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Vi på redaktionen vill väldigt gärna att ni
som är ute på uppdrag eller på något trevligt arrangemang skriver om händelsen och
skickar in den till oss gärna med trevliga
bilder.
Det skulle även vara trevligt att i framtida
tidningar ta med lite
reseskildringar som Ni medlemmar
är ute på.

Ordförande

Ratta Ren

Bo Bergkvist

Mitt Nr 4 2022
Tidningen utges av:
MHF Region Mitt
Mällbyn 221
837 91 Mattmar
070 315 43 83

har ordet

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.
_______________________

När detta skrivs ligger dimman tät
över västra Jämtland
Ni som har nya bilar se till att era baklysen är tända i mörkret och dålig sikt , var nära att köra in i en mörk
bakända endast skyltbelysningens svaga ljus sågs. Nu är det väl bara att vänta på snö och kyla. Hörde precis på
radion att vägverket kom med förslag att A-traktor ska ha bälte och dubbdäck.
Ha en skön höst och förjulsvinter och kör varsamt på vintervägarna.
Tiila och BOBBO

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

Det vore så trevligt att få ta del av Era upplevelser
Skicka dem till:
jan-erik@xn--lrka-loa.com
janerik.larka@gmail.com
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Ledaren

Jan-Erik Lärka
har ordet

Midvinternattens kold ar hard
Midvinternattens köld är
hård, mörkret den här
gången kommer nog slå
nya rekord . Stjärnorna
gnistra och glimma, med
annalkande lågkonjunktur i sikte, utan snöklädda vidder och solen att
lysa upp med en strimma.
Alla sova i enslig gård,
medan de goda krafterna
i samhället får några år
som är extra hård.

D

jup under midnattstimma, bidrag till
Nykterhet vid ratten får inte försvinna. Månen vandrar sin tysta ban,
vi följa med i årets fastlagda verksamhetsplan. Snön
lyser vit på fur och gran,
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men det syntes som tur var,
först häromdan. Snön lyser
vit på taken, bara vi inte
går på en nit för saken. Endast tomten är vaken, för
barnen är det huvudsaken.
Står där så grå vid ladugårdsdörr, väntar på att
släppas in som förr. Grå
mot den vita driva, MHF
behöver åter lysa upp och
en starkare kraft blifva.
Tittar, som många vintrar
förr, upp emot månens skiva, vilka som kan öppna en
dörr., men det kan nog inte
så många bli va? Tittar mot
skogen, där gran och fur,
drar kring gården sin dunkla mur, medan storstadsbon
drar på krogen, sen stänger

in sig hemma bakom högan
mur. Grubblar, fast ej det
lär båta, över en underlig
gåta. Hur kan någon hjälp
till sådant tillåta?
För sin hand genom
skägg och hår, skakar huvud och hätta. Förlorar allt

fler till alkohol och droger
för vart år, när fler borde få
äta sig mätta.
»nej, den gåtan är alltför svår, nej, jag gissar ej
detta»
Slår, som han plägar,
inom kort slika spörjande tankar bort, får inte bli
en vana att förebyggande
arbete vifta bort. Går att
ordna och pyssla, går att
sköta sin syssla, att faktiskt verka för något annat
än att smussla, erbjuda fler
en riktig syssla.
Går till visthus och redskapshus, känner på alla
låsen, även om alla inte
lever i sus och dus, alla
avskräcks inte av straffen
enligt prognosen. Korna
drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen:
Avdelningarna planera för
sommar givet väderprognosen. Glömsk av sele och
REGION MITT NR 4 2022

pisk och töm Pålle i stallet
har ock en dröm: Att tillsammans utan ekonomisk
risk, få med allesammans
på Ta Paus med beröm.
Krubban han lutar över
fylls av doftande klöver;
Ett önskat tillskott av medlemmar allt fler avdelningar behöver.
Du är nyckeln till vad
MHF gör i din närhet, så
ta chansen att påverka och
förbättra inom ramen för
MHF:s verksamhetsinriktning.
Att självvalt avstå från
alkohol och droger ses
kanske av vissa traditionellt som nykterhet. Att
inte dricka någonsin leder
ju logiskt till att man alltid är nykter. Lika självklart som det är för vissa
att aldrig röra alkohol är
det för de flesta i vårt land
bara ok att ge sig ut i trafiken om man verkligen är
nykter. Det som förenar
är trafiknykterhet, att vara
helnykter vid framförande
av fordon. När många personer kan grupperas för att
man delar samma åsikt och
är aktiva, syns och är delaktiga, blir antalet en viktig faktor när utomstående
värderar det inflytandet
och hur stor kraft åsikten
är att räkna med. De flesta
i Sverige ställer gladeligen
REGION MITT NR 4 2022

upp på att vara helnykter i
trafiken och vi kan lita på
det och varandra med hjälp
av alkolås. Med det stödet
i ryggen är vi en starkare
aktör när vi gör vår röst
hörd för trafiknykterhet.
På vissa håll har man gett
vika för tankar på att släppa vissa droger fria, för
att olika starka intressen
är med och försöker påverka. Med gemensamma
krafter, argument av saklig information och fakta
kan vår gemensamma röst
utgöra motkraften. Skall
vi nå till målet att Ingen
ska dö av rattfylleri, så är
det också viktigt att verka
utanför den egna gruppen
på sätt som fungerar med
alla dem 90% som är nykt-

ra i trafiken. Tillsammans
hittar vi lösningar för att
mildra problem av den lilla gruppen därutöver som
inte kan eller vill rätta in
sig och sköta sig i trafiken.

Under vintersäsongen
kan det komma ner en hel
del snö och då hjälper det
att slå på extra belysning
om det kletar sig fast på bilen, även om man sopat av
snön innan färd. Det är då
dimbakljusen behövs och
fungerar som bäst.

Tänk vad bilar med
dimbakljusen aktiverade
med syns bra, medan bilar som inte slagit på dem
i det närmaste är att likna
vid rullande snöhögar som
ibland tvärnitar och är allt
annat än mjuka. Överväg
att ge bort en julklapp med
”blinkers- och dimbakljusolja” för att också användas för att smörja upp
dimbakljusen som annars
verkar har en tendens att
kärva rejält, eftersom de
används så sällan.
En riktigt
God Jul och
Gott Nytt År
önskar vi dig från
redaktionen för
Ratta Ren Region Mitt.
Jan-Erik
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Tidningen 7 marknadsförde arrangemanget på
Vikingavallen genom affischering och fyra sidor
i tidningen som delades
ut till alla hushåll i Örnsköldsvik den 6:e eller 7:e
oktober. Marknadsföringen
verka ha lockat många besökare i alla åldrar. Vår bedömning är att det var fler
besökare i år jämfört med

ifjol. Sammanfattningsvis
ett lyckat, uppskattat och
välbesökt arrangemang en
mulen samt sval oktobersöndag.
Text och foto:
Per-Olov Törnkvist

MHF-tält med verksamhet

Bil med uppklippt tak

Trafiksäkerhetsdag på
Vikingavallen i Örnsköldsvik
Den 10 oktober 2021
började Tidningen 7 i
Örnsköldsvik att arrangera en trafiksäkerhetsdag
på Vikingavallen. Då
deltog bl. a Räddningstjänsten, Polisen, Assistancekåren och MHF.

M

HF Region Mitt
fick även i år en
inbjudan från
Tidningen 7 i Örnsköldsvik om arrangemanget för

trafiksäkerhet på Vikingavallen den 9 oktober kl. 12
- 15. Temat i år är ”Vikten
av att synas”. Eftersom styrelsen tyckte att det var ett
bra arrangemang ifjol beslutade vi på ett extra insatt
telefonmöte att vara med i
år igen. Funktionärer från
Regionstyrelsen, Grundsunda och Höga Kusten
engagerades i aktiviteten.
På Vikingavallen deltog
förutom MHF, Polisen,

Räddningstjänsten, Assistancekåren, Mekonomen,
Örnfrakt, Örnsköldsvik
Kommun, Tidningen 7,
Sibylla med flera. Det arrangerades en fingerad
trafikolycka där räddningstjänsten visade hur ett biltak klipps ut för att få ut en
fastklämd person.
MHF visade upp pedagogiska bordet som lockade
intresse hos ett större antal
besökare. Vältebilen i norr

fanns på plats och snurrade
runt i tre timmar. Den var
populär och många ville
prova på att snurra runt.
Stundtals var kön lång av
åksugna besökare. Ett antal
besökare provade att gå en
bana med promilleglasögonen på sig. Vi informerade om MHF:s arbete för
alkohol- och drogfritrafik
på våra vägar och delade
ut MHF-material samt reflexer.

Räddningstjänsten och Assistanckåren

Vad skulle du göra om du vann?
Ta chansen du också!

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.

Lottvärde

Information från Polisen

6

Kö till vältebil
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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

REGION MITT NR 4 2022

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.

Lotteritjänst 08-555 765 65
Swish 123 578 0515
www.enchanspatusen.se
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Verksamhetsinriktning MHF 2022-2023

Denna Verksamhetsinriktning följs av en halvårsvis uppföljning/granskning av
den egna verksamheten på kansliet och vidare till Förbundsstyrelsen.

