåring vågar berätta

Tillbehör som används och som kan tyda på narkotika-
bruk hos din tonåring. 

Cannabis kan rökas i olika former av pipa eller som 
cigarett. Cannabis finns också som gelégodis, kakor eller 
i oljekapslar till e-cigaretter. 

Droger göms ofta i cigarettpaket eller tuggummipaket. 
Hittar du ett vadderat kuvert i din tonårings rum kan det 
vara ett tecken på att droger beställts online och levere-
rats på posten. Cigarettpapper som Rizzla eller OCB kan 
användas för att rulla jointar. 

Grinder är ett malningsverktyg som används för att 
smula sönder cannabis för inblandning i tobak. 

Slangord för olika drog är vanlig bland ungdomar. Ma-
rijuana kan kallas exempelvis weed, mary jane och indian. 
Ecstasy kan kallas molly, glad och Erik. Hasch kan gå 
under namnet gås.

Cannabis (hasch och marijuana) är efter alkohol den 
vanligaste drogen i Sverige. Priset är 50–150 SEK/g.

Hasch är kåda från cannabisplantans blomma som blan-
dats ut ofta med kamelskit. Kontrollera naglarna om du 
misstänker haschhantering. Under naglarna kan brun 
smuts va rester.

Marijuana är torkade växtdelar från cannabisplantan. 
Du ska vara uppmärksam på om: 
• Kläder luktar rök eller cannabis (lite sött)
• Du hittar märken med marijuanalöv
• Ditt barn säger att cannabis borde vara lagligt 
• Cigarettpapper för rullning i fickan

Tramadol (på slang lena och tram) är ett smärtstillan-
de läkemedel som är narkotikaklassat som ofta används 
tillsammans med andra droger som cannabis. Priset är 
25–50 SEK. 

Xanor och Ksalol är bensodiazepiner (på slang benzo), 
läkemedel som påverkar nervsystemet. Blandas vanligen 
i alkohol. En tablett kostar cirka 10 SEK.

Kan i brukarleden kallas stavar, blåbär, små blåbär, blå, 
pix, xanax, habbar, bitches, födder. 

Polisen har hittat röda tabletter med texten ”HAB 200 
mg” och ”Signatur”. I dessa kan fentanyl förekomma. 
Fentanyl är en konstgjord opioid som kan vara hundra 
gånger starkare än morfin och används medicinskt för 
smärtlindring.

Amfetamin är ett vitt pulver som kan ha nyanser av gult, 
rosa eller grått. Pulvret är ofta kladdigt och luktar starkt 
av blommor och rengöringsmedel. Det förekommer som 
tablett eller kapsel. Drogen går att andas in, dricka eller 
spruta in i blodet. Pris 150–400 SEK/g. Amfetamin kan 
med slang kallas Speed, tjack, sho, tjosan, ful, klet, vaket, 
affe, skor, billigt, ice

MDMA finns ofta i ecstasytabletter. En tablett kan bl.a. 
ha symbolen S, ett Superman-märke. Ren MDMA finns 
som pulver eller kristaller. Pris 150 SEK/tablett och kris-
taller kring tusenlappen per gram. MDMA/ecstasy kan 
med slang kallas Molly, knappar, glad, XTC, Eva, E, Erik.

Heroin utvinns ur opiumvallmo. Drogen kan vara brunt 
eller vitt pulver, stenar eller kritor. Man värmer prepa-
ratet med öppen eld i en sked eller foliepapper. Om du 
hittar foliepapper med svart klet i och stark lukt, kan det 
vara rester av heroin. Pris kring 800 SEK/g. Heroin kan 
med slang kallas: Häst, horse, jonk, dop, frukt, dope, H, 
black, smack.

Precis som narkotika är alkohol beroendeframkallande. 
Ungdomar dricker ibland för att passa in i en grupp och 
några börjar dricka alkohol redan i tidiga tonår. Vanligast 
att det dricks på helger, skolavslutningar och festivaler. 
Alkoholbruket har sjunkit bland unga under senaste åren. 
De flesta elever i årskurs nio inte druckit alkohol. Om du 
märker eller får reda på att ditt barn provat alkohol bör du 
fråga var alkoholen kommer ifrån. Att sälja alkohol till 
unga är olagligt och pågatanpriset ligger på 100 SEK/L.
Konsekvenser av droganvändning 

Droganvändning kan skada hälsan men det finns också 
andra konsekvenser. Utanförskap, försörjningssvårighe-
ter, skolproblem och kriminalitet kopplas till droganvänd-
ning. I Sverige är det förbjudet att hantera narkotika med 
fängelse i straffskalan. Polisen gör kroppsbesiktning om 
en ungdom misstänks ha tagit narkotika. 

Om ditt barn är under 18 år måste du som förälder vara 
med vid förhör. Även socialtjänsten erbjuds vara med. 
Urinprov tas och ibland blodprov. Analyssvar kommer 
inom 2–3 veckor. 

Om ditt barn inte har narkotika i blodet kan barnet ändå 
misstänkas för att sälja eller transportera narkotika. För 
ungdomar mellan 15–18 år upprättas en anmälan för nar-
kotikabrott som polisen utreder. 

För unga under 15 år kontaktar polisen vårdnadshavare 
och gör en anmälan till socialtjänsten

Baserat på dokument av Evy Tungfeldt

KrHag

Får man cancer av cannabis?Får man cancer av cannabis?
Forskningsansvarig 
CAN Mats Ramstedt 
presenterade en rapport 
från CAN om cannabis 
och risken för cancer. 

Legalisering leder 
till ökad användning 
genom ökad tillgäng-
lighet, finns cancer-
risker?

Användningen varierar 
mellan studier vilket gör 
det svårt bedöma risker av 
just cannabis. Andra risk-
faktorer som alkohol och 
tobak används ju också av 
brukarna. Mats fann för 
en låg systematisk kvalitet 
för att fastställa kausalitet 
(orsakssamband) med de 
studier som sammanställts. 
Senaste översikterna täckte 
rapporter mellan 1973 och 
2019. 

Det finns likheter mellan 
tobak och cannabisrök, 

fast oftast röks inte canna-
bis så intensivt som tobak 
men det har ju psykoaktiva 
konsekvenser. Man blir ju 
hög. Effekterna på beteen-
det och psyket fanns inte 
med i rapporten.

Det finns egenskaper i 
THC aktiv substans, som 
försämrar immuniteten. 
Det finns cancerhämman-
de effekter hos cannabi-
noider men det finns också 
det som kan öka risken för 
cancer. 

Rapporten bygger på 19 
fallstudier och 4 kohort-
studier(jämför grupp som 
brukar med grupp som inte 
brukar), flest från USA.

8 studier om lungcancer var 
inte entydiga, eftersom man 
inte isolerade användningen 
till cannabis utan man rökte 
också tobak. Samma otill-
räcklighet i studierna fanns 
för struphuvudhalscancer.  
För testikelcancer finns en 
svag evidens(vetenskapligt 
belägg).

Totalt sett finns det skäl 
till oro för negativa medi-
cinska effekter enligt fors-
karna. Redan tobak har 
effekter efter volym och 
tid. Det finns nästan inga 
personer som rökt över 10 
år ännu, att forska på av-
seende cancer. Forskarna 
önskar sig isolerade can-
nabisbrukare och verktyg 
som kan användas för att 
ge klara svar. Det tar tid få 
fram kunskapen. 

Slutsats: Tydlig evidens 
saknas för att man både 
röker både tobak och can-
nabis, fast mycket pekar 
på att det finns ett sam-
band mellan cannabis och 
cancer.

KrHag

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

Öppet året om.
Onlinebokning

stugby.se 0248-107 65

FYRKLÖVERNS STUGBY
bo i underbar natur med utsikt över Siljan
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Verksamhetsberättelse för MHF Verksamhetsberättelse för MHF 
Region Bergslagen 2022Region Bergslagen 2022
MHF Region Bergslagen består av 20-talet avdel-
ningar täckande alla kommuner i Dalarna, Värmland 
och Örebro Län.

