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Nu börjar ett nytt år i 
vår region. Jag hoppas 
att alla avdelningar har 
haft sina årsmöten, om 
inte kan ni kontakta mig 
så hjälper vi er att ordna 
det.

När jag sitter och 
skriver dessa rader 
lyssnar jag samti-

digt på VM stafetten i ski-
dor för damerna och det 
blev en medalj men inte 
den som de flesta trodde 
att det skulle bli, den gick 
till Norge.

Som ni alla vet så har 
vi numera ingen personal 
anställd utan det är vi i sty-
relsen som får göra deras 
jobb.  

Ett av jobben som jag sli-
ter med nu är att göra vår 
tidning. Jag hoppas att vi 
får ihop ett nummer som 
kan bli bra, men i fram-
tiden behöver vi er hjälp. 
Skriv gärna ett kort refe-
rat från era aktiviteter och 
skicka med en bild. Det be-
höver inte vara några långa 
texter (men har ni en längre 
text är det toppen) och en 
enkel bild (ni kan ta den 

är i Öjebyn på Gotis den 
16 april vi startar kl. 12:00 
med lunch och avslutar se-
nast kl. 16:00.

Jag hoppas att ni ute i 
regionens avdelningar har 
planerat i sommarens ak-
tiviteter, framför allt ”Ta 
paus”. Vi i styrelsen skulle 
gärna få veta vilka platser 
och dagar ni planerar att 
vara ute, skicka till mig.

Det här var aööt jag hde 
för den här gången. Ta det 
lugnt i trafiken så ses vi på 
årsmötet den 16 april.

Ola

med mobiltelefonen, gärna 
liggande format).

I tidningen kan ni läsa om 
den nya Grafiska profilen 
som förbundet har tagit 
fram. I den kan ni läsa om 
hur vi ska använda vår log-
ga vilka färger och typsnitt 
vi ska använda när vi gör 
utskicka av olika slag.

Vi har även fått en ny 
hemsida på internet som 
heter https://regioner.mhf.
se/norr/ . Sidan är ny så det 
kan finnas felaktigheter på 
den hör av er till mig så kan 
vi rätta till det. 

Nu närma sig årets regi-
onsårsmöte, annons finns 
i tidningen). Årets möte 

Gott nytt ar alla medlemmar i Gott nytt ar alla medlemmar i 
MHF region NorrMHF region Norr
(lite sent men…). (lite sent men…). Fridfullt lantlig 1700-tals miljö

Restaurang • Café
Konferenser • Bröllop
Födelsedagar m.m.

Ersnäsvägen 83, Ersnäs, 975 92 Luleå

Tel: 0920-310 54 
Mob: 070-393 25 53
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Viktiga telefonnummer om något händerViktiga telefonnummer om något händer
112 nödnummer vid fara för liv,  egen-

dom och miljön  (inkl. viltskada)
114 14 polisens nummer vid icke-akuta  

händelser
11 77 sjukvårdsrådgivning
113 13 informationsnummer vid olyckor 

och kriser
116 000 journummer anmäla försvunna 

barn
0771-921 921 Trafikverkets Kontaktcenter

Telefonnummer Bärgning
Kontrollera din försäkring vilket bolag du skall 

kontakta
020-912 912 Assistancekåren Larmnummer 

Sverige
+46 8 627 57 57 Assistancekåren Nation-wide  Mo-

tor Assistance
0771-22 00 22 Falck Räddningskår Kundtjänst
020-98 77 00 Falck Tungbärgning
020-38 38 38 Falck Bärgning

Viktig info i mobilen
Genom att hämta hem och installera valbara tillägg, 
s.k. Appar, i mobilen kommer du åt mer innehåll som 
utökar telefonens användbarhet.
Ta dig tid att göra iordning det som behövs innan något 
händer så Du slipper hålla reda på telefonnummer och 
kontaktvägar. Appar kan ge dig direktåtkomst utifrån 
dina behov. Som alltid, välj nya appar och funktioner 
med omsorg och förnuft. Vissa appar är bra och andra 
dyra medan några dåliga eller skräp. Nedan följer en 
lista på appar som Krisinformation Sverige tipsar om.