Fler ska veta mer om MHF

Är en förutsättning för att inspirera fler till engagemang
• Det ska ske genom hög synlighet i media och hög aktivitet i hela landet
• Hemsidan, Sociala medier och tidningars insändar- och debattsidor är centrala verktyg för att nå ut

Stolthet ska prägla medlemskapet

Medlemmar ska i högre grad känna till vad MHF står för genom:
• Utbildning på webben
• Information vid avisering
• Nyhetsbrev
• Bra medlemsförmåner – Motorföraren allra främst
• Förbundskansliet ska vara behjälpliga i planering och/eller genomförande av utbildning och
medlemsvärvarinsatser

Vi ska bli fler

God kunskap om MHF underlättar medlemsvärvning
• Medlemsvärvarstödet ska inspirera till medlemsvärvning
• Målet är att tillsammans värva 1500 nya medlemmar under 2022 och 2023
• MHF ska ha minst 9 000 medlemmar

Verksamhet som bidrag till ännu säkrare trafik ska genomföras

Genom vår verksamhet får medborgarna kunskap om MHF
• Trafiknykterhetens Dag, Ta Paus, Reflexkampanjer, Uppvaknandet, Cykelprojektet,
Promilleglasögon samt Medlemsvärvaraktivitet ska genomföras i alla regioner.
• Vältebilsaktivitet, Quizaktivitet, kommuneras alkohol- och drogpolitiska program, MHF-dagen,
trafikutbildning, samarbeten med trafikutbildare. Sådant genomförs när sådan möjlighet ges
• Varje region får minst ett besök av vår buss (Mobil enhet för nykterhetskontroller) varje år
• Tylösandsseminariet genomförs årligen
• Kunskaper om drogernas omfattning i trafiken och drogernas inverkan på trafiksäkerheten ska bli
bättre. Utbildning erbjuds alla regioner

1. Hur ofta har vi synts i tidningar/radio/TV detta halvår (enligt Retriver)?
2. Interaktionerna på sociala medier, hur ligger vi till?
3. Är det en relevant medlemsutbildning på hemsidan?
4. Plan för Oss emellan/medlemsbrevet. Finns det, följs det?
5. Arbetet med medlemsförmåner, vilka har vi, vilka bearbetas, vilka ska bort?
6. Hur många besök på regionala utbildningar har genomförts?
7. Värvning, hur ligger vi till?
8. Medlemsantalsuppföljning?
9. Bussturné. Vilka har erbjudits, vilka har fått besök?
10. Tylösandsseminariet?
11. Utbildning om droger i trafiken, vilka har erbjudits, vilka har genomfört?
12. Regionala och lokala bidrag. Vilka har sökt, vilka har fått?
13. Företagsmedlemskap, hur många har vi?
14. Hur ligger vi till med En chans på tusen?
15. Hur ligger till med Polisens nykterhetskontroller?
16. Drogtester vid vägen?
17. Nollgräns för alkohol och droger i trafiken?
18. Eftersupningslag?
19. Alkobommar?
20. Rapport ETSC

Resurser till vår verksamhet

Ett mer trafiksäkert Sverige kräver ett starkt MHF på alla nivåer.
• Kompetenta medarbetare på alla nivåer och medel för att finansiera verksamheten är en viktig
förutsättning
• Regioner uppmuntras och uppmanas söka medel från olika bidragsgivare
• Förbundskansliet ska vara behjälpliga vid ansökningar
• Förbundskansliet ska också coacha regioner och lokalavdelningar att sälja företagsmedlemskap
och söka sponsorer för verksamheten
• På alla nivåer hjälps vi åt att marknadsföra En chans på tusen
• Försäljning av Bingolotter och Sverigelotter är en annan finansieringskälla lokalt

Påverkan

MHF ska vara aktiva i påverkansarbetet gentemot alla beslutsfattare på alla nivåer. Vi ska alltid framhålla:
• Fler nykterhetskontroller i trafiken,
• Tillåt drogtester vid vägkanten
• Inför nollgräns för alla trafikslag
• Lag mot eftersupning ska vi ha
• Genomför regeringsbeslutet om automatiska nykterhetskontroller i hamnar
• MHF ska vara en konsumentorganisation inom trafikområdet

Utanför Sveriges gränser
•

•

Erfarenhetsutbyte ska ske med aktörer i andra länder
Arbetet inom ETSC ska ha hög prioritet liksom samarbete inom våra nordiska grannländer

Namnlöst-6 1
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Regionårsmöte 2023
MHF Region Mitt
Platsen för Regionårsmöte 2023 är

Sörberge Församlingshem
Allégatan 5, Sörberge.

Datum: lördag den 22 april, kl. 12.00
Ombud med rösträtt till Regionårsmötet väljs på lokalavdelningarnas årsmöte i februari.
Kallelse till lokalavdelningarna skickas ut senare.

Hälsningar från styrelsen i Region Mitt

Valberedningen till Förbundsstyrelsen
Valberedningens uppgift
är att ta fram förslag till
förbundsordförande och
ledamöter i förbundsstyrelsen.

SOllefteå kOmmun

V

år ambition är att
skapa en så bra styrelse som möjligt.
För att kunna skapa detta

Se vår tillbehörskatalog på webben!

Ingen

behöver vi bra förslag från
er medlemmar.
Därför har vi valt att gå
ut till våra regiontidningar
för att få ett bra underlag.
Arbetet är precis påbörjat men vi kommer att ha
regelbundna träffar och
stämma av vårt arbete.
Delta i och studera hur det
fungerar i styrelsen.
Vi önskar få in nomineringar och synpunkter på
hur vi på sikt kan skapa
och utveckla en så bra styrelse som möjligt. Dessutom har vi förtroendet

att föreslå arvoden och
ersättningar till styrelsen.
För att förenkla kontakten
finns det nu en mailadress,
valberedning@mhf.se, där
ni når alla i valberedningen. Vi tar tacksamt emot
synpunkter fortlöpande.
Dock har vi satt ett sista
nomineringsdatum till 15
april 2023.
Förbundets valberedning
• Curt Arne Gisleskog (sk)
• Olov Stoor Johansson,
• Aksel Kops
• Gunnar Wärmedal

Välkomna
med
era
förslag
och
synpunkter

SERVICEDELAR

BROMSAR

APPAREL

ska dö av rattfylleri!

NOT JUST OIL, PENNZOIL

MOTORER

TILLBEHÖR

RATTAR & NAV

MOTORDELAR

Vi stödjer arbetet med nollvision
för en säkrare trafikmiljö.

FRAMVAGNSDELAR
ELDELAR

HOS OSS HITTAR
DU NÄSTAN ALLT.

DRIVLINA

NÅGOT DU
SAKNAR?
HÖR MED OSS!

Delar till både äldre och nyare USA-bilar!
0660-828 10 • www.norrlandscustom.com

www.solleftea.se
NC CM 8-2010.indd 1
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FMK Jämtland - Härjedalen
Förnya ditt medlemskap för 2022 via info@
fmkjh.se om du inte gjort det. För nya medlemmar gäller det även 2023.
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, vänner 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/Stuguvägen 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

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.
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Ta
Paus i Jämtland
2022
Vi genomförde Ta Paus
18:e och 19:e juli var vi
på tre platser i Jämtland
under 2022. På alla platser delade vi ut påsar med
motorföraren, kultrycket,
sommarbroschyren, vägbingo och en penna.

1

Hamre Gräv AB
Hamre 212, MATFORS

060-290 54 • 070-522 06 59

5:e och 16:e juli var vi
på rastplatsen i Mattmar. Tyvärr hade vi
otur med vädret med kallt
och regn i luften så det var
tjocktröja och långkalsonger som gällde. På fredagen
hade vi lite fler besökare
eftersom tunnbrödsbakningen i huset bredvid var
öppet så en hel del av som
skulle köpa tunnbröd kom
till oss. Vi hade också besök på lördagen av Jämtlandstidningen som gjorde
ett reportage. Totalt delade
vi ut ca 20 påsar. Trots få
besökare var det glädjande
att ca 75% av de som körde in på rastplatsen kom till
oss. Funktionärer dessa dagar var Bo, Inger, Kent och
Sylvia.

på rastplatsen i Häggenås.
Det var första gången på
denna rastplats eftersom
den inte var klar förrän
hösten 2020. Lite bättre väder än i Mattmar men regn
på måndag morgon och en
rejäl åskskur när vi packade ihop på månad kväll. På
måndagen förmiddag kom
Radio Jämtland och gjorde
en intervju med Kent i direktsändning. Hade lite fler
besökare dessa dagar även
om vi inte fick kontakt med
lika många som körde in på
rastplatsen. Under måndagen hade vi också flera
som körde in bara för att
de hört oss i radion. Det
var till och med någon som
vände eftersom de missade
avfarten. Vi delade ut ca 30
påsar dessa dagar. Funktionärer var Kent, Sylvia, Bo
och Lars.
Sedan fortsatte vi på Sågåns rastplats vid Lorås
den 22:a och 23:e juli. Så-

Rastplatsaktivitet på rastplatsen i Mattmar Kent, Inger och Bo

gåns rastplats drivs av Lorås byalag. Den ligger ca 1,5
mil söder om Hammerdal
och är väldigt trivsam där
den ligger mellan träd och
en hel del på gräs. Här var
det Hammerdalsavdelningen som höll i trådarna och
vi hade en hel del besökare
i det fina vädret. Som kuriosa kan nämnas att när
vi skulle packa ihop på
fredagen kom det ett par i
husbil och stannade när de
såg våra skyltar eftersom
de hade så bra minnen från

resor när barnen var med
och de stannade på MHF:s rastplatsaktiviteter. De
hade extra goda minnen av
vägbingo och blev överraskade när de finns kvar. De
fick med sig några extra
till barnen även om de var
stora vid det här laget. Här
delade vi ut ca 20 påsar.
Funktionärer var Eiron,
Marianne, Elin, Harry, Bo,
Kent och Sylvia.
Vid pennan
Sylvia Ivarson

