
Opinionsbildare i tiden Opinionsbildare i tiden 
MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUNDMOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Ratta Ren
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––REGION MITT  REGION MITT  1/231/23



2 REGION MITT NR 1 2023 REGION MITT NR 1 2023  3

Ratta Ren
Mitt Nr 1 2023

Tidningen utges av:
MHF Region Mitt

Mällbyn 221 
837 91 Mattmar 
070 315 43 83

Ansvarig utgivare
Bo Bergkvist

Redaktör
Jan-Erik Lärka

_______________________

Annonser 
MHF

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

_______________________
Tryckeri

Skaraborgs Offset, Skövde
Bangårdsgatan 6
549 34 Skövde 

info@skaraborgsoffset.se

För ej beställt material
ansvaras ej.

_______________________
Utgivningsplan

Nr 1  2023 
manusstopp 1/2 
utgivning v. 13

Nr 2  2023 
manusstopp  1/5 

utgivning v. 24
Nr 3  2023 

manusstopp  1/8 
utgivning  v. 38

Nr 4  2023 
manusstopp  1/11 

utgivning v. 50

InnehållInnehåll
Ordförande Bo Bergkvist har ordet ................................. 3

Förändring både hos mig och dig? .................................. 4

Ledaren Jan-Erik Lärka har ordet ................................... 4

MHF Lit-Häggnås Halkövning ....................................... 5

Julbord med MHF Höga Kusten ..................................6-7

MHF Höga Kusten Arbetsplan 2023 ............................... 9

Tord Sundelin, Bredbyn ................................................ 11

Årsmöte hos MHF Höga Kusten ................................... 13

FMK Jämtland - Härjedalen .......................................... 15

Ta Paus med MHF i sommar ...................................16-18

Århjul MHF 2023 ......................................................... 19

Hastigheten är avgörande .............................................. 19

Årsmöte Nordanstigs MHF-avdelning .......................... 20

Årsmöte Lit-Häggenås MHF-avdelning ....................... 21

Byta till sommardäck .................................................... 23

Ny kunskap guldkorn för drogpolitiken 2023 ..........24-25

Det slarvas fortfarande med användningen av  
säkerhetsbälte i bussar ................................................... 25

Årsmöte med Gävle MHF ........................................26-27

Är vi på rätt väg? ........................................................... 28

Bilprovningen larmar .................................................... 28

Till föräldrar  ................................................................. 29

Varningsmärken i trafiken ........................................30-31

Korsordet/Bildkryss  ................................................32-34

MHF Region Mitt ......................................................... 35

Kontaktpersoner i våra lokalavdelningar ...................... 35

HJääälpHJääälp
Vi på redaktionen vill väldigt gärna att ni Vi på redaktionen vill väldigt gärna att ni 
som är ute på uppdrag eller på något trev-som är ute på uppdrag eller på något trev-
ligt arrangemang skriver om händelsen och ligt arrangemang skriver om händelsen och 
skickar in den till oss gärna med trevliga skickar in den till oss gärna med trevliga 
bilder.bilder.

Det skulle även vara trevligt att i framtida Det skulle även vara trevligt att i framtida 
tidningar ta med lite tidningar ta med lite 
reseskildringar som Ni medlemmar  reseskildringar som Ni medlemmar  
är ute på. är ute på. 

Det vore så trevligt att få ta del av Era upp-Det vore så trevligt att få ta del av Era upp-
levelserlevelser

Skicka dem till:Skicka dem till:

jan-erik@xn--lrka-loa.com jan-erik@xn--lrka-loa.com 

janerik.larka@gmail.comjanerik.larka@gmail.com

OrdförandeOrdförande

Bo BergkvistBo Bergkvist
har ordethar ordet

Äntligen Äntligen 
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Tiila och Bobbo
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Vi skickar vad du vill, 
vart du vill.

 010-490 68 00
sundsvall@bussgods.se

Vi fraktar snabbt, miljövänligt och omsorgsfullt 
över hela Sverige. Små och stora leveranser till 
privatpersoner och företag.
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LedarenLedaren

Jan-Erik LärkaJan-Erik Lärka
har ordethar ordet

Förändring både hos mig och dig?Förändring både hos mig och dig?
Vi hör mer och mer 
att saker och ting som 
behövs för mångas 
välmående och framtid 
ses som bra, men bara 
det inte medför någon 
förändring här, just hos 
mig som gör att just jag 
måste ändra mitt beteen-
de, inte får samma utsikt 
som tidigare eller vad det 
nu kan vara. 

Samma sak ser man 
när det är frågan om 
att det behövs en för-

ändring för att rätta till nå-
got som folk vant sig vid. 
Det spelar mindre roll att 
samma personer titt som 
tätt, högljutt påtalar att 
detsamma är fel och borde 
åtgärdas, nyss! 

Det är svårt, det där att 
själv behöva ändra sitt be-
teende och/eller anpassa 
sig till något annat för att 
uppnå den förändring som 
skulle vara så behövlig. 
Otåligheten och oförståel-
sen att det inte bara är an-
dra som behöver göra sitt 
verkar bara tillta, men har 
accelererat rejält på sisto-
ne. Men det är väl så, ju 
mindre man greppar om 
hur saker och ting hänger 
ihop, i kombination med 
behovet att hävda sig och 
sin åsikt, gör att man vill 
hoppa över ett eller två 
beslutssteg. De som får 
möjligheten tar då saken i 
egna händer och förbiser, 
eller helt enkelt ignorerar, 
det man anser eller vill 

tillskrivas vara obetydligt, 
för att få igenom sin snäva 
syn på saker och ting. Det 
må få vara så länge det inte 
hotar eller skadar andra 
personer, men kan inte få 
fortgå hur som helst.

MHF:s arbete med tra-
fiknykterhet är allt för 
viktigt för att våra vägar 
inte ska överhopas av rat-
tonyktra, drogpåverkade 
etc. tack vare den påver-
kan som upprätthålls i hela 
landet av medlemmar. En 
förebrående blick, för-
maning om att bara köra 
trafiknyktert när personer 
skiljs åt på fikastället men 
som överhörs av fler per-
soner, bidrar också till tra-
fiksäkerhet. Formerna för 
att bibehålla samsyn kring 
frågan att alkohol och dro-
ger inte har något i trafiken 
att göra behöver ständigt 
ses över och uppdateras. 
Det populära Ta Paus är 
en viktig del för MHF:s 
bidrag, men som med så 
mycket annat så skall då 

även andra tillföra sitt. 
Avdelningsfunktionären 

är den som är viktig ute vid 
rastplatsen för MHF, men 
även Trafikverket, Tull och 
Polis behöver bidra på var-
sitt håll, liksom många an-
dra fler. Om trycket fram-
genom blir för stort att 
Polisen bara ska fokusera 
på brottslighet finns risk att 
det uppstår luckor i det fö-
rebyggande (sam)arbetet.

Årsmötet brukar vara 
starten för många av-
delningar där man sam-
manställer av vad som 
hänt under året som va-
rit. Planeringen för året 
som ligger framför med 
trafiknykterhetens dag, 
folknykterhetens vecka, 
bältes- och hastighetsmät-
ning, familjerally, Ta Paus 
och trivselkvällar är några 
av de inslag som formar 
året, där bilden av fören-
ingen bland medlemmar 
och utomstående är viktig 
för fortsatta framgånger. 
Du som funktionär är en 

viktig del för att bära upp 
föreningen till att utföra 
planerade aktiviteter. Din 
medverkan är det som i 
slutändan räddar liv, ger 
trygghet, gemenskap och 
mening.

Tack till dig i styrelsen, 
funktionär, medlem och 
deltagare för att du gjorde 
året till vad det blev. Som 
opinionsbildare i tiden gör 
vi nytta och för det behö-
ver man inte stå på och torg 
och basunera ut åsikter. 
När vi som vanligt samta-
lar och umgås med andra i 
vår närhet och sakligt visar 
på samband av handlande 
och olika följdverkningar 
som andra vill bortse ifrån, 
kommer tankarna igång 
som gör skillnad.

Årsmöten har klarats av i 
våra avdelningar, verksam-
hetsberättelser har lagts 
fram över vad som åstad-
kommits under året som 
var. Det är bara att skriva in 
datum i kalendern utifrån 
verksamhetsplanerna för 
året redan nu.

Våren ligger framför oss 
och med den ökar olika for-
mer av aktiviteter både här 
och var. Ha ett fortsatt fint 
föreningsår i din MHF-av-
delning och ta vara på de 
timmar med ljus som ökar 
ända fram till midsommar.

Jan-Erik Lärka
Redaktör för

Ratta Ren Region Mitt

MHF Lit-Häggnås HalkövningMHF Lit-Häggnås Halkövning
Den 29 januari arrange-
rade M och FMK gratis 
halkövning på Lungre 
motorstadium strax utan-
för Östersund. Med var 
också MHF och Läns-
försäkringar. 