Krisinformation
Information från myndigheter före, under och efter en 
allvarlig händelse eller kris.
Även vädervarningar och trafikolyckor, kan ställa  en-
bart för VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) 
m.m. i det län där du bor eller befinner dig.

Ansvarig myndighet/organisation: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Sveriges Radio Play
VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) visas i  ap-
pen + mer information från din lokala P4-kanal.

Ansvarig myndighet/organisation: 
Sveriges Radio

112-appen
Ringer du via 112-appen skickas din exakta position 
direkt till SOS Alarms larmcentral. 
Visar notiser och information om VMA eller olyckor 
i närheten.

Ansvarig myndighet/organisation: 
SOS Alarm

Rädda hjärtat
Instruktioner i hjärt-lungräddning och information om 
hur man använder en hjärtstartare. 
Söker närmaste hjärtstartare via Sveriges 
hjärtstartarregister.

Ansvarig myndighet/organisation: 
Hjärt- och Lungfonden.

Röda Korset Första Hjälpen
Enkla steg-för-steg-instruktioner med videoklipp för de 
vanligaste nödsituationerna som exempelvis allergiska 
reaktioner, brännskador, stroke eller benbrott. Innehåller 
även tips på förebyggande åtgärder och kunskapstester.

Ansvarig myndighet/organisation: 
Röda Korset

Brandrisk ute
Anger brandrisken i skog och mark och hur försiktig 
du bör vara när du till exempel grillar.

Ansvarig myndighet/organisation: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

SMHI Väder
Vädervarningar och detaljerade väderprognoser för 
hela landet.

Ansvarig myndighet/organisation: 
SMHI

UD Resklar
Råd inför din resa och ambassadernas reseinformation. 
Notiser om något oväntat händer trycks ut till mobilen 
utan att du behöver hämta informationen 
(s.k. pushnotiser).
Listar kontaktuppgifter till ambassaden om du behöver 
hjälp.

Ansvarig myndighet/organisation: 
Utrikesdepartementet (UD)
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FikaträffFikaträff
Varje onsdag kl. 13.00 brukar olika medlemmar från 
Nykterhetsorganisationer i Piteå träffas och fika till-
sammans. De möts i Tallhedskyrkan, Bergsviken.

Välkommen till Välkommen till 
Regionsårsmöte för Regionsårsmöte för 

MHF Region NorrMHF Region Norr

Plats: Gotis Öjebyn 

När: 16 april 2023 

12:00 Lunch

13:00 Regionsårsmöte
Mötet beräknas avslutas ca 16:00

Anmälan till:

ola.berglund@allt1.se
eller 

072-518 30 73
Senast den 1:a april

Kom ihåg att anmäla eventuella allergier eller specialkost

Styrelsen MHF Region Norr

Skiljevägen 20, 952 61 Kalix
tel. 0923-143 18

E-post: ake@fors-bilservice.se

Skiljevägen 20, 952 61 Kalix
tel. 0923-143 18

E-post: ake@fors-bilservice.se

mailto:ola.berglund@allt1.se
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Styrelsemöte för MHF Styrelsemöte för MHF 
Årets sista planerade 
styrelsemöte för MHF 
region norr hölls i Bur-
träsk den 26 november. 
På agendan stod sedvan-
liga mötesfrågor och i 
dessa tider låg fokuset på 
hur allt ska läggas upp 
när regionen inte längre 
har några anställda. 

Det medför att det 
blir mycket mer 
jobb som måste 

läggas ut på styrelsen och 
medlemmar. Det diskute-
rades också om att inköpa 
någon slags minibuss för 
att kunna dra tex välterbi-
len och samtidigt kunna få 
med många funktionärer 
och material.