Välj ett bussbolag som stöder MHF
www.lonnsbuss.se
0270-124 20

www.mickesbussar.se
060-57 55 60

Rastplatsaktivitet på Sågåns rastplats vid Lorås Kent och Bo
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www.wallnersbuss.se
026-13 22 02

www.brunﬂobuss.com
063-227 57

www.mohlinsbussar.se
0651-10 000

www.ockelbotaxi.se
0297-403 21

www.bybergnordin.se
010-722 03 00

070-245 02 49
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Aktiviteten sedd från vägen i Häggenås
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Innehållet i trafikrutan denna veckan är något beträffande trafiken, som det aldrig kan bli nog av, i varje
fall inte efter att jag läst en artikel i vår lokaltidning
om personer som körde påverkade genom centrala
Ljungby och togs på bar gärning. Varje dygn i vårt
land har vi mellan 25 och 30 tusen rattfyllekörningar beroende på såväl alkohol som andra droger. Det
här stämmer dåligt överens med, att då man talar om
alkohol och trafik så är 9 av 10 av den uppfattningen,
att det hörinte ihop. Verkligheten är en annan och det
fick vi bevis för då vi läste artikeln i lokaltidningen.

D

et handlar om, att polisen på 5 dygn tagit inte mindre än 5 misstänkta rattfyllekörningar i tätorten i
lilla Ljungby. Av artikeln att döma så handlade det
om 3 misstänkta för påverkan av alkohol och 2 misstänkta
för påverkan av narkotika. Även om det är sorgligt, så
är det en eloge till polisen i Ljungby. Frågan jag ställer
mig är, hur ser det ut i övriga landet?
De två första anträffades på förmiddagen respektive
vid lunchdags. De tre återstående anträffades kvällstid.
De två första kan bero på att de påträffades efter att de
druckit alkohol, men också efter kvällens konsumtion
fyllt på med mera under morgonen eller förmiddagen.
Anledningen till att jag tar upp detta är, att jag kommer
att informera om alkoholens påverkan i våra kroppar.
Alkoholens påverkan i vår kropp beror på olika saker
och därför är det absolut bästa rådet att helt avstå från
alkohol i samband med bilkörning. En person med mindre kroppsvikt får exempelvis högre promillehalt än en
person med högre kroppsvikt. Vidare beror det på om
jag konsumerar alkoholen direkt utan att kombinera den
med intagande av mat. En person som på fastande mage
konsumerar 15 cl alkohol får i princip ganska omgående
1,5 promille.
Om samma person förbrukar samma mängd alkohol i
samband med intagande av måltid stiger promillekurvan
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mycket långsammare och vederbörande kommer i princip
inte upp högre än 0,5 promille. Naturligtvis har kroppsvikten en betydelse även i detta sammanhang.
Hur länge alkoholen sedan finns kvar i kroppen har
också med kroppsvikten att göra. Hos en normalperson är förbränningshastigheten 2-2,5 cl 40%-ig alkohol i timmen, vilket innebär att promillehalten i blodet
sjunker med 0,12-0,18 promille i timmen. Alkoholen i
kroppen försvinner med konstant hastighet oavsett fysisk
ansträngning eller miljö och kan inte på-skyndas. Även
när alkoholen försvunnit ur kroppen kvarstår en del av
dess verkningar. De funktioner som är mest störda under
berusningen är t.ex. reaktionstid och balans, som också är mest störda under bakrusestadiet. En person med
berusningskapacitet på 1,0 promille har en alkoholförbränningstid mellan 10 – 14 timmar, som kan variera
hos olika personer. Det går inte att med exakthet beräkna
förbränningstiden. I praktiken innebär det, att om jag konsumerat alkohol i viss mängd ena kvällen ska jag avhålla
mig från framförande av bil minst ett dygn framåt för att
vara säker. Jag kan ändå inte vara säker, att jag när jag
sätter mig bakom ratten är alkoholfri. Mot den bakgrund
jag nu informerat om är det därför av absolut största vikt
och säkerhet, att avhålla sig från alkohol ett dygn innan
jag sätter mig bakom ratten för att köra bil. Till det här
kommer så andra droger, vilket är ännu mera osäkert.
Detta då det idag i princip inte finns några klara tydliga
regler i det avseendet. Detta då exempelvis någon form
av narkotika finns kvar i kroppen mycket längre tid än
alkohol. Det innebär att jag måste avstå intagande av
narkotika mycket lång tid, ibland flera veckor, innan jag
för att vara säker kan sätta mig bakom ratten på bilen
och köra utan att riskera påföljder i det avseendet. Det
finns anledning framhålla, att när det gäller narkotiska
preparat så är det helt olagligt att använda i samband
med bilkörning.
Det här blev ganska mycket om kombinationen, alkohol,
droger och trafik. Jag tror ändå det är så viktigt, och är
du något rädd om ditt körkort, så ska du absolut fundera
innan du bestämmer dig för att köra bil, därför att du antingen har druckit alkohol som finns kvar i kroppen eller
att du förtärt någon form av narkotika. Det här skriver
jag därför att jag är rädd om mig själv och mina medtrafikanter och att ingen ska dö av rattfylleri.

Bengt Swahn
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Den här veckan kommer det än en gång att handla
om sådant jag tagit upp tidigare, men jag konstaterar,
att detta är viktigt för denna aktuella trafikantgrupp.
Det kommer helt enkelt att handla om cykel och bestämmelserna om detta fordon.

L

åt mig börja med att informera om reglerna för
cykeln och dess utrustning. Enligt Lag om vägtrafikdefinitioner (LDEF) i Trafikförfattningen står
det följande om cykel.
Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller
vevanordning och inte är ett lek-fordon.
1. Ett eldrivet fordon med tramp- eller vevanordning om elmotorn
2.
Ett eldrivet fordon med tramp- eller
vevanordning om elmotorn
a/
endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,
b/
inte ger något krafttillskott vid hastigheter över
25 km i timmen, och
c/
har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt,
3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är
a/
inrättat huvudsakligen för befordran av en
person,
b/

inrättat för att föras av den åkande, och

c/
konstruerat för en hastighet av högst 20 km i
timmen.
3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som uppfyller villkoren i
3 a-c och som antingen
a/
har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt
inte överstiger 250 watt, eller
REGION MITT NR 4 2022

b/

är självbalanserande.

Värt att notera i detta sammanhang är, att elsparkcyklarna bara kan klassificeras som cykel om de följer ovanstående villkor.
Mot den bakgrunden framstår, att det är dags att verkligen klassificera alla typer av el- sparkcyklar och besluta
om regler för dessa.
När det gäller cykel skall allting sitta ordentligt fast
och den skall vara utrustad med ordentliga bromsar och
fungerande ringklocka.
Under den mörka tiden på dygnet skall den dessutom
vara utrustad med fungerande belysning fram och bak,
fram med vitt sken och bak med rött sken.
Dessutom skall den vara utrustad med reflexer, vit framåt och röd bakåt, som får kombineras med belysningen.
Vidare med orangegul reflex åt sidorna och där bästa
effekten erhålles om de sitter i ekrarna i fram- respektive
bakhjul, men det är inte nödvändigt. Det
man måste tänka på om de inte sitter i ekrarna är, utan
exempelvis i framgaffeln är, att det då finns en reflex på
vardera sidan av gaffeln.
Den som cyklar skall om vederbörande är under 15
år bära godkänd cykelhjälm. Det borde vara så, att alla
skulle ha cykelhjälm, då detta kan vara skillnad mellan
liv och död, vilket jag relaterat till tidigare, varför jag
inte tar upp det nu.
Vidare är cykeln ett enpersonsfordon, men om den som
styr har fyllt 15 år får det åka med en person som då ska
vara under 10 år och bära cykelhjälm. Är den som styr
fyllda 18 år får det åka med två barn under 6 år som passagerare och cykeln skall då vara försedd med särskild
utrustning för barnen och vidare skydd för barnens ben
och båda barnen skall bära godkänd cykelhjälm.
Det här var grundreglerna för vad som gäller för fordonet cykel. Till detta kommer regler för var och hur cykeln
får framföras. Det är ganska omfattande och för att det
ska bli mera sam-manhållande återkommer jag till det
i nästa trafikruta. Låt mig bara i denna ruta nämna, att
cykeln inte får framföras på en gångbana och inte heller
på ett övergångsställe för gående vid andra tillfällen än
då cyklisten stigit av cykeln och leder den. Då räknas
vederbörande som gående. Det går annars lätt att få
uppfattning om, att man får cykla på såväl gångbana
som på ett övergångsställe för gående, men så är det
inte, vilket vi måste börja lära oss att följa.
Bengt Swahn
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Lokalavdelningarnas årsmöten 2023
Nytt år närmar sig och det dags att redan nu att plocka fram kalendern och anteckna datumet för årsmötet i din lokala
avdelning.
OBS! Alla avdelningar har inte meddelat regionen före 1/11 – 2022. Din avdelning kan planera in möte efter att detta
skickats till tidningen för tryck.