Styrelsen
Ordförande:
Krister Haglund, Värmland

Vice ordförande/Verksamhetsansvarig: 
Gunnar Värmedal, Dalarna 

Sekreterare:
Evy Tungfeldt, Örebro län

Kassör:
Kurt Thelin, Örebro län

Ledamöter:
Lasse Ståhlberg, Örebro län
Arvo Hyvönen, Värmland
Magnus Eriksson, Dalarna
Dennis Andreasen, Dalarna
Michael Helmersson, Värmland

Suppleant:
Göran Carlsson, Örebro län

Revisorer:
Sture Elnäs, Dalarna
Anders Hassis, DALREV, Borlänge

Revisorsersättare:
Roland Stenbäck, Värmland, 
personlig ers. till Sture Elnäs
Tony Pettersson, DALREV, 
personlig ers. Anders Hassis

Valberedning:
Iréne Thelin, Örebro län sammankallande
Roland Stenbäck, Värmland
John-Erik Jansson, Dalarna

Regionårsmötet 2022
Regionårsmötet hölls 14 maj i Malung, som ett fysiskt 
möte, och mötet gästades av MHF förbundets relativt ny-
valda ordförande Anette Fagerholm Ahlholm som också 
agerade mötesordförande. Anette presenterade sig och 
berättade kort om sin bakgrund inom MHF.

Styrelsen
Under året har styrelsen sammanträtt vid 4 tillfällen i 
Karlstad på regionkontoret. Folke Ringberg, förbundssty-
relsen, har deltagit vid några tillfällen. Han har rapporterat 

från förbundsstyrelsens arbete med bl a ” MHF IDAG 
OCH I FRAMTIDEN” ett arbete för att anpassa MHF:s 
organisation för att nå ut även i framtiden.

Gunnar Wärmedal är regionens projektansvarige.
RattaRen
Krister Haglund har varit ansvarig utgivare och som re-
daktör stått för tidningens material. Krister välkomnar 
avdelningar som vill rapportera eller informera om något 
att sända in material till tidningen. Det kan vara en bild 
och en liten text. 

Länsråden
Länsrådsmedlemmar i Värmland / Dalarna har hållit mö-
ten på regionens kontor i Karlstad och i Malung. Man 
har också ansvarat för posthämtning. I Örebro länsråd 
hålls mötena på olika platser. I Malung finns kontor för 
materialförvaring och möjlighet att hålla möten.

Förbundsmöten
Förbundsmöte hölls den 13 juni i Södertälje. Evy Tung-
feldt, Arvo Hyvönen, Lasse Ståhlberg, Kurt Thelin, Den-
nis Andreasen och Gunnar Wärmedal var ombud från 
regionen.

Verksamhet
Inför varje år får regionstyrelsen en verksamhets- och 
projektkatalog från förbundsstyrelsen, med de projekt 
som bör genomföras. Vi tilldelas också en summa pengar 
i efterskott för ändamålet. Regionstyrelsen väljer de pro-
jekt och verksamheter som vi tror oss kunna genomföra.

Vi delar ut ett schablonmässigt stöd till lokalavdelningar 
som deltagit vid Trafiknykterhetens dag, Folknykterhe-
tens dag och Ta Paus, samt andra planerade aktiviteter. 
Avdelningarna kan här söka aktivitetsbidrag inför egna 
utåtriktade aktiviteter.
Förbundskontakter
Gunnar Wärmedal ingår i förbundets projektgrupp. Pro-
jektgruppen har haft månadsvisa träffar under året. Krister 
Haglund deltar i möten för Regions ordföranden.

Projektverksamhet
Trafiknykterhetens dag, Avdelningarna i regionen till-
delades foldrar som man efter eget gottfinnande, distri-
buerade till trafikanter.
Folknykterhetens dag, många avdelningar delade ut 
foldrar i brevlådor i närområdet eller genomförde tradi-
tionella nykterhetsmöten.
Rastplats aktivitet - Ta paus, har åter kunnat genom-
föras på många platser i regionen.
Alltid synlig-säkerhet för oskyddade trafikanter, under 
hösten har ett antal reflexaktiviteter för att öka synligheten 
hos oskyddade trafikanter.

Extrastöd till regional och lokal verksamhet
Fjällprojektet, Informationsfoldern ”Goda råd med om-
tanke om Dig och andra”, om hur man hanterar en pre-
sumtiv rattfyllerist har spritts ut över regionen. Foldern 
har placerats ut på hotell och serviceställen i fjällområdet 
från Sälen till Idre samt Säfsen. Region Dalarna har bi-
dragit till finansieringen.

Övrig verksamhet
MADD Sweden- ett nätverk för rattfylleridrabbade, 
Mats Sjöö finns med i många av MHF- arrangemang. 
Han besöker föreningar och skolklasser för att tala om 
olämpligheten med onykter trafik. MADD önskar och 
hoppas att fler vill ta emot dem och deras budskap. Mats 
har via NBV arbetat för att skapa nyktra mötesplatser för 
motorburen ungdom främst a-traktorförare.
Mopedsimulatorn, har använts under mopedkörkorts-
utbildningar.
MHF Östra Värmland, har deltagit i många cruisingar 
under året.
Medlemsvård, är en mycket viktig del i regionens arbete. 
Under året har medlemmar som fyllt jämna år uppmärk-
sammats genom att regionen skickat gratulationskort. 
Regionen har också uppmärksammat trogna medlemmar 
25, 50, 60 och 70 år. Medlemsvärvning är en prioriterad 
aktivitet, en förutsättning för föreningens fortlevnad, och 
den medlem som värvar en ny medlem premieras med 
en Sverigelott.
Tylösandsseminariet, genomfördes i år fysiskt igen efter 
flera år som ett digitalt evenemang.
Regionsutbildning, har genomförts under hösten. Den 
förlades i Kristinehamn och 20–25 stycken medlemmar 
deltog, de flesta fysiskt, och några digitalt. MHF har gott 
samarbete med NBV för övrig studieverksamhet.
Rattfyllerisimulator har skapats med hjälp av funktio-
närer i MHF Malung.

Laserpistol har inskaffats för utlåning till arbete i lo-
kalavdelningarna.

Marknadsföring
Tack vare initiativ av MHF Malung kunde vi medverka 
på flygfesten i Dala-Järna i augusti. Ett jätteevenemang 
i tre dagar där vi hyrde in voltbilen med bemanning från 
MHF Mitt. 

Regionen har en egen hemsida: bergslagen.mhf.se det 
går att hitta den via mhf.se också. Lokalavdelningarna i 
regionen är alltid välkomna att informera sina medlemmar 
via den hemsidan. Kontakta Kurt Thelin, webbmaster, 
med den information ni vill få publicerad.
Medlemsantalet
2022-12-31 var antalet betalande MHF och MHF Tra-
fiknykter 994 st medlemmar, av dessa är 28 st nyvärvade 
under året. 

Medlemsförmån
MHF/MHF-ungdom i Örebro Län äger en anläggning 
om tre lägenheter i Sälenfjällen, Tandådalen. Där kan 
medlemmar hyra med rabatt. Mer information finns på 
regionens hemsida.

Verksamhetsberättelsen tar upp valda delar av det ar-
bete för säkerhet och nykter trafik som bedrivs genom 
regionens regi.

Vi tackar våra medlemmar, funktionärer, samarbetspart-
ners, organisationer och avdelningar för stöd. Vi hoppas 
att med goda kontakter och ömsesidiga relationer mellan 
avdelningar, region och förbund kunna effektivisera vårt 
arbete för trafiksäkerhet och nykterhet i vår region. Vi 
ser dock att vi har mycket kvar i arbete och vår strävan 
att – Ingen ska dö av rattfylleri.

Regionstyrelsen 

2023-01-28
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Från förbundsstyrelsenFrån förbundsstyrelsen
Under många år har vi 
kunnat få en del av våra 
resurser från Trafikver-
ket. Idag är organisa-
tionsbidrag, en peng för 
att vi bevakar trafiksäker-
hetsintresset och exis-
terar som organisation, 
borta. Man förväntar sig 
trots det, att vi ska ha re-
surser, läs pengar, till ad-
ministrationen. Att hålla 
personal med registersys-
tem, data, arbetsredskap, 
arbetsledning och lokaler 
så vi kan räkna fram vad 
projekt kostar. 