 Samtidigt som vi satt i 
vårt möte så jobbade val-
beredningen på att hitta 
styrelsemedlemmar till 
kommande års styrelse för 
regionen.

 Kl. 13.00 serverades ett 
fantastiskt gott julbord på 
värdshuset i Burträsk. Fa-
vorit hos flera blev kanel-
fläsk. Har ni möjlighet så 
rekommenderas det varmt 
att åka dit och äta julbor-
det. Mötet fortsatte efter 
maten och slutade med att 
Ewa och Maggan blev av-
tackade med en ljuslykta 
med MHF:s logga ingra-
verad. 

MHF Piteå lokalavdelning har hållit årsmöteMHF Piteå lokalavdelning har hållit årsmöte
2023-02-092023-02-09
Mötet valde till styrel-
se i lokalavdelningen 
2023.
• Ordförande 
 Olov Johansson Stoor
• Vice ordförande 
 Stefan Dahlberg
• Sekreterare 
 Lis-Marie Hellrönn
• Kassör 
 Åke Engman
• Ledamöter 
 Ola Landin
 Lars Hellrönn
 Roland Nilsson
 Liss Berglund

Ordförande Olov Jo-
hansson Stoor inledde 
mötet med att hälsar alla 
närvarande välkomna och 
en tyst minut hölls för de 
medlemmar som lämnat 
oss under året.

Efter val av presidium 
för årsmötet avhandlades: 
Styrelsens verksamhets-
berättelse för år 2022. 

Styrelsens ekonomiska re-
dogörelse för 2022. Revi-
sorernas berättelse. Fråga 
om ansvarsfrihet för styrel-
sen. Verksamhetsplan 2023 
och Budget för 2023.
Verksamhetsplanen 
2023 är att vi avser att 
genomföra: 
• Aktivitetsträffar i Bagar-

stugan under sommar-
halvåret. ”Öppet kontor” 
vid vissa tillfällen. Upp-
sökande av medlemmar 
i Kalix/Haparanda, Bo-
den/Luleå, Älvsbyn och 
Övertorneå/Pajala.

• Folknykterhetens vecka. 
Samarrangemang med 
IOGT, Tempelriddarna, 
Länkarna, MHF.

•  TN-dagen i maj.
• Ta paus 12 gånger i Harr-

bäcken södergående rast-
plats. Juni, Juli, Augusti.

• ”Uppvaknandet”, Peda-
gogiska bordet, 12 gång-

er vid ta paus, 3 gånger 
under Folknykterhetens 
vecka, 2 gånger i bad-
husparken med veteran-
bilutställningar. 1 gång 
på MHF dagen. Utföra 
Hjälm och bältesmät-
ning. Erbjuda förening-
ar och företag hastig-
hetsmätningar, prova på 
vältebilen, promilleglas-
ögon mm.

• Värva medlemmar vid 
alla aktiviteter. 

• Bakluckeloppis på gotis i 
Öjebyn i samarbete med 
TR och IOGT.

• Ungdomsklubben verka 
för att ungdomsklubben 
återuppstartas.

• Tillverka IKK kort efter 
beställningar

• Samarbete med övriga 
nykterhetsföreningar, 
trafikskolor och andra 
viktiga aktörer tex poli-
sen, kommunen.

• Genomföra Studiecirk-
lar. Lämpliga projekt 
från projektkatalogen.

• Medverka vid STCC i 
Fällforsen. Delta på re-
gionens ombudsmöten. 

Jubileumsnålar
• En medlem med 60 års 

medlemskap.
• Fyra med 50 års medlem-

skap.
• En med 25 års medlem-

skap 
Alla var inbjudna men ty-

värr hade ingen möjlighet 
att närvar. 

Utdelningen kommer att 
genomföras med person-
liga besök hos respektive 
jubilar.