221103

Förra veckan lovade jag återkomma till trafikreglerna
för cykel. Det är vad det kommer att handla om i denna trafikruta. Låt mig börja med att upprepa det jag
slutade med i förra trafikrutan. Cykeln får ej färdas
på gångbanan eller övergångsställe för gående, vilket
det är väldigt lätt att tro, att man med cykel får färdas
där, men så är det inte. Gångbanan och övergångsstället är till för de gående och inga andra.

C

ykeln skall i alla lägen framföras på höger sida, på
såväl körbanan, som cykelbanan, som på den kombinerade gång-, cykel- och mopedbanan (moped
klass II) med gemensam bana. På en cykelbana och en
kombinerad gång-, cykel- och mopedbana med gemensam bana är det idag i de flesta fall tillåtet att cykla i båda
riktningarna. Därför är det speciellt viktigt att man cyklar
på höger sida. Idag är det dessutom tillåtet att, även om
det finns en cykelbana, man får cykla på körbanan. Det
man då ska komma ihåg är, att den ändringen i princip
kom till för tävlingscyklister, som ju kör mycket fortare
än en vanlig cyklist. Är den kombinerade gång-, cykeloch mopedbanan (moped klass II) delad, skall man som
cyklist cykla närmast körbanan och den gående gå längst
bort från körbanan. På den gemensamma banan skall en
fotgängare alltid gå till vänster. Om alla uppträder på detta
sätt på en kombinerad gång-, cykel- och mopedbana med
gemensam bana så blir trafiken mycket säkrare. Tyvärr
händer det ganska ofta, att på en sådan bana går man
både till vänster och höger, liksom man cyklar både till
höger och vänster och då blir det ofta rena röran i trafiken. Följ därför gällande regler i detta sammanhang. Låt
mig påminna om, att även cyklister ska ha ljus påslaget
i skymning, regn, dis och dimma.
När en cyklist skall korsa gatan görs detta ofta på ett
övergångsställe, vilket endast är tillåtet om den cyklande
stiger av cykeln och går över gatan. Då räknas cyklisten
som gående. Idag finns det två typer av överfartsbanor
på en gata. Den ena är en cykelpassage, vilket har fått det
namnet efter ändringen i det avseendet infördes för ett
antal år sedan. En cykelpassage är endast markerad med
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vita fyrkanter på körbanan. Den är i de flesta fall placerad
intill ett övergångsställe för gående. När en cykelpassage
skall korsas skall cyklisten innan vederbörande får köra
över gatan först se sig för ordentligt, vidare skall cyklisten
sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar
sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske
utan fara. En bilist skall då vederbörande närmar sig en
obevakad cykelpassage anpassa hastigheten så att det inte
uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på
cykelpassagen. I detta sammanhanget är värt att notera,
att några klara regler att lämna en cyklist företräde som
skall passera över en cykelpassage finns inte. Det handlar i stället om allmänt hänsynstagande för såväl bilisten
på körbanan som cyklisten som skall korsa körbanan på
cykelpassagen.
Den andra typen av bana som gäller för en cyklist vid
korsande av körbanan är en cykel-överfart. Där den typen
av bana finns skall den vara utmärkt med vita fyrkanter i
körbanan och vidare med en skylt, vilken är samma typ
som finns vid ett övergångsställe, frånsett att den gående
bytts ut mot en cyklist. Där skall vidare trafikmiljön vara
utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen. Det skall också beslutas i lokala trafikföreskrifter. Cyklande som skall färdas
ut på en cykelöverfart ska ta hänsyn till avståndet till och
hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. Vid en
cykelöverfart har en fordonsförare på körbanan väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute
på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Begreppet
cykelöverfart finns ännu inte i så stor omfattning.
Om jag som fordonsförare skall korsa en cykelbana är
jag skyldig lämna företräde för en cyklist.
Det är då man talar om cyklister också viktigt, att inte
glömma bort att högerregeln gäller även för cyklister samt
för bilister gentemot cyklister. Detta gäller även i övriga
sammanhang gentemot en cyklist. Som exempel i det
sammanhanget har jag skyldighet släppa fram en cyklist
som kör på huvudled eller motsvarande. Det är ganska
lätt att glömma bort detta samt mycket annat som gäller
för mig som bilist gentemot en cyklist.
Sammantaget gäller alltid både för mig som cyklist och
som övrig fordonsförare, att jag i alla lägen är klar över
vad som gäller vid varje speciellt tillfälle.
En incident kan inträffa fortare än jag anar och därför är
det viktigt, att följa de regler liksom rekommendationer
som gäller i alla situationer och också tänka på närkontakten och inte minst ögonkontakten och att det i de allra
flesta situationer är minst två parter inblandade.

Avdelning

Datum

Tid

Plats

Bollnäs
Gävle
Grundsunda/ Örnsköldsvik
Hammerdal
Höga Kusten

Vilande avdelning
4 februari
24 februari

kl. 16.00
kl. 18.30

12 februari

kl. 13.00

Lit/Häggenås-Östersund
Mattmar
Medelpad
Nordanstig
Ragunda
Sandviken
Sydjämten

15 februari
5 februari

kl. 19.00
kl. 12.00

IOGT/NTO-GT-lokalen,
Gretatorpsvägen, Kramfors
G: a kommunalhuset, Lit
Stenhammaren, Mattmar

22 februari
Vilande avdelning
25 februari
Vilande avdelning

kl. 18.30

IOGT/NTO-gården, JÄTTENDAL

kl. 16.00

NBV, Gävlevägen, Sandviken

MHF-lokalen, Stenhuggarvägen 4, VALBO
IOGT/NTO-gården, HUSUM

Varmt välkommen till lokalavdelningens årsmöte!
Text: Per-Olov Törnkvist
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Framsynt ?
Sitter och bläddrar i arkiverade dokument från
min tid som regionordförande. I kallelsen till
regionårsmöte 16 april
2005 i Kvissleby skriver
Anders Sjöling ordförande Njurunda MHF och
undertecknad;

”Ett annat problem som
vi står inför är om vi i huvudtaget kommer ha råd att
köra bil om 15-20 år. Signaler säger att nuvarande
energikällor kommer räcka
c:a 15 år framåt. Bilindustrin arbetar med att finna
alternativa drivmedel, men
det går sakta, med tanke
att nuvarande tillgångar
snabbt sinar. Nu startar vi
opinionsbildning kring alternativa fordonsbränslen.
Som folkrörelse och motororganisation har vi som
uppgift att arbeta med trafiknykterhet, trafiksäkerhet

Odengården – Logi i nykter miljö i Sälen
och motoraktivitet.”
Idag november 2022 är
det brist på drivmedel och
därmed har drivmedelspriset blivit så att snart har vi
inte råd med bil. Visserligen beror drivmedelstillgången på omvärldssituationen vilket vi inte

förutsåg april 2005.
Kan noteras att vid årsmötet 2005 gästades vi av
Olof Tegström Göteborg
som föreläste kring vätgas
och alternativa fordonsbränslen.
Mats Danielsson

Motion från 2005 att tänka till om

En motion från dåvarande kassören i Sundsvalls MHF, Sven Bergström
Citat
”Fordons hastighetsmätare visar kilometer
i timmen. Vad är km/h?
Det är t.ex 90 kilometer
på en timma. Om man
stannar till i tanken i
stund, hur långt är det?
Det är svårt att beskriva.
Men om hastigheten
anges i meter / sekund
är det lättare att förstå
vad det är. 25 meter på
en sekund, den sträckan kan överblickas. De
flesta inser att 255 meter
är relativ kort sträcka då

ett fordon skall stannas.
De flesta inser därmed
att lägre hastighet ger en
säkrare stoppsträcka.

E

n normal persons
reaktionstid är omkring en sekund.
Det betyder att fordonet
förflyttas 25 meter innan
bromsning sker. Sedan beror bromssträckan på väglag, däck, bromsar m.m.
Ett fordon som framförs i
25 meter/sekund behöver
minst tre – fyra sekunder

på sig för att få ned hastigheten till 0.75 meter
från 90 meter vilket är den
sträcka man kan överblicka
och se faror.
Jag yrkar att MHF verkar
för övergång till att fordons
hastighet anges i meter/
sekund i stället för km/h
i vägtrafikförordningen,

skyltning och hastighetsmätare och att första steget tas genom att fordonsfabrikanterna påverkas att
hastighetsmätarna förses
med dubbla skalor km/h
och m/s.”
Sven Bergström slut
citat.
Mats Danielsson

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!
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Prioriterade områden

Vad händer i MHF-Sverige

baserade på Projektansökningar till Socialstyrelsen
och Trafikverket.