Det är i grunden du 
som medlem som 
är motivet för orga-

nisationens liv. Vi kan inte 
kräva ideella insatser på 
en nivå så att vi bemannar 
alla funktioner och sen ha 
krafter kvar att tänka nytt i 
projektansökningar. Därtill 

kommer att alla ansökning-
ar inte beviljas. 

Om vi beviljas medel, 
vilket i år gjordes med 
hälften av ansökningarna, 
är grunden samma som 
när man anlitar konsulter. 
Endast löner, material- och 
transportköp ersätts. Dess-
utom upp till exakt det 
som beviljats ansökan. Jag 
har svårt att tro att man på 
verket förstår hur vi i ide-
ella organisationer jobbar. 

Andra organisationer lär 
ha samma problem så vi 
behöver samarbeta för att 
få förståelse för ideella 
principer.

En grafisk manual har 
utarbetsats så MHF ska 
få gemensamt utseende 
på tryckta produkter och 
webbsidor.

Sedan regionorganisation 
sattes i sjön i mitten på 
90-talet har vi blivit färre 
och vår omvärld förändrats. 

Tre arbetsgrupper har tagit 
fram frågeställningar som 
lämnats till regionerna att 
ge reflektioner på, för att 
sen presenteras på för-
bundsmötet 12 juni. En frå-
ga som berörs är en möjlig 
integrering av MHF-Ung-
dom i vuxenförbundet.                

Tylösandsseminariet, det 
jättestora utbildningseven-
tet i Halland, får reviderad 
form. Efter ett otal år med 
stora förluster gör vi om det 
till endagsseminarier på nä-
tet, kanske flera per år. 

Pandemin utvecklade tek-
niken där nu de kostsamma 
resorna och övernattningar-
na kan minimeras.

Krister Haglund

Hälften av ansökningarna  

beviljades i år!

Dyrt kaffeDyrt kaffe
Här hemma har vi pratat 
om att kaffet har blivit 
dyrare fast historien jag 
saxar ut Karlskoga Tidning 
var att ta i. En lastbilsföra-
re i 35-årsåldern stoppades 
av polisen som misstänkte 
påverkan och efter provtag-
ning konstaterades amfe-
tamin i blodet. Mannen 
hade i första förhöret ingen 
förklaring till det positiva 
provet. 

Vid nästa förhör sa 
den ertappade att 
han besökt en tjej 

som rör sig i kretsar där det 
finns narkotika. Han men-
ade att någon av de andra 
besökarna haft narkotika i 
hans kaffe vid besöket. 

Tingsrätten skriver i do-
men att mannens förkla-
ring är en uppenbar efter-
handskonstruktion, att det 

måste ha varit amfetamin 
i kaffet han blev bjuden på 
och att tingsrätten anser 
att åtalet är styrkt. Vad han 
berättat förändrar inte den 
bedömningen. 

En månad senare greps 
mannen för grov olovlig 
körning igen körande last-
bil. Körkortet var indraget. 

Domen för rattfylleri, 
ringa narkotikabrott och 

straffet löd på 16000 kro-
nor i dagsböter. Det in-
dragna körkortet räknas 
inte som straff utan en sä-
kerhetsåtgärd för att man 
visat sig inte kunna följa 
gällande regler.

KrHag

Namnlöst-4   1 2020-09-17   17.59
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LärarutbildningLärarutbildning
Karlstad teknikcenter kör 
nu tredje utbildningen 
till trafiklärare och har 
beviljats lika många till. 

Initiativtagare är NTF 
Värmland. MHF har 
genom Krister Haglund 

och Rolf Gatback, bägge 
utbildare i trafik, hållit fö-
reläsningsdag med klassen 
som var inne nu. 

Föreläsningen är baserad 
på ett koncept som använts 
på gymnasieskolor efter-
som körkortselever oftast 
är just gymnasieelever. 

Många relevanta frågor 
ställdes och vi fick verkli-
gen möjlighet ge en detalj-
bild, både av riskerna med 
rattfylleri och våra förslag 
på lösningar som med al-
kobommar.

KrHag
Rolf Gatback lär ut trafik.

Är vi på rätt väg?Är vi på rätt väg?
I höstas slogs ett Alex-
anderhugg mot elbilsför-
säljningen i Sverige. Den 
generösa elbilsrabatten 
om 70’ försvann över en 
natt. Kritikerna mot detta 
välfärdsbidrag till de som 
såg sej ha råd investera 
i miljöriktiga elbilar, 
fick sin vilja igenom och 
staten kunde få behålla 
den pengen. 

Jag kan inte bedöma om 
den miljöbelastningen 
fordonstillverkning 

utgör är så mycket större 
på ett elfordon än på ett 
bränslefordon, fast en sak 
är jag säker på. Om ett re-
dan tillverkat fordon kan 
leva 50 % längre minskar 

miljöbelastningen med en 
tredjedel för tillverknings-
skedet. 

Jag vet att fordon har 
ökat sin faktiska livslängd 

under många år genom 
bättre rostskydd, mer re-
parationsvänliga konstruk-
tioner och tåligare materi-
al. Vår svenska åtgärd att 

redan i mitten på 1960-ta-
let införa trafiksäkerhets-
kontroll, Bilprovningen, 
bidrog. 

Man blev tvungen göra 
sitt fordon trafiksäkerhet 
minst en gång per år. Det 
kan ha bidragit till Sveri-
ges höga renommé i trafik-
säkerhetssammanhang. I 
mina ögon har den trenden 
vänt. Genom mer kompli-
cerade konstruktioner, an-
vändande av fukthållande 
material (för ljudisolering) 
och icke lagningsbara 
komponenter blir livsläng-
den kortare. Miljön ser jag 
inte som vinnare i det per-
spektivet.

KrHag

Alkobommar behövsAlkobommar behövs

Jag sitter och läser ett 
reportage i Trelleborgs 
Allehanda från Tullen 
i Trelleborg. Personal i 
tullkontrollen känner  sej 
för underbemannade för 
att stoppa rattfyllerister. 

I artikeln beskrivs hur 
man under en vanlig 
torsdagskväll på tio 

minuter ertappar tre miss-
tänkta rattfyllerister som 
kört lastbil av färja och in 
i hamnen. 

MHF har utvecklat en 
lösning så vill man mins-
ka rattfylleristimporten har 
vi en lösning för hamnar. 
Vi hoppas att löftet från 
regeringen, att satsa 58 
miljoner på alkobommar 
innebär ett försvårande att 
åka in i Sverige påverkad.

Krister Haglund

Bilprovningen larmarBilprovningen larmar

Brister hos två tredjede-
lar av drygt 3 000 besik-
tade A-traktorer. Det rör 
sig om brister som måste 
åtgärdas snarast. 

Hälften av besiktade 
A-traktorer hade 
fel som kräver om-

besiktning. Detta är mer än 
dubbelt så mycket jämfört 
med personbilar där en 
femtedel måste ombesik-
tigas. Med ombesiktnings-
krav menas att bristerna är 
så pass allvarliga att fordo-
net kräver en fackmanna-
mässig bedömning av att 
felen har åtgärdats.

Var sjunde A-traktorer 
fick anmärkningar under 

System Övrigt, såsom änd-
ring och identitet. Fordonet 
hade ändrats jämfört med 
specifikationen i registre-
ringsbesiktningen, exem-
pelvis avseende max has-
tighet. Ovanligt högt mot 

bakgrund av att motsvaran-
de andel för personbilar var 
2,6 procent.

När Bilprovningen jäm-
för mellan statistik år 2021 
med 2022 ökade andelen 

A-traktorer som fick an-
märkningar med 2,6 pro-
centenheter och andelen 
som hade fel med krav på 
ombesiktning steg med 2,9 
procentenheter.

KrHag

A-traktorn populär bland unga.

Namnlöst-1   1 2020-02-27   12.00
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KåsörKåsör
Inge BjälvegårdInge Bjälvegård

Full och tacksam?Full och tacksam?