Mötet avslutades med 
fria samtal och kaffe/te 
och tårta.

MHF Piteå/Älvsbyn MHF Piteå/Älvsbyn 
MHF Piteå/Älvsbyn har 
sedan oktober 2022 haft 
”öppet hur” onsdagar 
mellan 13:00 – 16:00 
samt torsdagar 17:00 – 
20:00 detta för att försö-
ka locka medlemmar till 
MHF lokalen på Gotis i 
Öjebyn. 

Vårt mål med detta 
är att öka vårt med-
lemsantal samt att 

få idéer och synpunkter 
från medlemmarna. På det-
ta sätt utvecklar vi lokalav-
delningen tillsammans 
med lokalavdelningens 
medlemmar in i framtiden!

Vi planerar även uppsö-
kande verksamhet då MHF 
Piteå/Älvsbyn numera 
består av 7 avdelningar: 

Piteå, Älvsbyn, Luleå, 
Boden, Kalix, Haparanda, 
Övertorneå. Ska vi nå alla 
våra medlemmar är detta 
en nödvändig åtgärd, kon-
taktombud på de övriga 
orterna så att vi kan ge-
nomföra små men viktiga 
trafiksäkerhets arrange-
mang som ökar förståelsen 
för MHFs verksamhet!

MHF Piteå håller nu 
på att bygga upp en ung-
domssektion, två tjejer vill 
engagera sig och det är vi 
oerhört tacksamma för. Vi 
kommer att ge dem allt 
stöd i deras fortsatta arbe-
te med uppbyggnaden av 
ungdomssektionen.

MHF Piteå/Älvsbyn 
deltar i folknykterhetens 
vecka tillsammans med 
IOGT – NTO, Länkarna, 

Tempelriddare ordern, LP 
Verksamheterna, FMN alla 
dessa är verksamma inom 
nykterhetsrörelsen och vill 
genom denna vecka öka 
förståelsen för vad droger 
har för påverkan på indivi-
den, intressanta föreläsare 
samt drogkampen där de 
politiska partierna bjuds 
in till att tävla mot varan-
dra i aktuella frågor kring 
alkohol och droger.

MHF Piteå/Älvsbyn 
planerar att genomföra 
hastighetsmätningar, bäl-
tesmätningar, samt hjälm-
mätningar. Vi kommer att 
kontakta Piteå Kommun 
för att informera dem om 
vad vi kan utföra för att 
de ska kunna öka trafiksä-
kerheten utan för skolorna 
i Kommunen. Även ett 

samarbete med Polisen har 
upprättats under en träff på 
MHFs lokal. Polisen gav 
oss ett högt betyg för vår 
verksamhet!

Det finns även andra pla-
ner inför framtiden men 
dessa är inte fullt planerade 
så att de kan börja genom-
föras, mycket intressanta 
idéer från våra medlem-
mar ökar engagemangs-
lusten hos styrelsen. Vi ser 
mycket ljust på MHF Pi-
teå/Älvsbyns framtid inom  
trafiksäkerhetsarbetet.

Med trafiksäkerheten i 
centrum.

Olov Johansson Stoor

Ordförande MHF Piteå/
Älvsbyn.



REGION NORR NR 1 2023  1110 REGION NORR NR 1 2023

Namnlöst-6   1 2020-09-04   08.10

Torpslingan 15 · 973 47 Luleå
0920-22 80 33

Namnlöst-8   1 2022-03-20   15.15

Namnlöst-27   1 2023-03-19   21.44

Kommitté för tidningen Kommitté för tidningen 

”Ratta Ren Region Norr””Ratta Ren Region Norr”

Vi söker 2-3 personer eller fler som vill vara med och utveckla vår regiontidning. 
Vi ser gärna att man har intresse för MHF:s frågor och även någon med skribenterfarenhet. 

Tidningen kommer ut 4ggr/år. 
Man har relativt god tid på att göra tidningen. 