Ta Paus och sommaraktiviteter
D e n s a m l a d e Ta
Paus-verksamheten har
fungerat väl, men det har
uppstått en hel del problem
som orsakats av hanteringen på Post Nord. Regionerna har genomfört Ta Paus
efter bästa förmåga utifrån
sina lokala förutsättningar.
Efter två år av pandemirestriktioner har det i år
varit möjligt med fysiska
aktiviteter ute i trafiken,
på rastplatser och andra
platser. Ganska många arrangemang har genomförts
men regionerna behöver
inhämta mer rapporter för
att klargöra aktiviteternas
omfattning. Informationen
ligger till underlag i utvärderingar och sammanställningar som behövs för att
erhålla stöd. Det räcker
därför inte att de som var
med vet vad som hände på
plats.
Region Mitt gav exempel
på att MHF:s rastplatsaktiviteter är efterfrågade och
uppskattade av sommartrafikanterna och att det finns
önskemål om broschyrmaterial på andra språk än
svenska.
Vilka dagar Ta Paus-aktiviteter har genomförts
och med antal arbetande
funktionärer och uppskat-

Dessa prioriterade områden ligger till grund vid
fördelningen av de verksamhetsstöd som fördelas
mellan regionerna, d.v.s.
i slutändan din MHF-avdelning.
Trafiknykterhetsinformation på bilträffar

köra bil uttröttad eller påverkad av alkohol, narkotika eller trafikfarliga mediciner. Särskilt producerade
och målgruppsanpassade
informationsbroschyrer
delas ut. Aktiviteterna under året fokuserar särskilt
på information om riskerna med bilkörning dagen
efter alkoholkonsumtion.
Ny forskning om s.k. alkoholsömn och förartrötthet
presenteras i materialet i
kombination med medelmsvärvingsaktiviteter eller
uppmaning om att stödja
vår verksamhet. Utdelning
av informationsfoldrar kan
göras i ”brevlådor” eller
vid personliga kontakter
typ ”Sommartrafik”.

lintaget via vin, öl och cider kan vara större än man
tror. Dialogutställningen
används på skolor och
universitet, arbetsplatser,
sjukhusfoajéer, mässor och
föreningsarrangemang.
Langning och unga
rattfyllerister
Projektaktiviteter mot
langning med hjälp av särskilt framtaget påverkansmaterial och broschyr.
Promilleglasögon
eller Rattfyllerisimulator - En påverkansinsats för Nykter Trafik

Trafiknykterhetensdag
För aktiviteten används
exempelvis partytält,
bord, bordsduk, wellpapp
med logga runt bordet,
strand-flaggor och rullgardin med information.
Utdelning av aktuella informationsmaterial om
alkohol, droger och trafik.
På bilträffarna samtalar
funktionärerna med besökare, delar ut material, gör
praktiska övningar med
promilleglasögon m.m.
och gärna med mediainslag
om aktiviteten.
Rastplatsaktiviteter –
"Ta Paus" för nyktra
och utvilade förare

Föraren och passagerarna
informeras om riskerna att
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Detta är en nationell händelse som idag har etablerats och blivit en viktig
händelse i det preventiva
arbetet mot rattfylleriet i
Sverige.
Manifestationer kan genomföras på olika sätt. I
utdelning av aktuella informationsmaterial om
alkohol, droger och trafik.
Samtal med människor
om alkohol och droger i
trafiken.

Aktiviteter kan genomföras på mässor, trafiksäkerhetsdagar, arbetsplatser,
skolor och universitet, föreningsmöten m.fl. tillfällen. Med hjälp av promilleglasögonen kan människor
få uppleva en del av effekterna av olika rusmedel.
Utdelning av trafiknykterhetsinformation.
Roadpol Safety Days
(Säker Vägtrafik)

Med stöd av ett särskilt
kampanjmaterial genomförs aktiviteter i hela landet där vi vänder oss till
trafikanter med information och påverkansinsatser. Aktiviteter i köpcentra
och offentliga lokaler. Målgrupp: Fordonsförare och
oskyddade trafikanter.
Utbildning och fortbildning av funktionärer och ledare inom
mhf
Regionala och centrala vidareutbildningar och
erfarenhetsutbyte. Utbildningarna syftar till att
inspirera och vidareutveckla det lokala och regionala arbetet så att det
förstärker och kompletterar samhällets insatser på
alkohol- och drogområdet
trafiknykterhetsområdet
mm.
Kommunernas
alkoholpolitik
Verksamheter med förtroendevalda och funktionärer i MHF kring ämnet
lokal alkoholpolitik. Arbetet omfattar kunskapsspridning och lokal aktivism,
debatt och kravställande
kring mål och medel för
alkoholprevention och förbättrade alkohol- och drogprogram i kommunerna.

tat antal besökare/kontakter, besök av media samt
särskilda händelser under
Ta Paus är viktiga att notera. Bidragsgivare behöver
kunna utvärdera genomslagskraft för insatsen för
att bedöma var pengarna
gör bäst nytta och på vilket sätt.
Funktionärsenkät går ut
till varje region med anteckningar att fyllas i av
rastplatsansvariga, som sedan returneras till ansvariga på förbundet. Utöver Ta
Paus har en hel del andra
sommaraktiviteter genomförts av MHF. Ett par av
många exempel där MHF
medverkat är Nostalgifestival med klassiska bilar
i Ronneby samt tävlingsarrangemang med STCC
på Fällfors Drive Center
Arena samt Skellefteå och
Europeiska driftingtävlingar på samma plats.
Verksamhetsinriktning 2022-2023
Inriktningen som antogs
vid senaste förbundsmötet
är ett viktigt styrande dokument både för förbundsstyrelse, kansli och regioner som bör finnas i åtanke
i verksamhetsplaneringen
centralt och regionalt och
som stöd för MHF-avdelningarnas arbete.

Höstens verksamhet
Verksamheten på gång
efter pandemiperioden
och nya aktiviteter prövas.
I Region Väst har länsnykterhetsförbundet med stöd
från Socialstyrelsen startat
ett projekt inriktat på äldre
och ensamhet. MHF kommer att medverka i en del
aktiviteter med trafikinriktning. Regioner som vi ha
hjälp med ett utbildningsarrangemang om droger
och trafik, ”Droglyftet”,
kan kontakta på kansliet.
Projektverksamhet
Merparten av de ekonomiska medel som fördelas
till regionerna som verksamhetsstöd kommer från
de projekt som MHF sökt
och blivit beviljade från
främst Socialstyrelsen
och Trafikverket. Sökta
projekt innehåller nästan
alltid mätbara mål som är
kvantifierade och när återrapporteringen sker ska
vår verksamhet redovisas
i förhållande till dessa som
mätbara mål som att återrapportera mot.
Erfarenheterna från regionernas verksamhetsrapportering för åren 2020 och
2021 ger också anledning
att justera rapporteringsformer till att bli mera tydliga,
jämförbara och transparenta. Summorna som förde-

las är viktiga att erhålla för
resp. MHF-avdelning och
fördelas utifrån verksamhetsrapportering.
Ny rapportblankett
och prioriterade områden
Förhoppningen är att den
förnyade verksamhetsrapporteringen ska kunna användas för såväl MHF:s
totala verksamhetssammanställning som vid fördelningen av det regionala
verksamhetsstödet samt
vid regionens egen verksamhetssammanställning.
I den rapportblankett som
ska användas krävs nu att
man anger även tydliga
kvantitativa uppgifter. De
verksamheter som kommer att ligga till underlag
vid fördelningen av verksamhetsstödet är direkt
kopplade till det åtagande
MHF gemensamt antagit
i förhållande till erhållna
projektbidrag.
Det är regionens projektansvarige som samlar
och sänder in regionens
rapporter vilket görs lämpligen vid ett tillfälle, dock
senast den 1 februari 2023.
Alltså inga rapporter direkt
från någon lokalavdelning.
Vid aktiviteter där flera lokalavdelningar medverkar
görs en samlad rapportering.

MHF Förbundet
Folke Ringberg & LarsOlov Sjöström

Uppvaknandet – En
metod mot riskbruk
av alkohol
Syftet är att medvetandegöra människor om riskabla alkoholvanor och att
det sammantagna alkohoREGION MITT NR 4 2022
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Trafiksäkerhet, trafikmedicin och
trafiknykterhet i Sverige – i Europa
MHF, Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) och
European Road Safety Charter håller ett seminarium
i november som berör MHF:s intresseområde som
kan ge vägledning till fortsatt arbete. Åsa Forsman,
senior forskare på VTI, håller föredraget "Alkolåsprogrammet - möjligheter och utmaningar".

V

ilken roll kan sjukvården spela i trafiksäkerhetsoch trafiknykterhetsarbetet? I prövningen av
lämplighet att inneha körkort är sjukvården en
nyckelspelare. Trafikolyckor som beror på akut eller kronisk sjukdom i trafiken är ett underskattat trafiksäkerhetsproblem. De viktiga åtgärderna mot rattfylleri från polis
och rättsväsen behöver också kompletteras med åtgärder i
vården då rattfylleriet ofta beror på en beroendesjukdom.
Suicid i samhället och i transportsystemet är ett folkhälsoproblem. Hur ser förekomsten ut och hur kan vi arbeta
med suicidprevention?
Från programmet
• Körkortsinnehav och alkoholrehabilitering
Lars Olov Sjöström, Samantha Cundy-Blickfors m.fl.
• Ett nytt körkortsdirektiv – nya medicinska krav
Lars Englund
• Suicid i transportsystemet
Anna-Lena Andersson, Ulf Björnstig, Gergö Hadlaczky och Göran Mellin
• ERSC – the largest civil society platform on road
safety (civilsamhällets största plattform för trafiksäkerhet)
Sophie Vanhove m.fl.
Suicid i transportsystemet
• Suicid i transportsystemet
Anna-Lena Andersson
• Kollision mot tunga fordon, ett kvarstående olöst
problem
Ulf Björnstig
• Suicidprevention genom att minska tillgänglighet och
metoder för suici
Gergö Hadlaczky
• Suicidprevention i praktiken, Jönköpingsmodellen
Göran Mellin
Körkortsinnehav och alkoholrehabilitering
• Rattfylleriproblemet idag
Lars Olov Sjöström
• Alkolåsprogrammet – möjligheter och utmaningar
Åsa Forsman

• Erfarenheter från den kliniska verksamheten
Samantha Cundy-Blickfors
Medverkande föreläsare
Anna-Lena Andersson
Med. Dr. Sakkunnig på området suicid i transportsystemet, Trafikverket, adjungerad forskare Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP), Karolinska Institutet.
Ulf Björnstig
Med. Dr, Fil. Dr. Professor emeritus vid Institutionen för
kirurgisk och perioperativ vetenskap
Samantha Cundy-Blickfors
Specialist i allmänmedicin och distriktsläkare i Oskarshamn fram till 2016. Har därefter arbetat allt mer på
Alkoholmottagningen i Oskarshamn med framför allt
körkortsärenden.
Lars Englund
Med. Dr. och specialist i allmänmedicin och tidigare
chefsläkare på Transportstyrelsen/Vägverket/Trafiksäkerhetsverket. Arbetar på halvtid som distriktsläkare i
Borlänge och har fortsatt efter pensionen från Transportstyrelsen en del internationella uppdrag inom trafikmedicinen.