Kontakter lokalavdelningar inrapporterade Kontakter lokalavdelningar inrapporterade 2023-02-202023-02-20

Arvika: 
Veine Wallin Ö:a Esplanaden 31 671 40 Arvika 

0570-77 59 88
Mailadress saknas 

Södra Närke:
Iréne Thelin Stenfallsgatan 11 681 37 Kristinehamn

070-546 74 69 
familjen.thelin@outlook.com 

Dala Mitt: 
Rut Lenngren Stiftelsevägen 3H 781 60 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: 
Anders Dahlström Höglundagatan 15 686 35 Sunne

0703-20 88 58
anders@dahlstromfamily.se

Torsby: 
Mats Mattsson Vittjärn 7 68591 Torsby 

0560-500 59 
matsmattsson667@hotmail.
com 

V:a Värmland
Arvo Hyvönen Göstahult 215 655 94 Karlstad

0705-43 84 03 
a.arvohyvonen@gmail.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

Nu är det årsmötestider 
i mängder av ideella 
föreningar. Så även inom 
nykterhetsrörelsen. Ofta 
kan man även där läsa, i 
slutet av revisionsberät-
telserna, att revisorerna 
rekommenderar ”full 
och tacksam ansvars-
frihet” för avgående 
styrelse! Jag betackar 
mig! Skriv gärna ”full-
ständig”, istället t.ex. 

Gnälligt? Jajamen-
san... Som så kallad 
”nykterhetsfanati-

ker”, så finns det mycket att 
reta sig på, om jag vill. Al-
koholreklam överallt, vin-
provningar i radio och TV, 
den ständiga ”alkokulten” 
kring alla arrangemang från 
företagsfester till idrottstäv-
lingar mm mm...

Som medlem i fackför-
bundet: Transportarbetare-
förbundet, som organiserar 
bl.a. yrkesförare, så baxnar 
jag, ibland. Tillbedjan av 
”kung Alkohol”, är där en 
sådan total självklarhet, att 
dubbelmoralen fullkomli-
gen sprutar omkring de 
framstående företrädarna! 
De vet vad som är rätt, men 
är dåliga på balansgången, 
och har lyckats trampa i 
klaveret åtskilliga gånger. 
Och detta utan att lära sig 
läxan...

Som medlem i LRF, ska 

jag tycka att vi ska kunna 
sälja alkohol direkt ute på 
gårdarna! (Lagligt, allt-
så...) Tänk vilket effek-
tivt sätt, att undergräva 
Systembolagets monopol. 
Inga miljöer ska få vara al-
koholfria. Inte ens inom de 
religiösa samfunden, trots 
att där predikas att man ska 
ta hand om ALLA med-
människor. Alkoholism 
är numera klassad som 
sjukdom, men i alla fall så 
ska vi inte stötta dem som 
”trillat dit”, utan istället ta 
bort alla nyktra alternativ! 
Totalt vansinne! Syniskt? 
Jajamensan!

Ja, nu har jag fått ur mig 
lite frustration, så det bor-
de räcka för denna gång... 
Ute är det vinter, vissa da-
gar, andra vår. Men, jag 
kollar i almanackan, istäl-
let. Enligt den så är vår-
dagjämningen på samma 
tid i år, som den brukar. 
Alltså ingen vår riktigt än, 
men dräglig vinter! Mina 
kor, som kan välja på ”ute 
och inneliv”, föredrar kyla 
utomhus och ”smiter in” 
vid regn och rusk. Katter-
na ligger i pannrummet, 
men dras ut ”på fältet” av 
ljuset, som ger ”vårkäns-
lor”. Första varningarna 
hög brandrisk, i det torra 
fjolårsgräset, har börjat 
komma. Snart finner man 
nog årets första MC i diket, 

någonstans efter våra väg-
ar. Då är det äntligen vår!

Snart ska sommardäcken 
på, om man råkar ha dubb 
(kvar) i vinterdäcken. Det-
ta brukar inte orsaka allt 
för stora problem, men kan 
ibland bli lite konstigt. Av 
snålhet har jag någon gång 
bara dubbat ur de halvslit-
na, urgamla, vinterdäcken. 
Detta har givit en bil som 
allt för lätt vattenplanar, 
med hemska körupplevel-
ser som följd!

Jag har upplevt en allt 
för vinglig färd, ibland, då 
hjulmuttrarna lossnat! En 
gång blev jag omkörd av 
mitt eget släpvagnshjul. 
Inga muttrar kvar...

Än har jag så gamla bilar, 
så att det finns reservdäck 
i dem. Detta hjälper dock 
föga, om man saknar både 
fälgkors och domkraft. 
Självupplevt? Jajamen!

Sen början av 2010-ta-
let har jag varit SAAB 
9000-ägare. Den sista till-
verkades 1998, och en av 
denna årsmodell, har varit 
min. För att hålla liv i den-
na, så har tre andra 1990-
tals skönheter fått donera 
diverse delar. Nu är denna 
saga definitivt all. Alla fyra 
har fått gå samma öde till 
mötes: De blev övningsob-
jekt för räddningstjänsten. 
Ett mycket ärofyllt slut, 

skulle jag vilja påstå! Tänk 
att kunna vara till nytta en 
sista gång, trots att allt re-
dan är över...

För tillfället ska alla nya 
bilar gå på el. Politiken 
håller på att besluta sig fast 
i en kraftigt enögd riktning. 
Detta har hänt på mycket 
kort tid, trots att all klok-
skap borde säga: -Sakta i 
backarna! Det är ju mång-
falden i uppfinningar, som 
är framtiden, och inte en-
falden. Rimligen borde nya 
drivmedel, i välbeprövade 
motorer, vara en betydligt 
bättre framtidsvision, än 
utskrotning av allt befint-
ligt, till förmån för en väl-
digt ny och oprövad teknik, 
med okänd livslängd. Och 
helt plötsligt kan helt nya 
idéer komma fram, som då 
stoppas pga. redan ”förut-
fattade” beslut.

Eftersom jag har ett lant-
bruk, så ses jag numera inte 
som en mat och råvarupro-
ducent, utan istället som ett 
miljöproblem! Hur kunde 
det bli så? Jag är inte poli-
tiker, och tur är väl det, för 
jag begriper inte hur man 
tänker bland de styrande. 
Och är jag så dum, så ska 
jag inte styra över någon 
annan, heller!
Jag önskar alla en trevlig 

vårvinter,  
det är Ni värda!
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Kalla fakta Kalla fakta 

Fakta för elbilar kallt 
väder = mindre räck-
vidd. Citroens officiella 
räckviddskalkylator 
visar räckvidden för 
e-C4 

• 20 C: 35 mil
• 10 C: 31 mil
• 0 C: 28 mil
• -10 C: 22 mil

Citroens officiella data 
ger en minskning med 
35 % om det körs långt 
under nollan. Biltestare 
har antytt att man måste 
vara beredd på halverad 
körsträcka vintertid.
Hur kan man maxi-
mera räckvidden för 
elbilar på vintern?

Försök ladda bilen 
hemma, om du har ladd-
ningsmöjlighet. Med fullt 
batteri kommer du längre. 
Många elbilar har en för-
värmningsfunktion som 
gör att den blir invändigt 
varm till start samtidigt 
som den laddas. Det 
är en stor fördel att ha, 
avisade rutor och vär-
me i kupén från början.  
Sitsvärme, elbakruta och 
kupévärme stjäl effekt av 
batteriet och kortar kör-
sträckan. Tyska ZF har 
utvecklat säkerhetsbälten 
med värmetrådar som ger 
36-40 graders temp mot 
kroppen som minskar be-

hovet av värme i kupén. 
En intressant innovation 
för elfordon.  Allt för att 
få ut längre körsträcka ur 
varje batteriladdning.

Nya elbilar är utrustade 
med särskilt lättrullan-
de sommardäck. Det är 
svårt påstå att vinterdäck 
och snö, kanske modd, 
skulle göra vinteralter-
nativen lättrullade. Vin-
terdäcken har mjukare 
gummiblandning och ett 
slitbanemönster utvecklat 
för att ge bättre grepp i 
kyla och snö. Då är fram-
komlighet och grepp pri-
märt. Att köra som med 
ett ägg mellan gasfot och 
pedal gäller även elbilar. 
Tar du det lugnt räcker 
batteriet längre.