Det var annonserat 
i lokalpressen och 
i sociala medier. 

Alla var välkomna även de 
som övningskörde om de 
hade med sin handledare. 
När deltagarna kom fick de 
först en teoretisk genom-
gång av vad de skulle tänka 
på och vad som gäller vid 
körningen på halkbanan. 

Sedan fick de prova på 
att köra så många varv de 
ville. Det fanns funktionä-
rer efter banan som kunde 
hjälpa till vid behov och 
som också såg till att en-
dast en bil var på banan 
samtidigt. De kunde även 
prova på att sladda på en 
annan bana. Sedan de kört 
färdigt hade de möjlighet 
att besöka FMK:s lokal där 
de blev bjudna på varm-
korv och kaffe. 

Där fanns även en frå-
getävling som Länsför-
säkringar höll i. I dessa 
lokaler fanns även vi från 
MHF, FMK och M med 

broschyrer och annat ma-
terial. Vi från MHF hade 
med oss uppvaknandet 
och promilleglasögonen 
samt en del broschyrer. 
Vi fick möjlighet att prata 
men en hel del av de som 
kom. Även funktionärer 

från övriga organisationer 
var intresserade. Tyvärr var 
det inte lika många som det 
brukar vara som kom. De 
har varit uppehåll i tre år 
med denna aktivitet. Två 
år på grund av Covid och 
ett år därför att det var för 

varmt så det gick inte att 
spola någon is. Vi från 
arrangörshåll tror att det 
kan vara en förklaring till 
varför det inte var samma 
intresse som tidigare.

Sylvia Ivarsson

Bo Bergkvist och Kent Ivarsson vid vår monter i samband med halkövning
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Vad skulle du göra om du vann?

Lottvärde       Vinst

300 kr 150 000 kr

600 kr 300 000 kr

900 kr 450 000 kr

1 500 kr 750 000 kr

2 100 kr 1 050 000 kr 

Lotteritjänst 08-555 765 65 

Swish 123 578 0515 

www.enchanspatusen.se

MHF:s eget lotteri med mycket hög vinstchans.
Till varje dragning säljs bara 1 000 lottnummer.  
Varje lottnummer har exakt en chans på tusen att vinna. Den 
skattefria vinsten är alltid 500 gånger insatsen. Dragning en 
gång i kvartalet.

Vill du ha en chans på hundra istället?
Dela upp din insats på flera lotter för att öka dina chanser 
att vinna. Du bestämmer själv insatsen. Köper du lotter 
med tio olika nummer så ökar din vinstchans till en på 
hundra, vilket är extremt bra.

Ta chansen du också!

Årets sista aktivitet hos 
MHF Höga Kusten ägde 
rum lördag 10/12. Vi bjöd 
in våra medlemmar till 
julbord på Björkuddens 
Restaurang i Nyadal vid 
Ångermanälven. Kostna-
den var subventionerad 
till 300 kr/medlem. Av-
delningen betalade sedan 
resterande kostnad på 
300 kr/medlem. Ett fem-
tiotal medlemmar inklusi-
ve styrelsen närvarade.

Vår ordförande Evert 
Strindin började 
med att hälsa alla 

välkomna och berättade 
lite om vårt program. Se-
dan gick ett bord i taget 
för att hämta en portion 
julmat. När alla var mätta 
och belåtna började under-
hållningen med en duktig 

kille som spelar dragspel. 
Han heter Jimmie och han 
fick många applåder från 
medlemmarna.

Diplom och 50-års nål 
delades ut till Maud Näs-
holm för långt och troget 
medlemskap i MHF. Vice 
ordförande Stefan Åsan-
der berättade om vad av-
delningen har haft för akti-
viteter under året. Jimmie 
avslutade programmet med 
lite mer dragspelsmusik

Våra medlemmar tyckte 
att var en trevlig samvaro 
och uppskattade våra akti-
viteter under året. Avdel-
ningen riktar ett stort tack 
till alla närvarande med-
lemmar.

Text: Per-Olov Törnkvist
Foto: Per-Olov Törnkvist

Medlemmar bord

Dragspelaren Jimmie

Medlemmar bord

Maud Näsholm med diplom och nål

Julbord med MHF Höga Kusten på Björkuddens RestaurangJulbord med MHF Höga Kusten på Björkuddens Restaurang
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MHF Höga Kusten Arbetsplan 2023MHF Höga Kusten Arbetsplan 2023
Lokalavdelningen för dig i Härnösand, Kramfors och Sollefteå.
Fler aktiviteter kan tillkomma. Vissa ändringar eller tillägg kan ske i detaljplanen.

DATUM AKTIVITETER DETALJPLAN

2/12
Årsmöte 
hos IOGT/NTO, GT-lokalen i Kramfors

•  Årsmötesförhandlingar 
•  Underhållning och fika

5/1
Bilens Dag 
hos Bilbolaget i Sollefteå

•  Åktur med vältebil 
•  Visning av pedagogiska bordet 
•  Besökare får prova promilleglasögonen 
•  Information om MHF

Datum ej fastställt
TN-dagen
 hos Svensk Bilprovning, Kramfors

•  Information om MHF arbete 
•  Bjudning på alkoholfria drycker 
•  Dela ut flygblad i postlådor

6/6
Motordag, 
Arena, Dannero

•  Träff med inbjudna ägare av EPA-traktorer, moped-
bilar, veteranbilar med flera 

•  Åktur med vältebil 
•  Visning av pedagogiska bordet 
•  Besökare får prova promilleglasögonen 
•  Information om MHF

7/9
Ta Paus 
vid Riksväg 90,
 Sollefteå rastplats kl. 10 - 15

•  Vi bjuder på fika, informerar om MHF och delar ut 
material samt lokala kartor 

•  Visning av pedagogiska bordet 
•  Besökarna får prova promilleglasögonen 
•  Bjudning på fruktdrycker

15 – 16/7
Ta Paus 
vid E4:an, 
Höga Kusten-bron söder ut kl. 10 - 15

•  Vi bjuder på fika, informerar om MHF och delar ut 
material samt lokala kartor 

•  Visning av pedagogiska bordet • Låta besökarna 
prova promilleglasögonen 

•  Bjudning på fruktdrycker

29 – 30/7
Ta Paus 
vid E4:an, 
Bölesjön, norrut

•  Vi bjuder på fika, informerar om MHF och delar ut 
material samt lokala kartor. 

• Visning av pedagogiska bordet 
•  Låta besökarna prova promilleglasögonen 
•  Bjudning på fruktdrycker

4 – 5/8
Motorträff 
med Riverside Cruisers, 
Sandslån

•  Åktur med vältebil 
•  Visning av pedagogiska bordet 
•  Låta besökare prova promilleglasögonen

Datum ej fastställt
Trivselkväll 
i Konvaljparken, Styrnäs

•  Åktur med vältebil 
•  Visning av pedagogiska bordet 
•  Låta besökare prova promilleglasögonen

Datum ej fastställt Julfest, Kramfors •  Detaljplanen är inte fastställd

Övriga aktiviteter
Säkerhetsdag i oktober på Vikingavallen, Örnsköldsvik 
i samarbete med MHF Region Mitt. Planering pågår för 
samarbete med IOGT/NTO i Kramfors.  

Ungdomsklubben Young Wheels samarbetar med oss. 
De använder vältebilen i en del egna aktiviteter.
Studiecirkel
Eventuellt startar vi någon studiecirkel i samarbete med 
NBV.

Övrig representation
22/4 MHF Regionårsmöte i Sörberge Församlingshem 
kl. 12.00.
Medlemsvärvning
Viktigt att funktionärerna som deltar i alla aktiviteter 
försöker värva nya medlemmar. Du kan även påverka 
din släkt eller vänner om medlemskap.

Styrelsen för MHF Höga Kusten

Namnlöst-1   1 2020-02-17   08.17

Olle Pettersson Åkeri AB
Optand 145, 831 92 ÖSTERSUND

063-351 75 • 070-372 38 09

Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö



10 REGION MITT NR 1 2023 REGION MITT NR 1 2023  11

Tord Sundelin, BredbynTord Sundelin, Bredbyn
Före detta landstingsrå-
det Tord Sundelin, Bred-
byn, avled lördag den 14 
januari 2022. Han blev 
86 år och sörjes närmast 
av sönerna Tom, Uno 
och Jim med familjer. 
Han bodde i Bredbyn 
fram till sin död efter 
några år med vikande 
hälsa.

Tord Sundelin var son 
till den legendariske 
riksdagsledamoten 

Bernhard Sundelin (S). 
Han använde i allra högsta 
grad sina kontakter i riks-
dag och regering för att ut-
verka statligt stöd för utlo-
kalisering av stora delar av 
Hägglunds till Mellansel. 