Krav på bilbälte och vinterdäck. En tydlig gräns
för antal passagerare och
regelskärpningar för att
hindra manipulering.
Dessutom behöver hastighetsgränsen på 30 kilometer i timmen vara kvar.
Transportstyrelsen föreslår idag flera åtgärder
för ökad trafiksäkerhet för
A-traktorer i en redovisning till regeringen.

A

ntalet A-traktorer
har ökat kraftigt. I
dag finns över 50
000 registrerade A-traktorer och det motsvarar en
fördubbling på bara två och
ett halvt års tid. Parallellt
med ökningen har också
olyckorna med A-traktorer inblandade blivit fler.

Under 2021 skedde 368
olyckor med personskador där A-traktorer var inblandade. Antalet olyckor
har tredubblats sett till det
årliga genomsnittet under
2016-2019 och ökningen
är större än ökningen av
antalet fordon.
En fråga som analyserats är en höjning av den
konstruktiva hastigheten,
från dagens 30 km/tim till
40 km/tim. Men Transportstyrelsens slutsats är
att hastigheten bör vara
oförändrad. De främsta
orsakerna till det är de
ökade trafiksäkerhetsrisker
en höjning skulle innebära och den oroväckande
olycksutvecklingen.
Att höja till 45 kilometer
i timmen har aldrig varit

Åsa Forsman
Fil. Dr. Senior forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Gergö Hadlaczky
Fil. Dr. Enhetschef vid Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP), Karolinska Institutet
Göran Mellin
Biträdande Räddningschef, Räddningstjänsten, Jönköpings kommun. Har i många år arbetat med suicidprevention i praktiken och varit med och utvecklat Jönköpingsmodellen.
Lars Olov Sjöström
Fil. Dr. Trafiksäkerhetschef hos MHF, svensk nationell
samordnare för ERSC, ordförande för Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet, ordförande för SIS tekniska
kommitté́ ”Snabbtester för droganalyser” (SIS/TK 609)
samt SEK:s tekniska kommitté́ ”Alkolås” (BTTF 116-2)
Sophie Vanhove
European Road Safety Charter

Transportstyrelsen föreslår skärpta krav för A-traktorer. Bild: Adobe Stock

aktuellt eftersom alla traktorer med konstruktiv hastighet över 40 kilometer i
timmen kräver B-körkort
och därmed skulle det bli
18-årsgräns för att kunna
köra A-traktor. Analyser
av möjligheten att höja till
40 kilometer i timmen ger
att det inte bör göras i detta läge när antalet olyckor
ökat så kraftigt.
Transportstyrelsens
förslag i korthet
• Krav på bältesanvändning vid färd med
traktor på väg.
• Krav på att passagerare
i traktor vid färd på väg
måste sitta på en plats
avsedd för passagerare
och endast en passagerare per plats.
• Traktorer ska inte få
köras fortare än högsta
tillåtna konstruktiva
hastighet.
• Tvåårig prövotid för
körkort med behörighet
AM.
• Krav på vinterdäck på
samma sätt som för
personbilar.
• Införande av tekniska
krav för att försvåra
manipulation av hastig-

hetsbegränsning.
• Kraven på utrustning
för avgasrening skärps.
• Ökat fokus på risker i
utbildningen för körkort
med behörighet AM
och möjlighet att göra
utbildningen med fyrhjuliga fordon.
• Förtydligade krav på
LGF-skyltens befintlighet och utformning.
Inte omöjligt med höjning i framtiden
Förslagen bedöms sammantaget leda till förbättrad trafiksäkerhet.
Om fler använder bälte,
följer gällande hastighetsgräns och använder vinterdäck när det är halt kan
antalet olyckor minska.
Förslagen ska ses utifrån
ett helhetsperspektiv som
tillsammans bidrar till att
åstadkomma förbättringar
för både A-traktorförare
och övriga trafikanter. Bedömningen är att hastigheten i dagsläget inte bör
höjas men en förändring
kan komma i framtiden,
men först måste olyckorna
med A-traktorer inblandade minska.
Källa: Transportstyrelsen

Källa: VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)



För en värld som
räcker längre
För en värld som
räcker längre
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Skärpta A-traktorkrav kan vända
olyckstrenden
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Vita bilar vanligast i Sverige
Vit befäster positionen som den vanligaste färgen
när svenskarna väljer bilfärg. Det visar siffror som
sammanställts. Idag finns över 1,1 miljoner vita bilar
i vägtrafikregistret vilket motsvarar 17,8 procent av
totalen. Samtidigt fortsätter den lila bilen att vara den
mest sällsynta på vägarna. Endast en av sexhundra
bilar har den färgen.

T
Nya regler får inte fler att cykla
Transportstyrelsen har
på uppdrag av regeringen utrett om en rad
regeländringar kan göra
att fler börjar cykla, men
det är svårt att få till
ökad cykling genom rena
regeländringar då det
generellt är andra faktorer som påverkar val av
färdmedel.

H

östen 2021 gav
regeringen Transportstyrelsen i
uppdrag att utreda en rad
regelfrågor med fokus på
att få fler människor att
cykla. Sammantaget är det
fem olika områden som
har utretts. I våras kom
delrapporten som tittat
närmare på två av områdena, cykling vid enkelriktat
och omkörning/cykling i
bredd.
Nu redovisas slutrapporten där ytterligare tre områden belysts och analyserat
förslagen utifrån lagstiftning, trafiksäkerhet och i
samråd med väghållare där
regleringen av vägtrafiken

ska vara enkel att förstå,
förutsägbar, proportionerlig och hållbar över tid

Undantag för stop�plikt vid röd signal vid
högersväng
Undersökning innefattar
om cyklister på ett trafiksäkert sätt skulle kunna
undantas från reglerna om
stopplikt vid röd signal vid
högersväng. Slutsatsen är
att vinsterna i framkomlighet för cyklisterna inte
vägs upp av de negativa effekterna för trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.
Dessutom är regelförändringen inte förenlig med
hur FN:s konventioner om
hur vägtrafik, trafiksignaler och vägmärken ska vara
utformande enligt internationellt regelverk.
Allgrönt för cyklister
Transportstyrelsen har
också tittat närmare på
det som kallas allgrönt för
cyklister. Allgrönt innebär
att alla cyklister får grönt
samtidigt i en korsning

med trafiksignaler och
alla övriga trafikanter har
då rött. Det finns inga juridiska hinder för att införa allgrönt för cyklister
och trafiksäkerheten ökar
i detta fall också något för
just dem.
Allgrönt ger dock inte
ökad framkomlighet för
vare sig cyklister eller övriga trafikanter, utan innebär
att alla får längre väntetider
i dessa korsningar.
Andra trafikregler
som kan få fler att
cykla
Andra ändringar av trafikregler kan leda till att
andelen som cyklar ökar.
Transportstyrelsen ser att
det finns skäl att fortsätta
undersöka förutsättningarna för tydligare regler
kring minimibredd för cykelbanor och föreslår några mindre regeländringar.
Bland annat rör ändringar
parkeringsbestämmelserna
för cykelgata och hur vägmärket F38 (cykelled) kan
användas.

Utmaningar för att
främja ökad cykling
En infrastruktur och
transportsystem där det är
lätt att åka bil har utvecklats under decennier utifrån
bilen som norm.
För att få till förändringar
krävs därför tydliga politiska prioriteringar, då till
exempel framkomlighetsförbättringar för cyklingen
sannolikt kommer att ske
på biltrafikens bekostnad.
Valet att cykla eller inte
påverkas framför allt av
konkreta förhållanden som
bra väder och att det är lagom avstånd till dit man
ska cykla, men är också
beroende av hur utvecklad
infrastruktur är och att den
underhålls på ett bra sätt.
Källa. Transportstyrelsen
Om vi väljer att cykla eller
inte påverkas framför allt
av konkreta förhållanden
som bra väder, det är också beroende av utvecklad
infrastruktur och att den
underhålls på ett bra sätt.

ransportstyrelsen har sammanställt hur färgerna fördelas bland de 6,3 miljoner personbilar som finns
i Sverige. Totalt är 24 olika färgval tillgängliga
i vägtrafikregistret och uppgifterna grundar sig på vad
biltillverkarna anger i samband med registreringen.
Biltillverkarna har ofta ganska spännande namn på sina
bilars färger som exempelvis ”Reef blue”, ”Black stone”
eller ”Fusion red” medan sammanställningen håller sig
till mer neutrala beskrivningar. Röd kan vara antingen
röd, ljusröd eller mörkröd och då håller trenden mot mer
anonyma färger i sig.
Den färg som minskar mest mellan 2019 och 2022 är
mörkgrön. Den tydliga trenden är att bilar med ”färgglada” färger minskar och att ökningen sker bland bilarna
med mer anonyma färger som svart, vit och grå – med ett
undantag. Orangea bilar står för den största procentuella
ökningen, 16,7 procent.
Ökningen av färgen orange på bilar sticker ut lite, men
i övrigt handlar det om vitt, svart och grått.
De vanligaste färgerna på personbilar i Sverige.
Källa: Transportstyrelsen