Layout görs av tryckeriet. 
Man har även kontakt med regionstyrelsen, avdelningar och CampingClubben, som förser er med material. 

Goda möjligheter att göra tidningen efter era egna idéer tex serie, notiser, tävlingar mm.

Mer upplysningar ges av:
Regionsordförande

Ola Berglund
073-024 12 58

Ola.berglund@mhf.se

 - Nu är ni väl intresserade - 
Vi behöver er för att utveckla tidningen

MHF Piteå LokalavdelningMHF Piteå Lokalavdelning
Har bedrivit studiecirkel 
under januari månad i 
ämnet 

”Motivera Ideella”

Tanken med studiecir-
keln var att vi skulle 
hitta

Idéer på hur vi skul-
le få lokalföreningen att 
”blomstra”.

Vid sista tillfället gjorde 
vi en tabell.

Under kolumn1
Skrev vi in det som vi tyck-
te fungerade mindre bra.
Under kolumn 2 
Skrev vi in hur vi tyckte att 
det borde vara.
Under kolumn 3 
Skrev vi in vad som hin-
drar oss att komma till 
önskat tillstånd.  

Vi kommer att ha detta 
som ett ”levande doku-
ment” och ta fram

Det på våra möten och se 
om vi har avklarat något 
hinder och även fyllas på 
nya saker som vi kommer 
på som behöver förbättras.

1 
Nuvarande tillstånd

2 
Önskat tillstånd

3 
Vad hindrar oss

Vid sista tillfället gjorde vi en tabell enligt nedan.
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Skärpta A-traktorkrav kan vända Skärpta A-traktorkrav kan vända 
olyckstrenden   olyckstrenden   2022-11-012022-11-01

Transportstyrelsen 
föreslår skärpta krav 
för A-traktorer.

Krav på bilbälte och vin-
terdäck. En tydlig gräns för 
antal passagerare och regel-
skärpningar för att hindra 
manipulering. Dessutom 
behöver hastighetsgränsen 
på 30 kilometer i timmen 
vara kvar. Transportstyrel-
sen föreslår idag flera åtgär-
der för ökad trafiksäkerhet 
för A-traktorer i en redovis-
ning till regeringen.

Antalet A-traktorer har 
ökat kraftigt. I dag finns över 
50 000 registrerade A-trakto-
rer och det motsvarar en för-
dubbling på bara två och ett 
halvt års tid. Parallellt med 
ökningen har också olyck-
orna med A-traktorer inblan-
dade blivit fler. Under 2021 
skedde 368 olyckor med 
personskador där A-trakto-
rer var inblandade. Antalet 
olyckor har tredubblats sett 
till det årliga genomsnittet 
under 2016-2019 och ök-
ningen är större än ökningen 
av antalet fordon.

En fråga som analyserats 

är en höjning av den kon-
struktiva hastigheten, från 
dagens 30 km/tim till 40 
km/tim. Men Transportsty-
relsens slutsats är att hastig-
heten bör vara oförändrad. 
De främsta orsakerna till 
det är de ökade trafiksäker-
hetsrisker en höjning skulle 
innebära och den oroväck-
ande olycksutvecklingen.

–Att höja till 45 kilome-
ter i timmen har aldrig varit 
aktuellt eftersom alla trak-
torer med konstruktiv has-
tighet över 40 kilometer i 
timmen kräver B-körkort 
och därmed skulle det bli 

18-årsgräns för att kunna 
köra A-traktor. Däremot 
har vi analyserat möjlighe-
ten att höja till 40 kilometer 
i timmen, men bedömer att 
det inte bör göras i detta 
läge när antalet olyckor 
ökat så kraftigt, säger Jo-
sefin Hallenberg, utredare 
på Transportstyrelsen.
Inte omöjligt med höj-
ning i framtiden

Förslagen bedöms sam-
mantaget leda till förbättrad 
trafiksäkerhet.