Han satt utanför statsrå-
dens tjänsterum och vän-
tade ut dem och fick bland 
andra Gunnar Sträng på sin 
sida. Tord fick de politiska 
idéerna från barndomen 
och fortsatte i sin fars anda 
och var mycket hängiven 
medlem i partiet livet ut.

Tord föddes i Åbosjö 
där pappan startat ett last-
bilsåkeri som flyttades till 
Bredbyn 1965. Tord fick 
tidigt ansvar för verksam-
heten fram till 1976 när 
han började på Hägglunds 

i Mellansel. Han var redan 
då politiskt aktiv och in-
volverad i den stora kom-
munsammanslagningen 
1971 när Anundsjö blev 
en del av Örnsköldsviks 
kommun. Efter samman-
slagningen fortsatte han 
som fritidspolitiker inom 
storkommunen som leda-
mot i kommunfullmäktige 
och i en mängd nämnder 
och styrelser, bland annat 
kommunstyrelsen. Paral-
lellt var han också fackligt 
aktiv inom Metall avdel-

ning 26 i Örnsköldsvik till-
sammans med bland andra 
Stefan Löfven.

Tord blev även invald 
i landstingsfullmäktige 
1980 och fick där allt stör-
re förtroende. Han blev 
landstingsråd i början av 
1990-talet och verkade i 
den rollen i flera mandatpe-
rioder. Han var bland annat 
mycket aktiv vid den stora 
om- och tillbyggnaden av 
Örnsköldsviks sjukhus. 
Han var landstingsledamot 
i hela 30 år till 2010.

Tord Sundelin var djupt 
förankrad i socialdemo-
kratiska värderingar hela 
sitt liv och bland annat 
ordförande för s-förening-
en i Anundsjö i många år. 
Han gillade att diskutera 
och brann för att förändra 
samhället i arbetarrörel-
sens riktning. Han trigga-
des av motstånd och blev 
då än ivrigare i att för-
svara det han trodde på. 
Han arbetade hårt för god 
ordning i kommunens och 
landstingets ekonomi och 
visade mer än en gång en 
tom börs i talarstolar för att 
illustrera detta. Han var en 
ideologisk kämpe på barri-
kaderna i hela sitt liv.

Tord valde den helnykt-
ra livsstilen och var också 
aktiv inom MHF och Nyk-
terhetsrörelsens Bildning-
verksamhet (NBV).

Sven Lindblom

Tord Sundelin

Välkommen till Norrlands största 
husbils- och husvagnshandlare!

R E N S H A M M A R V Ä G E N  1 6  •  0 2 7 8 - 1 7 2  9 0  •  Ö P P E T :  V A R D  9 – 1 8 ,  L Ö R D A G  1 0 – 1 3

Stort utbud av fordon...

...se 
alla på 

hemsidan

Hemester!

SOllefteå kOmmun 

www.solleftea.se

Ingen ska dö av rattfylleri!

Vi stödjer arbetet med nollvision 
för en säkrare trafikmiljö.
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Årsmöte hos MHF Höga KustenÅrsmöte hos MHF Höga Kusten
Söndag 12 februari kl. 
13.00 höll MHF Höga 
Kusten (omfattar Härnö-
sand, Kramfors och Sol-
lefteå) sitt årsmöte hos 
IOGT-NTO, GT-lokalen 
i Kramfors. Ordförande 
Evert Strindin hälsade 
vice ordförande Annika 
Nilsson och ordföran-
de Bo Bergkvist från 
regionstyrelsen och alla 
närvarande medlemmar 
välkomna till årsmötet. 

Vi fortsatte sedan 
med underhållning 
av Jimmie som är 

ung dragspelare. Han spe-
lade cirka 15 minuter vid 
två tillfällen. Mellan spel-
ningarna bjöd avdelningen 
på smörgåstårta och kaffe 
eller kolsyrat vatten.

Årsmötet fortsatte efter 
spelningen med en paren-
tation för avlidna medlem-
mar. Därefter sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. 
Stefan Åsander valdes till 
mötesordförande och Per-
Olov Törnkvist valdes till 
mötessekreterare. Mö-
tesordföranden ledde oss 
igenom föredragningslis-
tan utan några synpunkter 
från medlemmarna. Av-
delningens arbetsplan för 
2023 presenterades med ett 
flertal aktiviteter. Årsmötet 
beslutade om omval av sit-
tande ordförande, omval av 
två ledamöter och nyval av 

en ledamot. Det blev även 
omval av revisorerna och 
suppleanten samt valbered-
ningen.

Nästa sista punkt var 
”Gäster har ordet” och re-

gionordförande Bo Berg-
kvist fick äran att tala. Han 
informerade om bidrag 
från Trafikverket, Ta Paus, 
TN-dagen samt MHF idag 
och i framtiden. Vice ord-

förande Annika Nilsson 
önskar att få in förslag på 
tips och idéer om t. ex ut-
bildning som avdelningen 
efterlyser. Mötesordföran-
den tackade för förtroendet 
att leda mötet och lämnade 
över till omvalda ordföran-
den Evert Strindin som av-
slutade mötet.

Till sist vill styrelsen 
tacka alla närvarande 
medlemmar samt Annika 
Nilsson och Bo Bergkvist. 
Ni är varmt välkomna till 
våra kommande aktiviteter 
under 2023.
Text: Per-Olov Törnkvist

Foto: Evert Strindin

Styrelsens sammansättning efter årsmöte och konstituerande möte

Ordförande Evert Strindin Omvald 2023 1 år
Vice ordförande Stefan Åsander Omvald 2022 1 år kvar
Sekreterare, kassör Per-Olov Törnkvist Omvald 2022 1 år kvar
Ord. ledamot Ulf Gyllenberg Omvald 2023 2 år
Ord. ledamot Magnus Holm Omvald 2023 2 år
Ord. ledamot Carina Westman Nyvald 2023 2 år
Revisor Maud Näsholm Omvald 2023 1 år
Revisor Kerstin Wretling Omvald 2023 1 år
Revisorssuppleant Berith Uhlin Omvald 2023 1 år

Underhållning av Jimmie på dragspel

Namnlöst-9   1 2020-02-17   09.24
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FMK Jämtland - HärjedalenFMK Jämtland - Härjedalen

Vill du låna någon av våra tre släpvagnar kan du ringa:

Ort Kontaktperson Telefonnummer

Frösön, Vagle 140 Annika Engvall 073 - 181 90 27

Brunflo Sune Holgersson 063 - 209 14, 070 - 359 68 18

Frösön (Temporärt) 070 - 554 90 24

Du eller Din försäkring står för eventuella skador på vagnarna. Mått, vikter och körkortskrav framgår av 
vår hemsida, kolla länken till Trafikverkets hemsida för att vara säker. Kostnaden är 150 kr/24-timmarsperiod. 
Bokningen är bindande.

Förnya ditt medlemskap för 2023 via info@
fmkjh.se om du inte gjort det. För nya med-
lemmar gäller det även 2024.
Om du tillhör de få som får tidningen men inte betalat 
medlemsavgiften för 2022 kan göra det till bankgiro 
120-8230 snarast, medlemsavgiften för 2022 är 200 kr, 
100 kr till och med det år du fyller 25 år.

Synbarhet
Öka din synbarhet i trafiken, byt trasiga lampor på bilen 
och använd reflexer när du är ute och går.
Använd blinkers när du lämnar ”rondeller”, innan du 
svänger i korsningar och när du gör filbyten (gäller 
även i Östersund).

Hemsida, Facebook och e-postadress 
På vår hemsida ser du den senaste informationen från 
FMK Jämtland – Härjedalen 
www.fmkjh.se Facebook fmkjh, info@fmkjh.se

Värva nya medlemmar
Vi behöver bli fler. Värva grannar, arbetskamrater, vän-
ner etc. medlemsavgiften är 200 kr för 2022, 100 kr för 
dig som är 25 år eller yngre. För nya medlemmar gäller 
det även 2023. De kan snabbt tjänas tillbaka och mer 
därtill, om du utnyttjar våra förmånliga rabatter hos 
de leverantörer som lämnar rabatter. Se vår hemsida.

Styrelsen börjar bli gammal
Vi efterlyser yngre personer som är intresserade av att 
ingå i styrelsen, annars riskerar föreningen att läggas 
ned.

E-postadresser
Styrelsen vill gärna ha din e-postadress, för att snabbt 
nå ut till dig med löpande information. E-posta namn, 
ditt medlemsnummer och din e-postadress till info@
fmkjh.se eller via vår hemsida.

Verkstadslokal 
Bilägarnas verkstadslokal på OKQ8 Gröngatan/Stugu-
vägen är möjlig att använda under mackens öppettider 
om den inte används för underhåll av egna hyrbilar. 
Boka  och betala direkt på macken, 063-12 10 00. 30 
kr/timma, tvåpelarlyft.