Antal 2019

Antal 2022

Förändring

Vit
Svart
Grå
Röd
Silver
Blå
Ljusgrå
Mörkgrå
Mörkblå
Ljusbrun
Mörkröd
Grön
Ljusblå
Brun
Flerfärgad
Mörkgrön
Ljusgrön
Okänd
Gul
Ljusröd
Orange
Ljusgul
Mörkbrun
Lila

987 073
932 864
692 040
650 194
559 892
433 366
380 375
244 765
272 688
164 044
141 614
115 143
122 209
99 197
74 695
94 667
67 112
52 799
51 749
29 045
20 416
25 583
20 860
11 431

1 132 146
1 004 958
785 836
628 477
545 216
432 203
309 984
257 068
245 236
149 268
116 876
108 945
108 573
96 724
77 749
74 972
57 177
51 140
49 703
24 933
23 830
22 664
20 692
10 688

14,70%
7,70%
13,60%
-3,30%
-2,60%
-0,30%
-18,50%
5,00%
-10,10%
-9,00%
-17,50%
-5,40%
-11,20%
-2,50%
4,10%
-20,80%
-14,80%
-3,10%
-4,00%
-14,20%
16,70%
-11,40%
-0,80%
-6,50%

6 243 511

6 335 058

1,50%

Skoterns dag i Stugun

Bo och Annika visade upp MHF på skoterns dag i Stugun

Sista lördagen i oktober
anordnades skoterns
dag i Stugun där två
tappra MHF are deltog
i blåsten.
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Färg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Totalt

D
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Nr.

et blåste så kraftigt att det gick
inte att slå upp
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tältet men värmande kläder och varm kopp kaffe
emellanåt fungerade detNamnlöst-8
bra. Vi kunde visa upp
MHF på plats för besökarna som kom.

1

2018-05-23 15.39

Bobbo och Annika
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Den moderna registreringsskylten fyller 50 år
I höst var det 50 år sedan länsbokstaven försvann
från nummerplåten och dagens system med tre
bokstäver och tre siffror infördes. Cirka tre miljoner
fordon började utrustas med nya registreringsskyltar
under 1972. Först ut var bilarna i Uppsala län.

D

et är mer än hundra år sedan det började föras register
över fordon i Sverige. De gamla registreringsnumren byggde på länsbokstaven i det län fordonsägaren
hade sin hemvist samt ett löpnummer. Flyttade man till ett
annat län fick man registrera om fordonet i det nya länet
med ett nytt registreringsnummer som följd.
Sverige hade vid denna tid 24 olika bilregister och vid tidigt
70-tal beslutades att ett nytt enhetligt system för registreringsnummer skulle byggas upp och föras med ny modern datateknik. Registreringsbeteckningen i det nya systemet skulle
bildas av tre bokstäver och tre siffror utan hemortsanknytning.
Avskaffandet av det gamla systemet bedömdes öka registerkvaliteten och ge förbättrad kontroll över fordonsbeståndet
då den tidigare hanteringen var helt manuell.
För varje fordon fanns ett registerkort och förändringar
fördes in för hand på dessa. Övergången till ett datorbaserat register innebar en stor effektivisering. En fascinerande
reflektion är att en mobiltelefon idag har mer kapacitet än
vad som fanns i hela datasystemet vid övergången 1972.
Uppsala län var först ut under andra halvan av 1972 och
följdes därefter av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Överföringen skedde via manuell inmatning och
först vid utgången av 1973 var alla läns fordon överförda
till det nya registret.
2019 genomfördes den senaste förändringen på skylttemat.
Från och med då kan det sista tecknet i registreringsnumret
också vara en bokstav. Förändringen infördes på grund av att
antalet registreringsnummer började ta slut. Det ursprungliga
upplägget innebar cirka 12 miljoner tillgängliga kombinationer. Bokstav som sista tecken innebar att ytterligare 27
miljoner kombinationer blev tillgängliga för registrering.
Idag finns totalt 11,9 miljoner registrerade fordon i vägtrafikregistret.
År 1972 fanns det cirka 2,9 miljoner fordon och man var
nog rätt säkra vid övergången på att tillgängliga registreringsnummer skulle räcka för alltid, men det tog 48 år för att
göra slut på kombinationer även där och en ändring behövde
komma till. Får se hur länge den nya strukturen på registreringsnummer räcker men det bör räcka ett tag.
Källa. Transportstyrelsen

Andra stora skylthändelser
Under åren har det skett vissa förändringar kring registreringsskyltarna.
Några exempel:
• År
Händelse
• 1972 Nytt registreringsnummersystem
• 1974 Kontrollmärket införs
• 1977 Speciell mindre registreringsskylt för motorcyk
		
lar
• 1988 Personlig skylt och blå registreringsskylt för
beskickningsfordon (diplomatfordon)
• 1990 Gula registreringsskylt för taxifordon
• 1997 Kontrollmärket får skrapfunktion
• 2001 Röd registreringsskylt för tillfälligt registrerade
fordon
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• 2003 Registreringsskylt med EU-symbol blir möjligt
• 2010 Kontrollmärket avskaffas
• 2014 Registreringsskylt utan EU-symbol avskaffas
• 2016 Orange registreringsskylt för tävlingsfordon
• 2019 Sista tecknet kan vara en siffra eller en bokstav
Bra att veta
Det är den sista siffran som styr när fordonsskatten ska
betalas. Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är
det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra

Tidplan för övergång till nytt fordonsregister
Län
Länsbeteckning* Tid för byte
Uppsala län
Gävleborgs län
Västernorrlands
län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Kopparbergs län
Västmanlands län
Örebro län
Värmlands län
Gotlands län
Stockholms län

C
X, XA
Y

Kvartal 3, 1972
Kvartal 4, 1972
Kvartal 4, 1972

Z
AC
BD
W, WA
U
T
S, SA
I
A, AA, AB, B, BA,
BB
Skaraborgs län
R
Älvsborgs län
P, PA
Göteborgs och Bo- O, OA, OB
hus län
Hallands län
N
Blekinge län
K
Kristianstads län L, LA
Malmöhus län
M, MA, MB
Södermanlands län D
Östergötlands län E, EA
Jönköpings län
F, FA
Kronobergs län
G
Kalmar län
H

Kvartal 4, 1972
Kvartal 1, 1973
Kvartal 1, 1973
Kvartal 1, 1973
Kvartal 1, 1973
Kvartal 1, 1973
Kvartal 1, 1973
Kvartal 1, 1973
Kvartal 2, 1973
Kvartal 2, 1973
Kvartal 2, 1973
Kvartal 3, 1973
Kvartal 3, 1973
Kvartal 3, 1973
Kvartal 3, 1973
Kvartal 4, 1973
Kvartal 4, 1973
Kvartal 4, 1973
Kvartal 4, 1973
Kvartal 4, 1973
Kvartal 4, 1973

Årets familjebil 2022
Med tre rösters marginal
tog elhybriden Toyota
Corolla Cross hem titeln
Årets familjebil 2022.
Det är fjärde gången som
Toyota vinner den prestigefyllda utmärkelsen.

P

å Toyota är vi mycket
stolta över att vår elhybrid Corolla Cross
tilldelas utmärkelse Årets
familjebil. Det här är ett
fint kvitto på Toyotas filosofi att genom kaizen,
ständigt utveckla alla våra
olika tekniker men också
att det krävs en mångfald
av drivlinor för att möta oli-

Foto: Mikael Lindberg

Christian Hallin

Alla vinnare:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

–

Toyota Corolla Cross

ka behov hos våra kunder.
Vi vill också rikta ett stort
tack till juryn som genom
sin motivering belyser precis det vi vill uppnå och erbjuda våra kunder med nya
Corolla Cross.
Av de nio namnkunniga
motorjournalisterna i Motorförarens jury röstade
flest på elhybriden Toyota
Corolla Cross. På andraoch tredjeplats kom två elbilar. De var Volkswagen
ID. Buzz med två röster
samt Kia EV6 med en röst.
Det juryn fastnade för
var bland annat: snygg och
praktiskt med en beprövad
hybridteknik samt bra standardutrustning och därtill
en trevlig körupplevelse.
Alla nio motorjournalisters motiveringar samt mer
om Toyota Corolla Cross,
finns att läsa i Motorföraren
nr 7–2022.
Kriterierna för Årets familjebil lyder att den ska
vara praktisk, säker, ekonomisk, samt ha bra mil-

Skoda Octavia
Renault Kangoo
Ford Focus
Opel Zafira
Opel Agila/Suzuki Wagon R+
Peugeot 307
Mazda6
Opel Meriva
Toyota Corolla Verso
Renault Modus

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Toyota Corolla Cross

Foto: Stefan Nilsson

jöprestanda. Dessutom ska
vinnaren börja säljas under
året.
Fakta Årets familjebil:
- Motorförarens utmärkelse Årets familjebil har
delats ut sedan 1996.
- I juryn sitter alltid några
av Sveriges mest lästa
och kunniga motorjournalister.
- Med utgångspunkt från
kriterierna, ska de välja
sin favorit bland bilar som
börjar säljas under året,
samt motivera sina val.