Alla goda råd till trots, 
bli inte förvånad när din 
elbil överraskar i kallt 
väder. Alla vi som kom-
mer från bensin- eller 
dieselbilar kommer bli 
överraskade över hur fort 
räckvidden krymper i en 
snöstorm. Ladda därför 
ofta, för säkerhets skull. 
Att hålla värmen i en 
stillastående bilkö i snö-
oväder tar på batteriet be-
tydligt mer än vi är vana 
att bränslet minskar i en 
fossilbil.

KrHag

Mobilpratandet har  Mobilpratandet har  
minskat i trafiken i Norgeminskat i trafiken i Norge
Utrykningspolitiet i Nor-
ge visar i sin årsstatistik 
att färre ertappats med 
mobilen i hand bakom 
ratten. Antalet utfärdade 
böteslappar sjönk med 
en femtedel 2022 mot år 
2021. Var 50:e person-
bilsförare, 2,2 procent, 
ertappades av politiet 
med mobil i hand under 
körning. Bland lastbils-
förarna blev andelen 
nästan dubbelt så hög, 
4,2 procent.

Norge förbjöd hand-
hållen mobiltele-
fon hos förare för 

många år sen, långt före 
Sverige. Man har haft bö-
tesstraff på 1700,- NOK 
och höjde till 5000,- NOK 
2021 och till 7450,- NOK i 
mars ifjol. Det gav ett tyd-
ligen resultat. Något att 
tänka på för oss svenskar 
som hållit kvar vid 1500,- 
SEK i många år. 

Dessutom har norrmän-
nen ett pricksystem där 
en bot för mobilanvänd-
ning ger tre prickar. Fort-

körningar, rödljuskör-
ningar och att inte iaktta 
väjningsplikt har samma 
bötesnivå plus tre prickar 
som påföljd. Samlar man 
åtta prickar över tre år dras 
körkortet in i sex månader. 

För en svensk kan nivå-
erna kännas tuffa men man 
har också kunnat visa att 
man nått längst och blivit 
bäst i världen på trafiksä-
kerhet. 

Kan ett minskad tele-
fonfipplande höja trafik-
säkerheten? Om man kör i 
80 km/h som är en vanlig 
hastighet på vägar med 
mötande trafik rullar man 
22 m/s. En tresekunders 
koll på mobilen som pling-
ade, ”bara” för att uppda-
tera sej, kan bli ödesdigert. 
Avståndseendet måste ock-
så hinna rätta till sej för de 
olika fokusavstånden.

Tänk på trafiksäkerheten 
och uppdatera dej inte med 
att titta på telefonens lilla 
display. 

Krister Haglund
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MADD-spaltenSökes: Sökes: 

Stödpersoner till trafikbrottsoffer Stödpersoner till trafikbrottsoffer 

MHF har med 
MADD-nätverket mång-
årig erfarenhet av bristen 
på stöd i fruktansvärda 
situationer. Även om vi 
kan notera att antalet 
trafikolyckor över åren 
minskat kan inte behovet 
nonchaleras. 

MADDs ledare 
Mats Sjöö, med 
egen dyster erfa-

renhet, har gång på gång 
påpekat att samhällets stöd 
är otillräckligt. Utbildning, 
i projektform, ska genom-
föras i MHFs nätverk över 
landet för att skapa stöd-
möjligheter. 

Jag intervjuade projekt-
ledaren Pernilla Morrone 
som betonar att det nu 
handlar om att vara med-
vetna medmänniskor när 
det vedervärdiga inträffar. 
Våra funktionärer ska inte 
ta över professionella ak-
törers jobb utan diskret ini-
tiera medmänskliga stödet. 

Man får genomgång om 
hur man i praktiken närmar 
sej drabbade i det tidiga 
skedet. Allt från att vara 

tillgängliga lyssnare och 
se till att dagliga rutiner 
klaras av, till hjälp med 
försäkringskontakter och 
bevakning av samhällets 
skyldigheter. Hon nämn-
de som exempel, syskon 
till trafikdödade som allt 
för ofta lämnats utan sam-
hällets stöd. Med en både 
mänsklig och samhällelig 
hög kostnad som följd. 
MHF är vana göra gott i 
samhället och här är fokus 
på en grupp som har stort 
behov av våra ideella funk-
tionärers stöd.

Ansökan har gjorts till 
Brottsoffermyndigheten 
som lämnat en smärre 
summa för att kunna kom-
ma igång. Målet på kort 
sikt är att under året kunna 
utbilda med sakkunniga på 
flera områden.

Pernilla nämnde
- Själavårdare
- Psykolog
- Trafikmedicinsk exper-

tis
- Brottsofferjouren
- Jurister

Med MHFs tydliga profil 
mot alkohol och andra dro-
ger i trafiken kan särskilt 
drabbade av rattfylleribrott 
känna stöd. MHF kämpar 
för att inte fler ska drabba-
des av rattfylleri. Känner 
du att du kan bidra kontak-
tar du Pernilla Morrone el-
ler Mats Sjöö via www.mhf.
se och förklarar varför du 
behöver antas till utbild-
ningen som har begränsat 
antal platser.

Krister Haglund

Pernilla Morrone.

Isgator, statistik &  Isgator, statistik &  
mindre med poliskontrollermindre med poliskontroller
Usch vilken tråkig vinter, 
ena stunden snö och 
kallt, sen regn och isga-
tor, sist men inte minst 
blåst! Suck! Nu vill vi att 
våren kommer och med 
den alla årsmöten. Skönt 
är att mötena är fysiska 
så man får träffas. Det är 
en viktig del i förenings-
livet.

Statistiken på indragna 
körkort har ni kanske 
sett, det är alltid lika 

intressant att se den. 

Indragna körkort  
för Rattfylleri eller 
drograttfylleri:
• år 2021: 5970 stycken 
• år 2022: 6310 stycken. 

Opålitlighet i nykter-
hetshänseende
• år 2021: 983 stycken 
• år 2022: 882 stycken, 

Av medicinska skäl 
• år 2021: 5609 stycken 
• år 2022: 5887 stycken. 

Vid en liten analys av siff-
rorna så kan man konsta-
tera följande - trenden för 
rattfylleri & drograttfylleri 
är ökande. 

Tittar man på opålitlighet 
i nykterhetshänseende har 
den i stort sett halverats 
sedan 2018 och för medi-
cinska skäl är det en liten 
ökning. 

För alla återkallelse punk-
ter så ser det ut som följer 
år 2021: 41698 stycken och 
år 2022: 35227 stycken. 

Jag hävdar med bestämd-
het att polisen utför betyd-
ligt mindre kontroller efter 
vägarna. Detta eftersom jag 
åker väldigt mycket men 
sällan ser polisen. 

Däremot ser jag väldigt 
många incidenter som hade 
kunnat sluta mycket trå-
kigt. Det här är något som 
alla lokalavdelningar skulle 
kunna skriva insändare och 
debatt artiklar om i Era lo-
kala tidningar.
Vad menas med den 
juridiska beteckning-
en Opålitlighet i nyk-
terhetshänseende? 

Transportstyrelsen kan 
starta en utredning för att 
undersöka hur lämplig per-
sonen egentligen är för att 
ha ett körkort. Finns det till 
exempel ett alkoholberoen-
de? 

Om polisen omhänder-
tagit körkortsinnehavaren 
för berusning (LOB) vid 
ett antal tillfällen och/eller 
om det finns andra uppgif-
ter om bruk av narkotika 
och/eller alkohol eller an-
dra berusningsmedel, kan 
körkortet återkallas. 

Spärrtiden sätts vanligen 
till 1 år efter den senaste 
nykterhetsanmärkningen.  
Opålitlighet i nykterhets-

hänseende är inte ett trafik-
brott i sig utan en fråga om 
personlig lämplighet. 