Bli medlem i Bilägarna
Bli medlem i Bilägarnas inköpsförening, 150 kr i insats, 
som du får tillbaka när du vill gå ur. Billigaste bensinen 
i Östersund? Utdelning 2022, 20 öre/liter bensin, diesel 
och HVO, 2,5% på övriga varor.

Gynna våra rabattfirmor, dina förmåner
Exempelvis Däckia, där många passar på att byta från 
vinterhjul till sommarhjul för endast 150 kr.

Tre släpvagnar/medlemsförmån
Vill/kan du ta över och vara värd för en vagn? Lite 
ersättning utgår, du disponerar vagnen fritt när ingen 
medlem vill låna den.

Nytillkommen information
Se vår hemsida: www.fmkjh.se

Styrelsen för FMK JH

Välj ett bussbolag som stöder MHF

www.mohlinsbussar.se
0651-10 000

www.ockelbotaxi.se
0297-403 21

www.wallnersbuss.se
026-13 22 02

www.brunfl obuss.com
063-227 57

070-245 02 49www.bybergnordin.se
010-722 03 00

www.mickesbussar.se
060-57 55 60

www.lonnsbuss.se
0270-124 20

www.centralabuss.com
063-10 84 20

Namnlöst-8   1 2020-02-17   09.22
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Ta Paus med MHF i sommarTa Paus med MHF i sommar
Du är välkommen att 
vara med vid Ta Paus på 
plats, fika, prata och ta 
del av informationsmate-
rial. Sommaren medför 
olika förutsättningar som 
påverkar förare i trafi-
ken. Varför inte ta upp 
information i turistbro-
schyrer och lokala res-
mål att besöka, det finns 
mycket i vårt avlånga 
land som återstår att 
utforska.

Näsbysjön

Rasplatsen i Storvik vid 
E16 är en av Gävleborgs 
bästa rastplatser. Ta en 
kopp kaffe med dopp och 
släpp trafikstressen för en 
stund. 

Utan luftkonditionering i 
bilen kan färd en het som-
mardag vara påfrestande 
och tröttsam. Vare sig det 
är en solig varm dag eller 
inte, se till att den fortsatta 
resan blir bra.
Sollefteå

Rastplatsen har ett stra-
tegiskt bra läge mellan 
kust och fjäll placerad vid 
rondellen mellan riksväg 
90/92 nära Åsele på T3:s 
gamla körplan och Ång-
ermannabron över Ånger-
manälven. 90 skolbarn på 
låg och mellanstadiet vid 
Nipanskolan i Sollefteå 
har varit med och utformat 
rastplatsen. Rastplatsen 
rymmer uppställningsy-
ta för tunga fordon samt 
parkeringar för husbilar 
och personbilar med eller 
utan husvagn. Rastplatser 
ligger fördelade på 40 till 
80 minuters avstånd efter 
de större vägarna för att re-
sande skall välja att stanna 
till och vila med lämpliga 
mellanrum.
Hornöberget/Höga-
kusten-bron

Rastplatsen vid Höga Kus-
ten-bron när man kommer 
körande på E4 utmed Ång-
ermanälven. Vid kaffebor-
det serveras fika vilket 
uppskattas av många besö-
kare där MHF även infor-
merar om arbetet med nyk-
terhet i trafiken. Ta Paus är 
viktigt för att resande ska 
välja att stanna till och ta 
en stunds paus. Ta in utsik-
ten, ta tillvara på stunden 
av avkoppling från trafiken 
och se till att resten av re-
san går smidigt.
Mosjön

Rastplatsen vid campingen 
och E4 norr om Örnskölds-
vik. Husvagnar och husbi-
lar ställer upp fordonen på 
campingen. Dagarna med 
Ta Paus blir intressanta av 
att träffa förväntansfulla, 
glada och trevliga  semes-
terfirare både från Sverige 
men också Norge, Finland, 
Tyskland, Holland och Po-
len. För oss i MHF är det 
ett viktigt att trafikanterna 
ser till att Ta Paus lite då 
och då, blir föraren mer 
alert när färden återupptas 
igen.
Mattmar

Rastplatsen vid E14 och 

högt belägen i Mattmar 
har fin utsikt över fjällen 
som går mellan Mattmar 
och Mörsil, i riktning mot 
Riksgränsen. Tänk på att 
sträcka på benen med la-
gom mellanrum och att få 
förnyad energi av fika och 
en stunds samtal. Byte av 
förare vara lämpligt när 
man är ute och åker längre 
sträckor.
Bölesjön

Rastplatsen norr om Tim-
rå är uppdelad och finns 
på båda sidor om E4, men 

Datum och kontaktpersonerDatum och kontaktpersoner
Näsbysjön ....................3 - 9 juli
MHF-avd: .....................Sandviken
Kontakt .........................Mats Laulainen 
E-post:  .........................mr_kodak@live.se 
Telefon: ........................073 - 031 32 72

Sollefteå .......................9 juli
Höga Kusten-bron  .....15-16 juli
Bölesjön .......................29 - 30 juli
MHF-avd: .....................Höga Kusten
Kontakt: ........................Per-Olov Törnkvist 
E-post: ..........................per-olov.tornkvist@mhf.se

Mosjön
MHF-avd: .....................Grundsunda
Kontakt .........................Per-Anders Sjödin 
E-post:  .........................per.sjodin@gmail.com 
Telefon: ........................073 - 056 21 13

Mattmar ......................21-22 juli
MHF-avd: .....................Mattmar 
Kontakt: ........................Bo Bergkvist
E-post:  .........................bo.bergkvist@mhf.se
Telefon: ........................070 - 315 43 83

Lit ................................24-25 juli
MHF-avd: .....................Lit-Häggenås 
Kontakt: ........................Kent Ivarsson
E-post:  .........................kent.ivarsson@mhf.se 
Telefon: ........................070 - 301 59 02

Lorås ............................29-30 juli
MHF-avd: .....................Hammerdal 
Kontakt: ........................Eiron Persson
E-post:  .........................eiron.persson@outlook.com 
Telefon: ........................070 - 325 98 03

MHF håller till på den för 
norrgående trafik. Ta en 
stå-fika tillsammans med 
MHF:are på plats, ta del 
av informationsmaterial 
och pyssel för barnen samt 
gå en sväng för att få igång 
blodcirkulationen 

innan den fortsatta resan. 
När regnperioden kommer 
allt närmare måste hastig-
het och körstil anpassas ef-
ter väglaget i samband med 
nederbörd även om det är 
sommarföre.
Lit

Rastplatsen för att kom-
ma ifrån stora vägar. Låt 
fikastunden tillsammans 
med funktionärerna från 
MHF utvecklas med sam-
tal om att hålla sig ifrån 
alkohol och droger i trafi-
ken, trafikläget men även 
dagsaktuella händelser 
med iakttagelser. I infor-
mationsmaterialet finns 
bl.a. bingo för att färden 
skall bli en upptäcktsresa 
även för de yngre i bilen. 
Vissa dagar är det torrt och 
hett så att det är för jobbigt 

att vara ute i trafiken, andra 
dagar blåsigt eller regnigt. 
Då kan det vara bra med 
pyssel för att orka resa. 
Viktigt är att vara förbe-
redd men också att Ta Paus 
med jämna mellanrum för 
att göra resan säker.
Lorås

Rastplatsen vid E45 mot 
Hammerdal. Vägavsnitt 
bestående av långa rak-
sträckor med hus nära vä-
gen kan göra att trötta och/
eller stressade förare kan 
bli understimulerade och 
tappar koncentrationsför-
mågan. Här är det viktigt 
att sakta in och Ta Paus för 
en fortsatt bra och trygg 
resa. Restiden påverkas 
bara marginellt av lägre 
hastighet, det viktiga är att 
på säkert sätt komma fram 
till semestermålet.

Jan-Erik Lärka
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Århjul MHF 2023Århjul MHF 2023
Planeringen av Telefon-
möte  aktiviteter under 
året kan underlättas om 
man skapar ett så kallat 
årshjul där viktiga  mo-
ment ställs upp. 

Förberedelser, dokument 
som skall skickas in och/
eller sammanställas kan 
också med fördel ritas in 
i årshjulet. Tryggheten 
blir att det går avläsa när 
vad behöver göras.

Hastigheten är avgörandeHastigheten är avgörande
Stoppsträcka består av 
två delar, dels den sträcka 
fordonet förflyttar sig 
innan föraren över 
huvud taget reagerar (re-
aktionssträcka) och dels 
den sträcka fordonet för-
flyttar sig när bromsarna 
sänker farten tills man 
står still (bromssträcka).