Skoda Roomster
Kia Cee´d
Peugeot 308 SW
Toyota Verso
Opel Meriva
Ford Focus
Ford B-Max och Opel Zafira
Tourer
2013 Skoda Octavia Combi
2014 Volkswagen Passat

Foto: Mikael Lindberg

Christian Hallin

Mikael Lindberg,

chefredaktör Motorföraren

mikael.lindberg@mhf.se

2015
2016
2017
2018
2019

Volkswagen Touran
Volvo V90
Skoda Karoq
KIA Niro EV
Toyota Corolla Touring
Sports
2020 Skoda Superb iV
2021 Skoda Enyaq iV

*I många län tog tillgängliga nummer i serie med bara
länsbokstaven slut. Detta löstes med att man införde en ny
serie med länsbokstav följt av bokstaven A eller B.
Det sista tecknet kan numera också vara en bokstav.
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Olyckor med A-traktorer 2016-2021
Uppgifterna i nedanstående tabeller är hämtade från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada. De baseras på uppgifter som har lämnats av polis och sjukvård. I uppgifterna ingår olyckor med både A-traktorer och EPA-traktorer.
Antal olyckor med A-traktorer inblandade utifrån allvarlighetsgrad, 2016-2021.
Radetiketter
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Dödsolycka
2
1
2
1
Allvarlig olycka
4
6
2
3
6
14
Måttlig olycka
17
15
17
26
20
44
Lindrig olycka
88
107
95
117
186
309
Totalt
109
130
115
146
214
368
Antal olyckor med A-traktorer inblandade utifrån region, 2016-2021.
Län
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Blekinge
2
1
3
6
17
Dalarna
7
7
7
18
20
25
Gotland
2
1
2
3
Gävleborg
3
6
6
5
7
8
Halland
7
7
9
10
4
15
Jämtland
1
4
4
9
Jönköping
3
4
4
3
9
11
Kalmar
3
5
1
4
7
13
Kronoberg
2
1
3
2
6
13
Norrbotten
2
4
4
7
12
11
Skåne
20
24
17
14
24
38
Stockholm
10
7
7
9
10
23
Södermanland
4
9
6
4
7
15
Uppsala
3
5
4
1
1
8
Värmland
4
3
5
5
13
13
Västerbotten
2
2
4
3
11
22
Västernorrland
2
6
6
11
18
24
Västmanland
4
5
1
4
5
12
Västra Götaland
16
19
17
18
32
53
Örebro
6
7
5
9
5
14
Östergötland
7
9
7
11
11
19
Okänt
2
Totalt
109
130
115
146
214
368

30

REGION MITT NR 4 2022

Antal olyckor med A-traktorer inblandade utifrån månad, 2016-2021.
Månad
2016
2017
2018
Januari
7
10
9
Februari
9
6
6
Mars
7
10
6
April
2
11
3
Maj
7
13
11
Juni
10
7
8
Juli
10
11
10
Augusti
7
13
8
September
14
12
17
Oktober
14
15
11
November
10
9
14
December
12
13
12
Totalt
109
130
115

2019
11
5
11
6
7
12
13
16
12
11
22
20
146

2020
13
8
6
14
16
14
14
17
21
33
31
27
214

2021
16
14
19
17
25
37
38
41
38
34
51
38
368

Antal omkomna och skadade i olyckor med minst en A-traktor inblandad
Radetiketter
2016
2017
2018
2019
Död
2
1
Allvarligt skadad
4
6
2
3
Måttligt skadad
19
20
22
32
Lindrigt skadad
130
172
151
168
Totalsumma
153
200
176
203

2020
2
6
25
287
320

2021
1
16
56
474
547
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Korsordet nr 4 2022
Denna gång ett ganska vanligt korsord

ordet Nr.4 2022

Korsordskonstruktör: Guy Cardell

Korsord 4 2022 inlämnas senast den 1 februari 2023 till:
kadar bil Bo Bergkvist, Mällbyn 221, 837 91 Mattmar
MÄRK KUVERTETE MED ”KORSORS NR 4 2022”

amtliga

nurrig

5x2 Sverigelotter väntar på ny ägare.

ever utanför Gotland

ärkande

assbåt

tmått

Namn: ...............................................................................................................................................................................................................................
Adress: .............................................................................................................................................................................................................................

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

anligare nu

ör ved

Lodrätt
1. Skadar bil
2. Samtliga
3. Snurrig
4. Lever utanför
Gotland
5. Värkande
6. Vassbåt
7. Ytmått
8. Vanligare nu
11. Gör ved
12. Du förr
13. Styper/Stupar
15. Hus
16. Fylla
17. I himlen
20. Cirkel
21. Grishona
25. Ej in
26. Ja i utlandet
27. Var ena hängselstroppen
30. Före vale
32. Kapten
35. Nolla
Vågrätt
9. Kör fort
10. OS i Norge
12. Säger mu
14. Buskskogen
18. Kör i Stockholm
19. Tar betalt
20. Står först
21. Vattenlek
22. Då
23. Är Tine från
24. Chef
25. Rede
27. Komma överens
28. Utländsk väg
29. Dansar
30. Rådlös
31. Startsiffra
32. Tok
33. Bankträd
34. 4
36. Viftar dirigenten
med
37. Elektrod

Rätt svar Korsordet 3 – 2022

Rätt Svar Korsordet Nr.3 2022

Vinnare av Korsordet
Gunvor Johansson
OFFERDAL

Vivi Ann Sjölen
SUNDSVALL

Ingemar Östlund
BERGSJÖ

Brith Nilsson
ÖSTERSUND

Kjerstin Berggren
ÖSTERSUND

Rätt svar Bildkryss 3 – 2022
Vinnare av Bildkrysset
Lennart Hagengran
ARBRÅ

Anders Nordin
BJÄSTA

Martha Sandblom
BOLLNÄS

Otto Alneberg
OCKELBO

Karin Olsson
ÖREBRO

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

u förr

typer/Stupar

us

ylla

himlen
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Bildkryss

4/2022

INTERN

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

MHF Region Mitt
Förteckning över kontaktpersoner i våra lokalavdelningar

PÅ SPIS

UTAN
UNDAN‐
TAG

TORD‐
MULEN
MED
MOTOR‐
LÖS BÅT
UTOM
SVERIGE

ÄGA
SÅDAN
VAR I
BENDER

MAN‐
LIGT
HOV‐
DJUR

NÄS‐
BORRE

DRAG
OLYDIGA
BARNET
PARTI

NÄ‐ ÄR
TA‐ VÄ‐
DR. ND
NIA

KUNG
DAVIDS
PAPPA

AGN AV
METALL

BJÖRK‐
STAD

ULF
MALM

TIDN. I
SÖDER‐
TÄLJE

HALVÖ
MED
STORA
TRÄD

EJ
SVENSK
OGIFT
DAM

HIT
GICK
TRE SMÅ
GUM‐
MOR

TRÅD
FRÅN
FÅRPÄLS

LAG‐
FÖRA
GLAD
HAN
MED 40
RÖVARE

KURRE

BENGT‐
GÖRAN
NILSSON

ORT I
ÖSTER‐
GÖT‐
LAND

VÄXTEN
RUMEX
LONGI‐
FOLIUS
EJ FAST

PÅ BIL I
LIECHTENSTEIN
SVENSK
STAND. HUD

MOT‐
SATS
TILL
BASEN

KAN
KRÄM
VARA

SORT
GROP

2:A
FRÅN
SLUTET

50

ORM‐
LIK
FISK

PÅ BIL I
LITAUEN

LYOR

TOPP‐
SKIKT

Konstruktör och foto: Ove Sandert

FÄRG‐
OCH
LJUS‐
VARI‐
ATION

SPIRA

Avdelning

Namn

Adress

Telefon

e-post

Bollnäs

Vilande

Grundsunda –Örn- Per-Anders Sjödin
sköldsvik

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.co

Höga Kusten

Evert Strindin

Mogränd 4
872 32 Kramfors

070-618 93 12

evert.strindin@msn.
com

Lit-Häggenås Öster- Kent Ivarsson
sund

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 070-277 33 51
811 33 Sandviken

Sydjämten

Vilande

harri@dimpe.net

Förteckningen är upprättad 2022-10-05
MHF Region Mitt
Per-Olov Törnkvist
Sekreterare

MJUK

VIGGA
EJ JAG
DEN
FÖRSTA

GÖRS
BARN
I PARK

RR 4‐22 Copyright JS FILM 2022

Skicka lösningen till: 									senast 1 februari 2023.
Märk lösningen Bildkryss 4 2022
skicka lösningen till MHF Region Mitt, Mällbyn 221, 837 91 Mattmar.
5x2 Sverigelotter väntar på ny ägare

Namn:_________________________________________

Tel_____________________________________

Adress:________________________________________

Län:____________________________________

Postnummer:____________________________________

Postadress:_______________________________
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Namnlöst-14 1

2021-06-04 16.59
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

AVS!
MHF
Box 16
433 21 Partille

Posttidning B

Returadress till:
MHF Region Mitt
Mällbyn 221
837 91 Mattmar

Namnlöst-11 1

MHF Region Mitt, Mällbyn 221, 837 91 Mattmar

Skaraborgs Offset 2022, EJ returadress

2020-06-12 19.43