Till sist var rädda om Er 
i trafiken och vi kanske 
syns på något årsmöte! 

- Ingen ska dö av rattfyl-
leri!

Mats Sjöö

Välj ett Bussbolag som stöder MHF!

0586-410 90
www.jacobssonsbuss.com

Jacobssons Busstrafik AB

019-767 14 50 • 054-86 30 31
www.larssonbuss.com

0226-580 70
www.vastanhede.se

0589-530 67
www.gotlundabuss.com

021-12 30 10
www.ramnasbussresor.com

0583-343 90
www.ammebergsbuss.com

0563-813 31
www.petersbuss.se

0550-193 41
www.charterbuss.se 

buss annons.indd   1 2023-02-24   13.31

http://www.mhf.se
http://www.mhf.se
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Vi i MHF Vi i MHF 
har lång erfarenhet av trafiksäkerhethar 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.

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

MHF Örebro läns MHF Örebro läns 
FjällgårdFjällgård
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! 

Varje lägenhet är 45 kvm stor och har 4–6 säng-
platser i två separata sovrum. Toaletter, duschar 
och bastu är ny renoverade. 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!

 

Michael Helmersson, Michael Helmersson, 
verksamhetsansvarig i verksamhetsansvarig i 
regionstyrelsenregionstyrelsen

Var bor du?
 På min gård i skogen ut-
anför Byn Brattfors strax 
sydväst om Filipstad.
Hur gammal är du? 
58 år.
Vad jobbar du med ”ci-
vilt”? 
Jag jobbar heltid som väk-
tare och skyddsvakt på Se-
curitas.
Vad har du för bakgrund 
att tillföra regionstyrelsen? 
Lång erfarenhet från för-
eningsarbete i Liberalerna 
(tidigare FP) såväl lokalt 
som regionalt, inom RIA 
(lokalt och regionalt), inom 
dåvarande Missionskyrkan 
(lokalt och regionalt) samt 
för Svenska Jägareförbun-
det (lokalt).

Allt tuffare ekonomi för 
alla, vad tänker du att 
MHF kan göra? 

Kortsiktigt måste vi skä-
ra i budgeten. Därtill efter-
tänksamt, t.ex. så vi inte 
utför tjänster gratis som vi 
tidigare fått stöd för. Ned-
dragningar behöver kännas 
åt båda håll, även för dem 
som drar ner stödet till oss. 
På medellång sikt söka att 
öka intäkterna, exempel-
vis att utföra tjänster mot 
ersättning, som hastig-
hetsmätning. Långsiktigt 
behöver vi skapa opinion 

för det samhällsnyttiga ar-
bete vi gör och skapa in-
sikt om konsekvenserna av 
hur svensk statsförvaltning 
skapar ett ogästvänligt kli-
mat för organisationer som 
bidrar till samhällets bästa. 
Sen behöver den insikten 
leda till handling, förstås.    
Som för alla föreningar är 
medlemstalen viktiga, hur 
tänker du fler kan engage-
ras i MHF? 
En bekant brukar skämta 
och säga att om man vill 
få något uträttat så ska 
man be någon som redan 
är stressad. Men det är 
ironi. Att allt färre gör allt 
mer håller inte om arbetet 
till största delen sker ide-
ellt. Vi behöver synas mer 
i den allmänna debatten. Vi 
har folk som är skickliga 
att synas i interna forum, 
forum där MHF redan re-
spekteras. Vad vi behöver 
är synas mer i folks ny-
hetsflöden, i vardagen, på 
jobbet. Och sen slår nog 
inget det personliga mö-
tet, grannar emellan som 
värvar grannar.
Något du vill säga våra 
läsare? 
Håll ut. Ge aldrig, ald-
rig, aldrig upp. När våra 
motståndare som vill låta 
narkotikan flöda fritt gör 
utspel behövs vi som mot-
pol. När de som vill sälja 
starkvaror utanför system-
bolaget höjer sina röster 
om jobb på landsbygden så 
brukar jag replikera att det 
säljs redan diverse starka 
varor på landsbygden och 
än har det inte kommit nå-
got gott av det. Ge aldrig 
upp! Det är en god kamp 
vi för.  

KrHag

Michael Helmersson.
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Vilken roll kan sjukvården spela i trafiksäkerhets- och 
trafiknykterhetsarbetet? I prövningen av lämplighet 
att inneha körkort är sjukvården en nyckelspelare. 
Trafikolyckor som beror på akut eller kronisk sjuk-
dom i trafiken är ett underskattat trafiksäkerhetspro-
blem. De viktiga åtgärderna mot rattfylleri från polis 
och rättsväsende behöver också kompletteras med 
åtgärder i vården då rattfylleriet ofta beror på en be-
roendesjukdom. Suicid i samhället och i transportsys-
temet är ett folkhälsoproblem. Hur ser förekomsten ut 
och hur kan vi arbeta med suicidprevention?

--------------------------------------------------------------

Inledning var en kort presentation av arrangörerna, 
Lars Olov Sjöström, MHF och Lars Englund, Svensk 
Trafikmedicinsk förening

Lars Olov Trafiksäkerhetschef på MHF är Fil. Dr., är 
också nationell samordnare för ERSC – the largest civil 
society platform on road safety, ordförande för Stiftelsen 
MHF:s fond för trafiksäkerhet, ordförande för SIS teknis-
ka kommitté́ ”Snabbtester för droganalyser” samt SEK:s 
tekniska kommitté́ ”Alkolås”.

MHF grundades 1926 och Lars Olov citerade Borlänge 
tidning från den tiden – Med häst och vagn var i alla fall 
hästen nykter…

En inspelad video från Sophie Vanhove, European 
Road Safety Charter följde. 2003 dödades 40.000 
personer i vägtrafiken och 7 miljoner skadades. Trafik-
olyckor var största dödsorsak för människor under 45 år. 
EU-kommissionen skapade denna plattform med 3500 
medlemmar 2004. 
En plattform för att 
- dela med sig av kunskaper
- dialog om lösningar
- få idéhjälp att agera
- man formade en nollvision 

Medlemmar är verksamheter och företag, re-
geringar, ideella organisationer, forskningsin-
stitut och skolor. 

Ledord: ACT, CARE, SUPPORT & SHARE Man har 
skapat nationella ambassadörer med kontaktpunkter. De 
har som mål att marknadsföra ERSC och ansluta nya 
medlemmar, fixa kommunikationsutbyte och ge feed-
back. Hemsidan är det viktiga navet för utbyte med - 
Goda exempel, aktiviteter och event. Nyhetsbrev sänds ut 
kvartalsvis. Utmärkelsen The Excellence in Road Safety 
Awards utdelas varje år. Ett gick till ett belgiskt projekt 
i skolor med 10-14-åringar som utvecklat spel med sju 
olika färdigheter i trafik. Dessa används nu i fem städers 
skolor. Ett annat gick till ett tyskt projekt, som med hjälp 
av trafikolycksdata kunde identifiera olyckspunkter. Det 
gav möjlighet att ta fram riskgradering för olika platser 
exempelvis längs en skolväg. 

Suicid i transportsystemet, Anna-Lena Andersson, är 
sakkunnig på Trafikverket angående Suicidprevention.
Bland trafikolyckor är:
 10 % hopp från broar och upp till 
 20 % järnvägspåkörningar där 
 85 % är självmord. 
- Ett rop på hjälp. De som hindras suicid på ett ställe 

gör det inte direkt på ett annat ställe enligt vad man 
kommit fram till. Se Karin Boyes dikt 

- Visst gör det ont när knoppar brista, se sen vers två. 
Hon har där beskrivit den ambivalens som härskar i 
sinnet i stunden.

Statistik visar att av de som gjort misslyckade själv-
mordsförsök dör 90 % inte av suicid senare i livet. Cirka 
1500 självmord begås totalt per år i landet. Ett något 
större antal i Sverige än medelnivån i EU. Dominerande 
metod är förgiftning (kvinnor) och hängning (män). Trau-
matisk skambeläggning kan vara utlösande faktor. Det är 
vanskligt säkerställa om det är olycksfall eller självmord? 
Trafikverket har utvecklat metoder att finna vad som orsa-
kat ett dödsfall. Som en följd därav har man kunnat göra 
punkter i åtgärdsplaner. På hopp från bro har man kon-
staterat en markant minskning när förbiklättringsskydd 
och höga räcken, utan möjlighet klättra på, monterats. 
Kollision mot tunga fordon är ett kvarstående olöst 
problem sa Ulf Björnstig, Med. Dr, Fil. Dr. Professor 
emeritus vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ 
vetenskap.