Framförs fordonet i en 
hastighet av 30 km, 
så är reaktionssträck-

an 8 m och bromssträck-
an 5 m (under optimala 
förhållanden), vilket ger 
stoppsträckan 13 m. Höjs 
hastigheten till 50 km, så 
blir motsvarande reaktions-
sträcka 14 m, bromssträcka 
13 m och stoppsträckan 27 
m. En farthöjning från 30 
km ger således dubbelt så 
lång stoppsträcka som vid 
30 km.

Som du själv kan kon-
statera är skillnaderna på 
olika hastigheter väldigt 
stora. En förare som kör 
i 30 km hinner stanna om 
ett barn springer ut framför 
en buss samtidigt som bi-
len är vid bussens baksida. 
Den som kör i 50 km hinner 

över huvud taget inte sänka 
hastigheten utan kör på bar-
net i samma hastighet som 
vederbörande höll innan 
(reaktionssträcka 14 m). 
Om t.ex. vägen är hal blir 
så att det inte är optimala 
förhållanden, hjulen slitna 
eller föraren distraherad av 

annat förlängs stoppsträck-
an mer än vad som exem-
plen anger. Det här talar 
sitt eget språk, därför är 
det viktigt att anpassa far-
ten efter omständigheterna 
och underlaget.

Källa: Bengt Swahn

Mattmar 21-22 juli
MHF-avd: Mattmar 
Kontakt: Bo Bergkvist
E-post:  bo.bergkvist@mhf.se
Telefon: 070 - 315 43 83

Lit 24-25 juli
MHF-avd: Lit-Häggenås 
Kontakt: Kent Ivarsson
E-post:  kent.ivarsson@mhf.se 
Telefon: 070 - 301 59 02

Näsbysjön 3-9 juli
MHF-avd: Sandviken 
Kontakt: Mats Laulainen 
E-post:  mr_kodak@live.se 
Telefon: 073 - 031 32 72

Mosjön 
MHF-avd: Grundsunda
Kontakt Per-Anders Sjödin w
E-post:  per.sjodin@gmail.com 
Telefon: 073 - 056 21 13

Ta Paus med Ta Paus med 
MHF Region MittMHF Region Mitt

Ta Paus med 
MHF Region Mitt

Lorås 29-30 juli
MHF-avd: Hammerdal 
Kontakt: Eiron Persson
E-post:  eiron.persson@outlook.com 
Telefon: 070 - 325 98 03

Sollefteå 9 juli
Höga Kusten-bron  15-16 juli
Bölesjön 29-30 juli
MHF-avd: Höga Kusten
Kontakt: Per-Olov Törnkvist 
E-post: per-olov.tornkvist@mhf.se
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Årsmöte Lit-Häggenås Årsmöte Lit-Häggenås 
MHF-avdelningMHF-avdelning

15:e februari genom-
förde Lit-Häggenås 
MHF-avdelning årsmötet 
och höll till på G:a kom-
munalhuset som idag är 
ett föreningshus. Det var 
sedvanliga årsmötesför-
handlingar med omval 
på samtliga poster. 

Från verksamhetsbe-
rättelsen kan note-
ras att vi genomfört 

en tyst manifestation på 
Plextorge i Lit på TN-da-
gen samt delat ut broschy-
rer i brevlådor på Frösön. 
På folknykterhetens dag 
den 26 maj anordnade vi 
en gökotta med andakt, tal 
och tipspromenad tillsam-

mans med församlingen 
och hembygdsgården. Vi 
deltog även vid national-
dagsfirandet på hembygds-
gården och hade med oss 
promilleglasögonen och 
ett trafiktips de besökande 
kunde fylla i och få rättat 
direkt. De som ville kunde 
sedan ta med sig det hem. 
18:e och 19:e juli genom-
förde vi Ta Paus på den nya 
rastplatsen i Häggenås med 
en hel del besökare. Den 
18:e hade vi även besök 
av Radio Jämtland som 
intervjuade Kent Ivarsson 
i direktsändning.

Vi gästades under årsmö-
tet av regionordföranden 

Bo Bergkvist som berätta-
de lite om vad som händer 
centralt. Tyvärr kunde inte 
vår 25-årsjubilar Hagard 
Johansson komma så vi 
kommer att dela ut nål och 
diplom till honom vid ett 
senare tillfälle.

Bland det som vi planerar 
för detta år är halkövning 
på Lungre motorstadium 
29 januari, gökotta på 
folknykterhetens dag, nå-
gon form av aktivitet på 
TN-dagen, delta i natio-
naldagsfirande och ordna 
Ta Paus i Häggenås 24-25 
juli. Vi funderar även på 
en trivselträff under hösten 
och utdelning av reflexer. 

En aktivitet som inte är 
avdelningens men som jag 
vill tipsa om är att MHF:s 
Campingklubb och dess 
sektion Nord har bjudit in 
till årets riksträff. Den är 
förlagd till Rossön i nord-
ligaste Ångermanland och 
sker 11-15 juli.

Sylvia Ivarsson

Fika vid MHFs årsmöte. Ove Rosendahl, Lars Ivarsson, Sylvia Ivarsson, Lennart Sundin och Bo Bergkvist

Årsmöte Nordanstigs MHF-avdelningÅrsmöte Nordanstigs MHF-avdelning
Onsdagen den 22 februari hölls årsmötet för Nordanstigs Onsdagen den 22 februari hölls årsmötet för Nordanstigs 
MHF i Godtemplargården, JättendalMHF i Godtemplargården, Jättendal
Godtemplargården i 
Jättendal är en viktig 
samlingsplats för nykter-
hetsrörelsen i kommunen 
där MHF Nordanstig hyr 
lokal och inhyser mate-
rial.

Styrelsens samman-
sättning har varit ordf 
Kjell Andersson, vice 

ordf. Verner Östlund, 
kassör Börje Eriksson, 

sekr. Jan-Erik Lärka och 
övriga ledamöter Erik 
Palm och David Persson 
samt suppleanter Märit 
Hesseltun och Kjell Lind-
berg.

Vice ordf. Verner Östlund 
öppnade mötet och hälsade 
välkommen. Till ordf. för 
mötet valdes Hans-Åke 
Bergman som också läste 
upp verksamhetsberättel-
sen.

Kassör Börje Eriksson 
kunde redovisa fortsatt god 
ekonomi.

Den nya styrelsen som 
valdes har färre antal leda-
möter, då Märit och David 
avböjt omval.

Årsmötet beslutade att 
justera nivån för reseer-
sättning för att fortsatt 
följa den skattefria delen 
som höjts från årsskiftet 
2022-2023.

Avdelningens funktio-
närer deltog under året 
och stöttade andra avdel-
ningar att visa vältebil och 
den fingerade olyckan i 
Hudiksvall. Avdelningen 
deltog även på rastplats-
aktivitet vid Bölesjön norr 
om Timrå.

Planen för året är att 
vara behjälplig för andra 
MHF-avdelningar som pla-
nerar aktiviteter i närheten.

Per-Olov Törnkvist för 
MHF Region Mitt be-
rättade om planer framåt 
med förändringar som kan 
påverka aktiviteter samt 
kontakt med förbund och 

regioner. Per-Olov 
informerade även 
om MHF Höga 
Kustens pla-
ner på Ta 
Paus vid 
B ö l e s j ö n 
i slutet av 
juli 2023.

Den avgå-
ende styrelsen 
riktade ett varmt 
tack för gångna året till 
avdelningens medlemmar 
och funktionärer som bi-
dragit för att verka för en 
drog- och alkoholfri livsstil 
samt önskade vidare den 
valda styrelsen i Nordan-
stigs MHF-avdelning ett 
gott kommande verksam-
hetsår.

Årsmötet avslutades med 
goda semlor till kaffe.

Jan-Erik Lärka

Vi gör din resa
100% fossilfri

Colabitoil är ett helägt svenskt bolag som säljer och
producerar HVO biodiesel framtagen av använda
vegetabiliska oljor. Vi verkar för ett fossiloberoende
Sverige där teknik och miljö går hand i hand.
Följ oss på www.colabitoil.com och Facebook.
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Odengården – Logi i nykter miljö i Sälen

Boka IOGT-NTO’s härliga stuga
Odengården i Sälen!

Som MHF-medlem får du hyra stugan med 15 % rabatt
på det redan låga hyrespriset.

Prisexempel: 7 nätter ordinarie pris 7000,-.
Med MHF-rabatt  5950,-.

Läs mer om Odengården och boka på odengarden.org!
Upplysningar på telefon 070-496 06 74 (Vicky).

Välkommen!

När våren börjar anlän-
da är det många som ser 
fram emot att få byta ut 
vinterdäcken mot som-
mardäck. Frågan är 
då, vilket datum är det 
som gäller för skiftet? 
Många frågar sig också 
hur de på smidigt sätt 
byter hjul på sin bil. Det 
ska vi självklart ge svar 
på!

När får man börja 
byta till sommar-
däck?