– Om fler använder bälte, 
följer gällande hastighets-
gräns och använder vinter-
däck när det är halt bedö-
mer vi att antalet olyckor 
kan minska. Förslagen vi 
lämnar ska ses utifrån ett 
helhetsperspektiv där de 

tillsammans bidrar till att 
åstadkomma förbättringar 
för både A-traktorförare 
och övriga trafikanter, säger 
Josefin Hallenberg.

Även om Transportstyrel-
sens bedömning är att has-
tigheten i dagsläget inte bör 
höjas håller myndigheten 
ändå upp dörren öppen för 
en förändring i framtiden.

– Vi vill se en förbätt-
rad trafiksäkerhet för både 
A-traktorförare och andra 
trafikanter. Olyckorna med 
A-traktorer inblandade 
måste minska. Om de gör 
det är vi beredda att tänka 
om kring hastighetsgrän-
sen. Vi vill i alla fall inte 
utesluta det, säger Josefin 
Hallenberg.

 Källa transportstyrelsen

Transportstyrelsens förslag i korthetTransportstyrelsens 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 behö-
righet AM.

• Krav på vinterdäck på samma sätt som 
för personbilar.

• Införande av tekniska krav för att för-
svåra manipulation av hastighetsbe-
gränsning.

• 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.

Vår grafiska profilVår grafiska profil
Förbundet har nu tagit fram ett antal grafiska riktlinjer för hur vi ska synas utåt. Den första och viktigaste 
riktlinjen gäller vår logg. Loggan är specialritad för oss och får inte ändras.  Loggan ska alltid placeras hori-
sontellt.

LogganLoggan
Loggan finns i tre olika varianter:
Endast Emblemet 
• Emblemet med texten ”ingen ska dö av rattfylleri” till 

höger:
• Samt emblemet med texten centrerad under emblemet: 
• Det finns även en framtagen logga för varje region:
• Om det är någon avdelning som vill ha en egen variant 

av loggan med sitt namn kan ni kontakta Ola Berglund 
073-024 12 58 så kontaktar jag förbundet.

• Loggan ska alltid kontrastera mot bakgrunden så att 
den framträder tydligt (OBS loggan finns med vit text).

FärgerFärger
De färger vi ska använda är primärt 
• Den gula färgen heter med hex koder F5E006 [Färg 

gul]
• Den blås om heter hex005292 [färg blå]
Sekundärt:
• Mörkblå med hex 182846 [färg mörkblå]
• Grå med hex 676767 [färg grå]
Ni hittat färgerna så här: Bild1, Bild2, Bild 3, BILD 4

MHF TypsnittMHF Typsnitt
Det typnitt vi helst ska använda i dokument och power-

point heter Futura  Det här är en kort sammanfattning av 
de grafiska riktlinjerna som finns. Är det någon som vill 
ta del av hela dokumentet kontakta:

Ola berglund 073-024 12 58 eller ola.berglund@allt1.se

Format ColorFormat Color

Gul
Hex 
f5e006

RGB 
R 245 
G 224 
B 6

CMYK 
C 0.00 
M 0.09
Y 0.98
K 0.04

HSL 
H 0.15 
S 0.95 
L 0.49

HSV 
H 55° 
S 98° 
V 96°

XYZ 
X 64.3447 
Y 72.7369 
Z 10.8206

Blå
Hex 
005292 

RGB 
R 0
G 82
B 146

CMYK
C 1.00
M 0.44
Y 0.00
K 0.43

HSL 
H B206°
S  100%
L 29% 

HSV 
H 206°
S 100° 
V 57° 

XYZ
X 8.2056
Y 8.1099
Z 28.3270 

Mörkblå
Hex
182846

RGB
R 24
G 40
B 70

CMYK
C 0.66
M 0.43
Y 0.00
K 0.73

HSL 
H 0.61 
S 0.49 
L 0.18

HSV
H 219°
S 66° 
V 27°

XYZ
X 2.2410
Y 2.1540
Z 6.0920

Grå
Hex
676767

RGB
103
103
103

CMYK
0.00
0.00
0.00
0.60

HSL
0.00
0.00
0.40

HSV
0°
0°
40°

XYZ
X 12.8919
Y 13.5
Z 14.7705

Bild 1  Bild 2 Bild 1  Bild 2 

Bild 3 BILD 4Bild 3 BILD 4
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Ny forskning om synfältsbortfall Ny forskning om synfältsbortfall 
och körförmågaoch körförmåga
Frågan om synfältsbort-
fall och körkortsinnehav 
har debatterats en hel 
del på senare år. Cirka 
1000 personer förlorar 
varje år sitt körkort på 
grund av synfältsbortfall. 
Synfältskraven finns i ett 
EU-direktiv från 2006. 

Detta direktiv tolkas 
dock på olika sätt 
i de olika EU-län-

derna och Sverige anses ha 
den strängaste tillämpning-
en. 2010 ändrade Trans-
portstyrelsen föreskrifterna 
för körkort så att personer 
med synfältsbortfall skulle 
anmälas av ögonläkare om 
deras statiska synfält inte 
uppfyllde mycket hårda 
krav efter datoriserade 
synfältsmätningar. Nu kri-
tiseras den hårda linje som 
tillämpas av Transportsty-
relsen. Både sakkunniga 
medicinska experter och 
politiker vill se en föränd-
ring. De anser att många 
bilförare förlorar sina kör-
kort helt i onödan.

VTI, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, 
har i samarbete med Tra-
fikverket och Transportsty-
relsen utrett möjligheten 
att utveckla metoderna för 
att kunna bedöma om ett 

undantag kan medges från 
de medicinska kraven gäl-
lande syn för körkort. Den 
31 oktober 2022 lämnade 
VTI över en slutrapport 
till departementet för in-
frastruktur. Rapporten har 
titeln ”. Utredning om för-
utsättningar för undantag 
från de medicinska kraven 
för individer med synfälts-
bortfall”.

VTI:s rekommendatio-
ner är att det genomförs 
en studie där individer 
med synfältsbortfall och 
normalseende individer 
genomför ett simulatorba-
serat test och ett körprov 
på väg. Baserat på denna 
studie bör sedan ett nytt 
bedömningssystem infö-
ras där denna typ av tester 
kan användas och där de 
medicinska bedömningar-

na görs gemensamt av en 
grupp specialister. Forskar-
na bedömer att det skulle 
leda till bättre bedömning-
ar, positiva samhällseko-
nomiska effekter och att 
färre körkort återkallas på 
tvivelaktiga grunder.

Lars Olov Sjöström

Namnlöst-1   1 2018-03-22   10.51
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MHF Piteå lokalavdelnings historiaMHF Piteå lokalavdelnings historia
MHF Piteå lokalavdel-
ning bildades 20 februari 
1938. Medlemsantalet 
vid starten var 17 st. (se 
bilaga). Avdelningen låg 
nere under krigsåren, 
men startades upp på 
nytt den 13 maj 1947, 
med 32 medlemmar. 

Under 70-talet köp-
tes en fastighet på 
Pitholm. 1975 sål-

des den. Efter detta förva-
rades papper o.dyl. hemma 
hos Ragnar Söderström, 
Kvarngatan 26, och i en 
lokal på Hamnplan 41. 
1978 inträffade en brand, 
så därför finns nästan inga 
papper kvar från lokalav-
delningens början fram till 
–78. 1994 flyttades MHF 
kontoret från Malmgatan 
till Strömgården, Präst-
gårdsgatan 3, Strömgården 
byggdes om. 2016 flyttade 
vi till Gotis i Öjebyn. 