1/3 av inlagda i Umeå sjukhus har någon form av på-
verkan drog/alkohol vilket är en stor risk om man ger sig 
ut i trafiken. Stor viktskillnad mellan fordon i en krock 
leder till dödande krockvåld. Vintertidskrock med sladd 
är farlig eftersom en personbil knappt kan sägas ha någon 
deformationszon i sidan. Sommartid är risken för sing-
elolyckor fördubblad eftersom inga snövallar skyddar. 

Av 293 döda förare var 4 % misstänkt suicid och 4% 
möjlig suicid. 

Bara 4 % av döda var påverkade mot hälften av alla 
dödade i område Norr. Sänkta hastigheter vintertid sen 
1998 i Finland har gett god statistisk grund att hävda att 
det räddar liv.

Johan Fredin Knutzén, psykolog barn och ungdom, från 
Nationellt centrum för suicidprevention. 

Prevention görs genom minskad tillgänglighet. Från 
tanke till beslut går fort i suicidsituationen och därför är 
redan låga hinder effektiva. Heltäckande plattformsväg-
gar på tunnelbanan, blått ljus i plattformsändar, diken 
mellan räler vid plattformar, höga klättringssäkra räcken 
och säkerhetsnät under broar är alla fysiska åtgärder som 
är effektiva. Lågt räcke byggdes 2013 mellan pendeltåg 
och snabbtåg har sen analyserats. Det resulterade i en 
tydlig minskning 62,5 % jämfört med kontrollgruppen. 
Ingen enskild metod är universell fast en hjälp på vägen.

Rapport från MHF, Svensk Trafikmedicinsk förening och ERSC seminarium Rapport från MHF, Svensk Trafikmedicinsk förening och ERSC seminarium 
2022-11-10 Stockholm2022-11-10 Stockholm

Suicidprevention i praktiken, Jönköpingsmodellen, 
presenterades av Göran Mellin biträdande räddningschef 
via länk. Kostnad-nytta beräknas till 6-27. Genom sam-
ordning med övriga aktörer kan man exempelvis lägga 
in skydd när vid nybyggnation. Jönköpingsarbetet görs 
med grupperna förebyggande, fysisk mjuk och larmpla-
negrupp. Man gör uppföljning av suicid/suicidförsök. 
Man noterar fler suicidförsök vid psykiatriska institutio-
ner, SIS-hem och gruppboenden. Risker upptäckta i höga 
parkeringshus, alla höghus med takterrass och spårom-
råden vid järnvägsstationer. Man uppmanar närstående 
att ha extra koll ett par dagar efter att en utsatt person 
fått nya motgångar som kan utlösa suicidförsök. Man har 
livräddande utbildning vid psykisk ohälsa på programmet. 
Hjälp till anhöriga efter fullbordade självmord är viktigt. 

Framgångsreceptet är: 
- engagerade nyckelpersoner 
- personliga relationer
- systematiskt arbetssätt
 -politisk förankring
 -styrande dokument
 -möjlighet fortbildning
 -låg tröskel för POSOM. 

 -Man har en anställd tjänsteperson som samordnar det 
här jobbet. 

Rattfylleriproblemet idag, Lars Olov Sjöström MHF har 
ett helhetsperspektiv på alkohol, droger och trafik. MHF 
har ett eget ackrediterat provningslaboratorium med test 
av alkometrar och alkolås. 

MHF är av aktörerna i Gemensam aktionsplan för säker 
vägtrafik 2022-2025. 

I genomsnitt görs 1/500 bilresor med alkoholpåverkad 
förare. 0,2 % låter inte mycket fast volymen är för stor. 
På droger finns inte möjligheten få statistik eftersom 
man måste ha föregående misstanke för att kolla dro-
ger vid trafikkontroll. BRÅ visar nedåtgående kurva för 
rattfylleriet från 2008. Samtidigt har antalet rutinmäs-
siga utandningsprov minskat och rattfylleri är ett typ-
iskt spaningsbrott. 2015 blev drograttfylleribrotten fler 
än alkoholrattfylleribrott. Och har fortsatt öka. Polisens 
arbetsmetoder har säkert vässats under perioden. 47 per-
soner dog i rattfylleriolyckor 2021. Av dessa var 22 %, 
31 personer, enbart alkoholrelaterade. 11 personer var 
enbart narkotikapåverkade och 5 döda hade blandbruk. 
De fysiska åtgärderna som mötesseparering minskar inte 

Lars Olov Sjöström, Lars Englund och Anna-Lena Andersson.

Fortsättning på sid 34
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förekomsten av alkohol/narkotikapåverkade förare men 
minskar antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. 

Alkohol påverkar körförmågan. Det handlar om manö-
verförmåga, att se och förstå sin omgivning, att processa 
informationen, ha omdöme och därtill avslappande effekt 
vilket leder till risk att somna.

Droger påverkar också körförmågan. Hjärnans funktion 
blir överstimulerad eller tröttkörd. I kombination med 
alkohol kan det bli 1+1 = 3.

I Colorado ökade de cannabisrelaterade trafikolyckorna 
med 150% på fem år efter legaliseringen. Det här behöver 
synliggöras i den svenska liberaliseringsdebatten.

Det finns ett starkt samband mellan total alkoholkon-
sumtion och rattfylleri En konsumtionsökning med 1 % 
gav +1,5 % rattfylleri i Sverige och 2 % i Norge. Resul-
tatet var publicerat i Adiction. 

Nätdroger är lättillgängliga och kvalitetssäkringen på 
de produkterna är noll, vilket gör dem ytterst riskabla. 
Genom växtförädling har dagens cannabis också betydligt 
högre THC-halter än tidigare. 

Alkobommar ger möjlighet att testa många på kort tid 
och har en bevisad förebyggande effekt över tid. Alter-
nativet manuella kontroller i hamnar är tids- och perso-
nalkrävande. Gjorda kontroller tyder på hög andel ratt-
fyllerister på ankommande färjor.
Alkolåsprogrammet – möjligheter och utmaningar, Åsa 
Forsman VTI. Försök gjordes 1999-2003 i tre län. Sen 
gjordes det i hela landet och från 2012 blev det perma-
nentat. Nya strängare regler infördes 2018. De strängare 
reglerna förhindrade diagnosticerade alkoholberoende 
att delta. 

Det är ett frivilligt deltagande med godkända alkolås (3 
olika att välja på). Lås och regelbunden service får man 
betala själv mot att man får köra med ett med alkolås 
villkorat körkort. Man blir inkallad på oplanerade prov-
tagningar och får inte ta droger. Det med alkolås villkor-
ade körkortet gäller inte utomlands. Grovt rattfylleri eller 
upprepat brott ger 2 årsvillkor och 1 år övriga fall. Man 
kräver sex månaders nykterhet innan man får tillstånd till 
alkolås. Klara man tiden utan stopp i alkolåset får man 
körkortet tillbaka utan körkortsprov.  30% av rattfylleri-
fallen gick med i programmet. 

Vad händer efter spärrtiden? Många får inte körkort-
stillstånd. 24 % av de med grova rattfylleribrott lagförs 
dessutom för olovlig körning. Inget tyder på negativa 
effekter och det blev en minskning av återfallen. Det vill-
korade körkortet ger motiv för att vara nykter. Det blir 
stor skillnad på konsekvens om man har alkoholdiagnos 
eller inte. Narkotikabrukare hamnar utanför programmet. 

Klart är i alla fall en betydande minskning av återfall 
för de som är med i alkolåsprogrammet. 