Om det är vinterväglag 
ska du vänta med att skif-
ta tills efter den 31 mars, 
säger lagen om vinterdäck. 
Samtidigt är det tillåtet att 
köra omkring med dubb-
däck ända tills den 15 
april. Dock kan säsongen 
förlängas om det fortfaran-
de är vinter. Du kan också 
behålla vinterdäcken på 
om du ska åka någonstans 
där det fortfarande är eller 
befaras bli vinterväglag.

Sommardäck datum 
2023:
• Du kan byta till som-

mardäck efter den 31 
mars

• Dubbdäck är tillåtet till 
och med den 15 april

• Vinterväglag kan för-
länga säsongen

Håller dina sommar-
däck måttet?

Innan du skiftar dina 
däck för säsongen är det 
bra att göra en egen liten 
besiktning av dem. De 
måste vara i ett gott skick 
för att du ska kunna kän-
na dig säker på vägen. En 
viktig punkt är däckens 
mönsterdjup, som enligt 
lag måste vara minst 1.6 
mm på sommardäck. Är 
det inte mycket mer kvar 
än så bör du skaffa nya 
däck.

Det handlar förstås inte 
enbart om att ligga på rätt 
sida om lagen, utan fram-

förallt att inte utgöra en 
fara i trafiken för sig själv 
eller andra. Mönsterdjupet 
har nämligen med sådana 
aspekter som vattenplaning 
att göra och har du ett då-
ligt mönsterdjup är risken 
för vattenplaning större. 
Undersök inte bara ett av 
däcken. Du bör utföra mät-
ning på samtliga sommar-
däck eftersom slitaget kan 
vara ojämnt.

Glöm inte att kontroller 
dina fälgar. Hjulet utgörs 
som bekant inte enbart av 
däcket, utan här spelar för-
stås fälgen en stor roll. 
Skifta hjul själv

Hjulskifte är ett relativt 
tungt arbete som många 
lämnar bort till sin däck-
verkstad. Har du dock rätt 
utrustning behöver det inte 
vara så komplicerat. Med 
en vanlig garagedomkraft 
kommer du långt och en 
sådan tar inte så mycket 
plats i anspråk.   Har du 
flera bilar att skifta däck 

på kan det vara värt att in-
förskaffa en maskin, en så 
kallad mutterdragare, för 
att avlägsna bultarna. Är 
din bil försedd med låsba-
ra hjulbultar bör du innan 
skiftet förvissa dig om 
att du har den tillhörande 
adaptern inom räckhåll.

Tänk också på att avlägs-
na den ytliga rost som bild-
as bakom fälgen, det är den 
som gör att hjulet ibland 
kan sitta fast trots att bul-
tarna skruvats av. Om du 
känner dig det minsta osä-
ker på om du har rätt kun-
skap för att byta själv så 
bör du anlita en fackman. 
OBS ! Glöm inte ”efter 
dra” bultarna några ki-
lometer efter bytet.

Byta till sommardäckByta till sommardäck
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Första frågan berör påståendet att det skulle vara bättre med en legalisering av 
cannabis på liknande sätt som alkohol, än att låta 100 procent av marknaden vara 
illegal med organiserad kriminalitet. Men hur många svenskar köper egentligen 
smugglad, det vill säga illegal, alkohol?
Jag vände mig med den frågan till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupp-
lysning (CAN), som sedan länge sköter de så kallade Monitormätningarna – om 
svenskarnas alkoholvanor

Ny kunskap guldkorn för drogpolitiken 2023Ny kunskap guldkorn för drogpolitiken 2023
Dags att summera det gångna året. Peter Moilanen på Narkotikapolitiskt Center pekar på två studier som höjt 
hans kunskap och kan visa sig användbara för framtidens narkotikapolitik. Vad köper flest svenskar illegalt 
idag – alkohol eller cannabis? Och bidrar polisens insatser till tidig upptäckt av narkotikaanvändning?

Monitormätningarna 
– CAN. De kontaktar år-
ligen cirka 18 000 perso-
ner för att lyssna in om 
alkoholkonsumtion och 
inköpskällor och har data 
över flera år. De tyckte 
frågan var intressant och 
gjorde en specialberäkning 
utifrån deras data.

Andelen personer 17–84 
år som under de senaste 30 
dagarna köpt alkohol som 
smugglats in i Sverige:

2019: 1,6 procent; 2020: 
1,2 procent; 2021: 0,9 pro-
cent

Hur ser detta ut i jämfö-
relse med data vi har för 
de som använt cannabis 
de senaste 30 dagarna? 
All konsumtion där är per 
definition illegal. Enligt 
Folkhälsomyndighetens 
indikatorlabb ser andelen 
av befolkningen 16–84 år 
ut som följer:

2018: 1,1 procent; 2020: 

0,8 procent; 2021: 0,9 pro-
cent (ingen mätning 2019)

Resultatet visar att det i 
princip är lika stor andel 
av befolkningen som kö-
per alkohol som smugglats 
in illegalt som totalt sett 
använder cannabis, där all 
försäljning är illegal.

En jämförelse på detta 
sätt ger inga belägg för att 
en legalisering av cannabis 
totalt skulle ge färre som 
köper illegalt. Före pande-
min var det till och med fler 
som köpte illegal alkohol 
än cannabis. Till alkoho-
len tillkommer dessutom 
alla som köpt legalt, vilket 
ger en betydligt större total 
konsumtion, som även det 
är den stora oron vid lega-
lisering av cannabis.

Årets andra fråga berör 
om kriminaliseringen av 
narkotika för innehav och 
konsumtion för eget bruk 
bidrar till tidig upptäckt? 

Det vill säga om polisens 
insatser kompletterar till 
exempel socialtjänst, sko-
la och familjers möjlighet 
att upptäcka personer som 
tidigare var okända för sin 
användning av narkotika. 
Ett försök till svar på den 
frågan kom i en forsknings-
studie från Socialstyrelsen. 

Även om en större utvär-
dering av kriminalisering-
ens effekter vore önskvärd 
är detta en intressant studie 
som undersöker unga i ål-
dersgruppen 15–20 år som 
lagförts för narkotikabrott, 
framför allt ringa sådana. 
Från NPC:s sida bjöd vi 
därför in forskaren bakom 
studien till ett möte där han 
fick redovisa siffrorna och 
sitt resonemang.

Forskningsstudien visar 
att en av fyra av de som 
ertappades var tidigare 
okända hos socialtjänsten. 
Och av resterande var cirka 

hälften okända hos social-
tjänsten för sin narkotika-
användning. Även om per-
sonen var tidigare känd av 
socialtjänst kunde det till 
exempel handla om oros-
anmälan av andra saker än 
narkotika där ingen åtgärd 
alls vidtagits, så kunskapen 
är viktig för att sätta in rätt 
åtgärd.

Totalt sett var alltså cirka 
60 procent av 15–20-åring-
ar tidigare okända för sin 
användning av narkotika, 
vilket ändå är att betrakta 
som en viktig pusselbit vad 
gäller tidig upptäckt.

Socialstyrelsens forsk-
ningsstudie ger stöd för 
att polisens insatser leder 
till att ungdomars tidigare 
okända narkotikaanvänd-
ning upptäcks. Den visar 
också att socialtjänstens in-
satser är bredare än enbart 
fokus på narkotikaanvänd-
ningen där utredningarna 

Peter Moilanen, NPC, Foto: Drugnews & Pierre Andersson

mycket ofta redogjorde för 
risk- och skyddsfaktorer 
inom områden som familj 
och miljö, utbildning, so-
ciala relationer, fysisk och 
psykisk hälsa, känslor och 
beteende, och förutom nar-
kotika berörs även alkohol. 
Däremot återföll mellan 
65–70 procent varför stöd 
och vårdinsatser behöver 
förbättras.

Vi för regelbundet sam-
tal med personer med egen 
narkotikaerfarenhet, drog-
samordnare, socialtjänst, 
polis, civilsamhälle och 
forskare. Där finns gene-
rellt sett ingen längtan ef-
ter legalisering av cannabis 
men en önskan om att per-
soner som använder nar-
kotika borde ha upptäckts 
tidigare.

När vi knyter ihop säck-
en för det gångna året är 
det med vetskapen om att 
100 procent illegal använd 
cannabis är lika med eller 
mindre än all smugglad al-
kohol. Men även att en aktu-
ell forskningsstudie visar att 
unga som lagförs för narko-
tikabrott leder till upptäckt 
av tidigare okända.

Narkotikapolitiken är 
som vanligt komplex, men 
kunskapen har ökat även i 
år. Vi behöver med stöd i 
denna nya kunskap åtgärda 
brister och glapp i samhäl-
lets förebyggande, sociala 
och rättsliga system – och 

det finns hopp om att lyck-
as med det.