Erfarenheter från den kliniska verksamheten, Sam-
antha Cundy-Blickfors specialist i allmänmedicin och 
läkare på Alkoholmottagningen i Oskarshamn. Alko-
holrehabilitering ligger på primärvården. 60–70 stycken 

provtagningsärenden igång nu. Drog och urintester tas 
förutom blod. 

Behandling: - AUDIT en självbedömning med bedöm-
ningssamtal, alkoholanamnes och medicinsk bakgrund. 
Medicinska behandlingar och också vid eventuella ab-
stinensbesvär. Antabus är en behandling och hjälp för 
avhållsamhet som bara kan tas av den som visar 0 i al-
kometern. 
Ett nytt körkortsdirektiv – nya medicinska krav be-
skrevs av Lars Englund är Med. Dr. och specialist i all-
mänmedicin och tidigare chefsläkare på Transportsty-
relsen/Vägverket/Trafiksäkerhetsverket. Han arbetar, 
efter pensionen från Transportstyrelsen, på halvtid som 
distriktsläkare i Borlänge och har fortsatt en del interna-
tionella uppdrag inom trafikmedicinen.

Lars gav ett exempel på olyckor och trafikfarligt beteen-
den där frågan är om det var åldersrelaterat eller sjukdom. 
Kanske i en del fall diagnoser. Diabetes med lågt blod-
socker eller epilepsi? 17 % av krockar med dödlig utgång 
beror på sjukdom. Trafikverkets djupstudier analyserar i 
allmänhet inte medicinska journaler eller uppgifter från 
anhöriga. 

Läkarens anmälan (anmälningsplikt) är central när en 
förare tappat sin förmåga bedöma sin egen förmåga. Vid 
diagnostiserad demenssjukdom kan man ge muntligt kör-
förbud med uppföljning. Det används bara vid kortvariga 
tillstånd som stroke som beräknas läka ut. 

EU: körkortsdirektiv 2006/126/EC, innehåller minimik-
rav. Hela direktivet ska omarbetas från 2023 där olika 
delar ska uppdateras. CIECA har rekommenderat juste-
ring av synkraven som idag inte bygger på någon erkänd 
bedömningsgrund. Synfältsdefekter måste rimligen få 
gränsvärden.

Diabetes – Där måste klargöras om vävnadstest (en nål 
med sändare i en muskel) duger eller om blodprov krävs. 
Alkoholrelaterade diagnoser borde inte ställa förare utan-
för alkolåsprogrammet. Neuropsykiatriska sjukdomar be-
höver reglerna ändras och överkänsligt tyckande tas bort. 

KrHag

Fortsättning från sid 33 Sparsam körningSparsam körning
Eller hur du ska köra för 
att skona både miljö och 
plånbok. Det innebär att 
du använder ett kör-
sätt som minskar både 
bränsleförbrukning och 
utsläpp. Denna körstil 
kan minska din energi-
förbrukning med 10–20 
%. Det gjorde det för 
mej…

Tips när du kör för-
bränningsmotordri-
ven bil

Innan körning
Ge bilen regelbun-

det service med byte av 
olja, filter och tändstift 
enligt servicemanualen. 
Kolla däcktrycket re-
gelbundet. Med lite 
högre tryck än nor-
malt rullar bilen lättare. 
Plocka bort onödiga saker i 
last- och bagageutrymmet. 
Onödig vikt höjer bränsle-
förbrukningen. Ta av tak-
boxen när den inte används. 
Dess luftmotstånd höjer 
bränsleförbrukningen. 
Använd motorvärmare 
minst en timme före start 
om det är minusgrader och 
bortåt en halvtimme om 
temperaturen är på röda 
sidan, faktiskt ända upp 
mot 10 plusgrader.
När du kör bilen

Kör på en så hög växel 
som bilen klarar, auto-
matväxlade sköter detta 
själv. Det ökade varvtalet 
vid låga växlar drar alltid 
extra bränsle. Håll jämnt 
tryck på gaspedalen, var-
je tryckning nedåt ger en 

extraimpuls som ökar för-
brukning och utsläpp. Trä-
na genom att tänka dig att 
du har ett okokt ägg mellan 
fot och gaspedal så blir du 
bra på det. Det gäller även 
automatväxlade bilar. När 
du närmar dig ett backkrön 
kan du släppa lite på gasen 
före krönet och låta farten 
gå ner lite. Efter högsta 
punkten ökar sen farten 
naturligt. Alla bäckar små 
du vet…

I långa stillastående köer, 
som olika vid trafikstopp, 
kan du stäng av motorn. 
Tomgångskörning drar 
bränsle och genererar av-
gaser.

Bilar med klimatanlägg-
ning har oftast ett ekono-
miläge där AC:n inte akti-
veras. AC:ns kompressor 
tar motorkraft när den 
kyler och kostar bränsle. 
Använd eko-läget om inte 
värmen blir olidlig på som-
maren.

Kör du på raka plana väg-
ar kan farthållare vara bra 
att använda. Kör du på kur-
vig väg, tätbebyggda områ-
den eller på kuperad väg är 
farthållaren oekonomisk.

Du kan ofta spara bräns-
le genom att hoppa direkt 
från tvåan till fyrans väx-
el. Det gäller även när du 
växlar ner. Släpper du ga-
sen och avvaktar tills mo-
torvarvet når 1800–2000 
rpm kan du hoppa ned två 
växlar direkt. Rent tekniskt 
stängs tillförseln av bräns-
letillförseln av i en bensin-
motor när du släpper gasen 

och börjar spruta in lite 
igen när du nått det varvta-
let. Dieselmotorer har inte 
denna funktion utan förses 
i många fall med frihjul 
så att de kan rulla fritt på 
tomgång i utförslöpor för 
att minska bränsleförbruk-
ningen.

Släpp gasen och motor-
bromsa i nedförsbackar, 
fotbromsen ska bara an-
vändas när man ska stan-
na. Håll blicken långt fram 
på vägen och släpp gasen 
tidigt inför exempelvis 
korsningar, så du slipper 
bromsa bort den energi 
du förbrukat för att få upp 
farten.

Bränsleförbrukningen 
ökar med cirka 20 % om 
du accelererar upp från 90 
till 110 km/h. Håll hastig-
hetsbegränsningarna, det 
spar bränsle och minskar 
konsekvensen vid en even-
tuell olycka.

Dieselfordon kan tan-
kas fossilfritt. HVO100 är 
ett förnybart bränsle som 
minskar klimatpåverkan 
med uppemot 90 % tack 
vare att det sänker det to-
tala koldioxidutsläppet. 
Ingen omställning behö-
ver göras på motorn och 
HVO100 ger mindre par-
tikelmängder som belastar 
bilens partikelfilter. Din 
serviceverkstad vet om din 
dieselbil klarar HVO100.
Tips när du kör elhy-
bridbil

Med hybridbil väljs eld-
rift vid låg hastighet som 

inom tätbebyggt område. 
Det spar bränsle eftersom 
en förbränningsmotor drar 
som mest i låga hastighe-
ter. 

Batteriet i hybridbilen 
laddas vid motorbroms-
ning. Det kallas för re-
generering och innebär 
att rörelseenergin, genom 
bilens transmission, laddar 
upp batteriet. Laddbara el-
hybrider laddas före avfärd 
via eluttag.
Tips när du kör elbil 
(batteribil)

Accelerera försiktigt och 
kör med så lite gaspådrag 
som möjligt för att bibehål-
la farten. Luftmotståndet 
ökar med hastigheten och 
blir den stora energitjuven. 
Hög hastighet, kupévärme, 
elsits och elbakruta tar 
mycket energi och mins-
kar batteriets räckvidd. 
Vintertid kan man scha-
blonmässigt räkna ner mot 
halv räckvidd på en batte-
riladdning jämfört med 
sommartid. 

Släpp gasen i tid, som i 
en förbränningsmotordri-
ven bil och motorbromsa. 
Då genererar elmotorn 
ström och laddar batteriet.
För journal

Skaffa ett häfte och an-
teckna mätarställning, 
tankning bränsle/el varje 
gång du fyller på så du kan 
räkna ut energiåtgången. 
Tävla med dig själv och 
spar både pengar och mil-
jö. 

KrHag 
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