Gott nytt kämpar år!
PETER MOILANEN

– chef för  
Narkotikapolitiskt center

Det slarvas Det slarvas 
fortfarande fortfarande 
med använd-med använd-
ningen av  ningen av  
säkerhetsbälte säkerhetsbälte 
i bussari bussar

Enligt Trafikskyddetsun-
dersökningar används 
säkerhetsbältet flitigare 
på framsätet än på bak-
sätet och oftare i person-
bilar än i bussar. Säker-
hetsbältet är en enkel 
trafiksäkerhetsgärning 
som kan rädda männ-
iskoliv oberoende av om 
man sitter på fram- eller 
baksätet, i en personbil 
eller en buss.

Enligt en enkät som 
Trafikskyddet låtit 
göra anser nästan sju 

av tio respondenter att det 
är en mycket eller ganska 
allvarlig trafikförseelse att 
låta bli att använda säker-
hetsbälte.

* Säkerhetsbältet är ett 
bra exempel på en säker-
hetsanordning som är ex-
tremt lätt att använda, men 
vars nytta vid en kollision 
är stor.

”Besväret med att an-
vända ett säkerhetsbälte är 
oerhört litet, men nyttan är 
enorm. Det tar inte många 
sekunder att fästa bältet, 
men det kan rädda männ-
iskoliv ”.

Säkerhetsbältet är förra 
århundradets viktigaste 
passiva säkerhetsutrust-
ning som förbättrat trafik-
säkerheten. Det förhindrar 
inte olyckor men skyddar i 
händelse av en olycka. Öv-
rig säkerhetsteknik, såsom 
krockkudden, fungerar inte 
heller som planerat om fö-
raren inte sitter i sitt säte 
vid tidpunkten för kollisi-
onen.”

Lagen förpliktar till an-
vändning av säkerhetsbälte 
även i bussar

Var fjärde som svara-
de på enkäten berättade 
att de inte nödvändigtvis 
använder säkerhetsbälte i 
bussar när det finns ett på 
den egna sittplatsen. Obe-
roende av bilens storlek 
håller ett korrekt fastsatt 
säkerhetsbälte en männ-
iska i sitt säte och hindrar 
honom eller henne från att 
stöta sig mot bilens hårda 
inre delar vid kollisioner.

”Det är lika viktigt att 
använda säkerhetsbälte i 
en buss som i en person-
bil. Lagen förpliktar till 
användning av säkerhets-
bälte även i bussar”.

Skyldigheten att använda 
säkerhetsbälte i bussar har 
varit i kraft sedan 2006.

Nästan alla använder sä-
kerhetsbälte i framsätet på 
personbilar

Enligt Trafikskyddets 
uppföljning från förra året 
använde 97 procent av dem 
som färdades i framsätet på 
personbilar säkerhetsbälte.

** Användningen av sä-
kerhetsbälte var lika vanlig 
i tätorter som utanför tät-
orterna.

Säkerhetsbältet räddar 
också vid låga hastigheter, 
så det är bra att fästa det 

redan innan man startar 
bilen.

”Vid en kollision som 
sker vid en hastighet på 
högst 7 km/h kan en vux-
en med sina händer lyckas 
förhindra att man slås mot 
ratten, instrumenttavlan el-
ler ryggstödet.

Vid kollisioner som sker 
vid tätortshastigheter (50 
km/h) är kollisionsvikten 
cirka 40 gånger så stor, så 
man kan inte med händerna 
förhindra att man slås mot 
eller slungas ut ur bilen”.

En person som inte an-
vänder säkerhetsbälte för-
sätter sig själv och med-
passagerarna i fara

Säkerhetsbältet användes 
något mindre på baksä-
tet än på framsätet: enligt 
uppföljningen använde 90 
procent säkerhetsbälte i 
tätorterna.

En passagerare utan 
säkerhetsbälte är vid en 
kollision en fara inte bara 
för sig själv utan också 
för passagerare som sitter 
framför honom eller hen-
ne, såväl i personbilar som 
i bussar.

”Vid en kollision kros-
sar en person som färdas 
i baksätet utan säkerhets-
bälte den som sitter fram-
för honom eller henne och 
kan orsaka dödsrisk för 
en passagerare i framsätet 
som använder säkerhets-
bälte. Detta gäller både 
i personbilar och också i 
bussar.

Saxat ur Trafikskyddet

”Att använda 
säkerhetsbälte är 

en enkel  
trafiksäkerhets-

gärning

”

https://www.can.se/undersokningar/monitormatningarna/
https://www.can.se/undersokningar/monitormatningarna/
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Årsmöte med Gävle MHFÅrsmöte med Gävle MHF
Gävle MHF hade sitt 96:e årsmöte den 4 februari 2023Gävle MHF hade sitt 96:e årsmöte den 4 februari 2023

24 medlemmar samlades 
i Gävle MHF:s lokal i 
Valbo där ordförande 
Ove Sandert hälsade alla 
välkomna.

Mötet inleddes 
med parentation 
över bortgångna 

medlemmar och ljus tän-
des för dem, samt för alla 
rattfylleriets offer. Till års-
mötesordförande valdes 
den sittande ordföranden, 
Ove Sandert och till års-
mötessekreterare, Vicky 
Sandert.

En speciell inbjudan hade 
gått ut till 5 medlemmar 
som varit med 50, 60 samt 
70 år. Claes Håkan Jansson 
och Mats Persson uppvak-
tades med 50-årsdiplom, 
Marianne Hägglund med 
60-års diplom. Alla fick 
dessutom veteran-nål samt 
presentkort på blommor.

Allan Haglund och Sune 
Andersson hade varit med 
i 70 år, men de hade av 
olika anledningar lämnat 
återbud. De kommer att 
bli uppvaktade med brev Mats Persson 50 år i MHF.

innehållande diplom, nål 
samt blomstercheck.

Ordförande Ove Sandert 
föredrog sedan verksam-
hetsberättelsen som visade 
flera aktiviteter som t.ex 
studiecirklar, musikleken, 
säkerhetsdagar tillsam-
mans med Lekia med fing-
erade olyckor, vältebil och 
promilleglasögon. Avdel-
ningen deltog tillsammans 
med Sandvikens MHF i 
en EPA-träff i Hofors med 
Krocksimulator och Välte-
bil samt tillsammans med 
MHF i Malung vid flygar-
festerna i Dala-Järna som 
besöktes av 60 000 åskå-
dare på tre dagar där man 
demonstrerade vältebilen 
för ca 500 personer.

Varje vecka har Gäv-
le-avdelningen sänt 
MHF-radion med musik-
kryss i Radio Gävle 102.7 
och Radio Krokom.

2022 var det ju valår och 
MHF Gävle ställde 3 frå-
gor till de olika partierna 
i Gävle Kommun. De fick 
några minuter på sig i våra 
kryss att svara på frågor-
na. Alla partierna deltog 
och en av politikerna blev 
även MHF-medlem.

En stor mängd Interna-
tionella Körkort har utfär-

dats och varje söndag har 
avdelningens funktionärer 
sålt Bingo-Lotter vid ICA 
Kvantum Fjällbacken.

Kassören BengtOlof 
Bokström föredrog sedan 
den ekonomiska berättel-
sen.

Avdelningen har tagit 
fram en verksamhetsplan 
för det kommande året 
som innehåller bland annat 
medlemsvärvning, fingera-
de olyckor, Ta Paus samt 
en konferenskryssning 
med utbildning av t.ex 
första hjälpen och med-
lemsvärvning.

Två personer, Åke Carls-
son och Sven-Erik Windh 
som arbetat många år i 
styrelsen, avtackades med 
blommor och presentkort.

Den nya styrelsen består 
förutom ordförande Ove 
Sandert av 5 personer: 
Vicky Sandert, BengtOlof 
Bokström, Per Skager-
ström, Leif Fors samt Tor-
sten Hedberg.

Efter mötet blev det kaf-
fe samt underhållning av 
Thordbjörnz, som bjöd på 
blandad musik där de fles-
ta låtarna gick att sjunga 
med i.

Text och foto:  
BengtOlof Bokström

Alla deltagare i Gävle MHFs årsmöte

Åke Carlsson avtackades efter många år i MHFs styrelse

Claes Håkan Janssom 50 år i MHF

Marianne Hägglund 60 år i MHF
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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

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

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.
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Varningsmärken i trafikenVarningsmärken i trafiken
Varningsmärken utgörs 
av en liksidig gul tri-
angel med röd bård som 
vanligtvis placeras 150 – 
200 m före det symbolen 
på skylten varnar för. 
Motivet på varnings-
märket visar vilken fara 
som avses, t.ex. varning 
för djur, barn eller kö, 
men kan också ha annan 
betydelse och kan kom-
pletteras med tilläggstav-
la om faran t.ex. gäller 
under en längre sträcka.

Varningsmärke med 
ett svart kryss inuti 
varnar för en kom-

mande vägkorsning, men 
det talar också om att höger-
regeln gäller i korsningen.

Högerregeln är ovill-
korlig, vilket innebär att 
där den gäller finns inga 
undanflykter och man är 
i alla lägen skyldig lämna 
företräde för fordon av alla 
typer som kommer från 
höger, således även cykel. 
Högerregeln gäller överallt 
där inga andra regler gäl-
ler, den gäller således inte 
i korsning med huvudled 
eller liknande, för där gäl-
ler andra regler. Förutsätt-
ning att högerregeln skall 
gälla är att det handlar om 
korsningar mellan vägar 
eller gator, oavsett om det 
är mellan allmänna vägar 
som mellan allmänna och 
enskilda vägar.

Vid utfart från en gård 
eller någon annan typ av 
utfart gäller andra regler. 
Högerregeln gäller utöver 
i vägkorsningar också på 
allmänna platser upplåtna 
för trafik, exempelvis en 
större parkeringsplats.

Den som inte lämnat 
företräde för fordon som 
kommit från höger var 
2018-10-01 för motor-driv-
na fordon inklusive moped 
klass I  2 000:- och för cy-
kel och moped klass II 1 
000:- . Moped klass I jäm-
ställes med motorcykel och 
moped klass II med cykel.

Varning för vägkorsning 
skall inte förväxlas med 
Varning för anslutande 
väg. Varningsmärket har 
ett tjockare streck nerifrån 
och upp som avslutas upp-
till som en pil, med ett tun-
nare korsande streck.

Trafikanterna på anslu-
tande väg har skyldighet 
att lämna företräde eller 
stopplikt och varnings-
märket finns i huvudsak 
uppsatt på huvudled eller 
liknande, som då har fö-
reträde i förhållande till 
trafiken på den anslutande 
vägen. Bötesbeloppen var 
2018-10-01 samma i en 
sådan korsning som ovan. 
Notera att detta varnings-
märke kan förekomma i 
olika varianter.

Varningsmärket på den 
gula triangeln med tre 
rundgående pilar åt hö-
ger inuti varnar för cirku-
lationsplats och där ska 
det finnas två på ovanför 
varandra sittande vägmär-
ken. Överst ett väjnings-
pliktsmärke, vilket är den 
upp- och nedvända gula 
triangeln med röd bård 
och därunder ett blått på-
budsmärke med tre rund-
gående pilar åt höger, som 
innebär cirkulationstrafik. 
Dessa båda märken måste 
finnas för att det skall vara 
en cirkulationsplats. Sak-
nas något av dessa, så är 
det ingen cirkulationsplats 
och då gäller inte reglerna 
för cirkulationsplats. I en 
cirkulationsplats ska före-
träde lämnas för alla typer 
av fordon som redan finns 
inne i cirkulationsplatsen. 
Det finns idag bara skyl-
dighet att ge tecken åt 
höger ut från cirkulations-
platsen.

De tidigare rekommen-
dationerna om tecken-
givning har upphört. Det 
är däremot inte förbjudet 
att ge tecken i en cirkula-
tionsplats, men det gäller 
då att man ger rätt tecken. 
Genom att ge tecken i en 
cirkulationsplats underrät-
tas medtrafikanter om vi-
dare färdriktning, så att vet 
hur de kan agera. Blinka åt 
höger redan innan cirkula-
tionsplatsen för att direkt 
svänga till höger. Vänta i 
övriga fall med att blinka 
höger tills föregående av-
fart passerats.

Tänk på att blinkers är till 
för att visa medtrafikanter 
avsedd förändrad färdrikt-
ning och är till för att an-
vändas.

Källa: Bengt Swahn
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Korsordet nr 1  2023Korsordet nr 1  2023
Denna gång ett ganska vanligt korsord Denna gång ett ganska vanligt korsord 

Korsord 4 2022 inlämnas senast den 1 juni  2023 till: 
Bo Bergkvist, Mällbyn 221, 837 91 Mattmar
MÄRK KUVERTETE MED ”KORSORS NR 1 2023”
5x2 Sverigelotter väntar på ny ägare.

Namn:  ..............................................................................................................................................................................................................................

Adress:  ............................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Korsordskonstruktör: Guy Cardell

Lodrätt
 1. Bör inte ge skador
 2. Dom blir flera
 3. Rakt streck
 4. Utslag
 5. Senast
 6. Svordom
 7. Kör fort
 8. Utbildning
 11. Bokstav 5
 13. Bör man på folk
 14. Med IOGT
 18. Snål
 21. Beslut
 24. Sladd
 25. Hal fisk
 26. Med Bellman
 27. Uselt betyg förr
 29. Sövde förr
 32. Fy
 33. Handelsbolag
 34. Utan anmärkning

Vågrätt
 8. Finns i kyrkor
 9. Vatten
 12. Ring
 14. Ryssja
 15. Där i södra 

Sundsvall spela-
des bandy

 16. 50
 17. Sticker på Got-

land
 19. Vapen
 20. Tofskatt
 21. Ove i Amerika
 22. Klykbokstav
 23. Gränsfall
 25. Gör film
 26. Med frost
 28. Plantera
 29. Atoll
 30. Där bodde vissa 

kvinnor
 31. Munter
 35. Stjäla
 36. Ger generator
 37. 5
 38. Längst ut på 

kroppen
 39. Pronomen
 40. Är nudister
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Rätt svar Korsordet 4 – 2022Rätt svar Korsordet 4 – 2022
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Vinnare av Bildkrysset 4 2022
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AXMAR
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BildkryssBildkryss    1/20231/2023

Skicka lösningen till:          senast 1 juni 2023. 
Märk lösningen Bildkryss 1 2023 
skicka lösningen till MHF Region Mitt, Mällbyn 221, 837 91 Mattmar.
5x2 Sverigelotter väntar på ny ägare

Namn: ________________________________________  Tel ____________________________________

Adress: _______________________________________  Län: ___________________________________

Postnummer: ___________________________________  Postadress: ______________________________

MHF Region MittMHF Region Mitt
Förteckning över kontaktpersoner i våra lokalavdelningarFörteckning över kontaktpersoner i våra lokalavdelningar

Avdelning Namn Adress Telefon e-post

Bollnäs Vilande

Grundsunda – 
Örnsköldsvik

Per-Anders Sjödin Godmersta 202 
896 91 Husum

073-056 21 13 per.sjodin@gmail.com

Gävle Ove Sandert Vallrundan 8 
818 33 Valbo

070-396 71 33 ove.sandert@mhfgavle.se

Hammerdal Eiron Persson Grenås 410 
833 49 Hammerdal

0644-210 15 eiron.persson@outlook.com

Höga Kusten Evert Strindin Mogränd 4 
872 32 Kramfors

070-618 93 12 evert.strindin@msn.com

Lit-Häggenås  
Östersund

Kent Ivarsson Lägdvägen 38 
836 31 Lit

070-301 59 02 kent.ivarsson@mhf.se

Mattmar Bo Bergkvist Mällbyn 221 
837 91 Mattmar

070-315 43 83 bergkvist.mallbyn@gmail.com

 Medelpad Stefan Johansson Solum 213 
855 61 Kovland

073-836 51 26 stefan_7505@hotmail.com

Nordanstig Kjell Andersson Landsvägen 8 
829 96 Jättendal

073- 030 85 45 Saknar e-postadress

Ragunda-Fors Vilande 
Annika Nilsson

Borglunda 201 
844 96 Stugun

070-713 50 64 annika.nilsson@kubmarine.se

Sandviken Harri Silventoinen Södra Järngatan 5A 
811 33 Sandviken

070-277 33 51 harri@dimpe.net

Sydjämten Vilande

Förteckningen är upprättad 2022-10-05
MHF Region Mitt

Per-Olov Törnkvist
Sekreterare

Kontakt: 
MHF Region Mitt
Mällbyn 221
837 91 Mattmar
bo.bergkvist@mhf.se
bergkvist.mallbyn@gmail.com
SMS, telefon: 070-315 43 83
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BEGRÄNSAD
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Returadress till:
MHF Region Mitt 

Mällbyn 221
837 91 Mattmar

Skaraborgs Offset 2022, EJ returadress

MHF Region Mitt, Mällbyn 221, 837 91 Mattmar

AVS!
MHF

Box 16
433 21 Partille

501973-2023

Plötsligt stod älgen framför bilen!

-Jag hann inte bromsa ...

Som medlem i Älgskadefondsföreningen kan Du få ersättning 
upp till 8 000 kr vid kollision med anmälningspliktigt vilt oavsett
om du har trafik-, halv- eller helförsäkring. 
Medlemskapet är personligt och gäller för samtliga privatägda 
motorfordon som du är registrerad ägare till eller förare av. 
Medlemskapet kostar 150 kr/år.
Läs mer om medlemskapet på www.algen.se

Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet.

Bli medlem redan idag!
Swisha 150 kr till 123-514 80 10
Ange ditt personnummer i meddelandet

0474-77 39 50