Från 1979 fram till 1986 
fanns det hela 635 med-
lemmar i Piteå. Idag är vi 
325 medlemmar.(Piteå, 
Kalix, Övertorneå, Boden 

och Luleå ingår numera i 
Piteå Lokalavdelning)

(MHF-Ungdoms verk-
samhet ligger f.n vilande)

Under 50 och 60 talet an-
ordnade lokalavdelningen 
bl.a. många ljuskontroller, 
rebusjakter och bilkor-
tege. Flera stora korteger 
anordnades speciellt under 
åren 1959 till 1962, med ca 
35 bilar/aktivitet. Korte-
gen gick från Skuthamn, 
genom centrala stan, 
Bergsviken, Svensbyn, 
Roknäs, Böle, Öjebyn 
åter till Piteå.

Dessutom var man gan-
ska flitig med att köra 
runt med en högtalaran-
läggning på en bil, för 
att sprida propaganda. En 
”Testbuss” fanns också 
tillgänglig.

”Familjerallyn” har do-
minerat MHF:s aktiviteter 
under -50, -60, -70 och -80 
talet.

Från 1979 fram till 1986 
fanns det hela 635 med-
lemmar i Piteå. Idag är vi 
325 medlemmar.(Piteå, 
Kalix, Övertorneå, Boden 

och Luleå ingår numera i 
Piteå Lokalavdelning)

1979 bildades MHF-Ung-
dom, Piteå. I början av 
80-talet byggdes en Mi-
ni-Racing bana i Folkets 
Hus.1987 fick man dock 
riva ner den på grund av 
att Folket Hus behövde 
lokalen själva. 1993 åter-
invigs Mini-Racing ba-
nan i Ungdomslokalen på 
Lillbrogatan 17. Där fanns 
även bl.a.bord-tennis och 
TV-spel. 1994 anställ-
des Dan Wallström, som 
ungdomsledare. 2004 la-
des ungdomsavdelningen 
vilande och mini-racing-
banan demonterades. Tri-
albygge och trialtävlingar 
var väldigt populära under 
många år. Likaså cykelun-
dervisning och tävlingar 
i skolor, Cykelcross och 
Snowracing. 

1988 anordnade dåvaran-
de ordf. Roland Lindgren 
en Riksträff för Husvagns-
klubb Nord.

350 husvagnar deltog.
Under 1998 lades myck-

et arbete ner på projektet 

”Stopp. Stanna inte Sve-
rige”. Flera aktiviteter 
gjordes tillsammans med 
FMK, SKBR, KAK och 
OK-Bilisterna, där vi har 
spritt information och haft 
namninsamling. Vi har 
dessutom genomfört en 
Manifestation i centrala 
Piteå och haft en panelde-
batt med aktiva politiker 
från olika partier. 10.416 
namn insamlades i Piteå. 
Detta projekt fortsatte vi 
med fram till år 2001.

Samarbetet med NTF 
har dominerat 90 – talet 
och ända till idag. Tillsam-
mans med dem har vi varit 
på många Marknader bl. a. 
i Öjebyn, Piteå och Älvs-
byn. Där har vi sålt cykel-
hjälmar och haft trafikin-
formation. Vi har varit med 
i projektet ”Kamratstöd”, 
som vände sig till personer 
och anhöriga som har alko-
holproblem. Dessutom har 
vi deltagit på Föreningar-
nas Dag och Riksmarschen 
för Cancerfonden.  Vi arbe-
tar fortfarande med Bilbäl-
teskampanjen, Barn i Bil, 
Cykelhjälmsanvändning, 
Rattfyllerikampanjer.

Vid lokalavdelning-
ens årsmöte 1998 sam-
manslogs MHF Älvsbyn 
med Piteå lokalavdelning. 
MHF Älvsbyn hade varit 
vilande sen 1990, men trots 
detta hade dom ca. 90 trog-
na medlemmar. Under åren 
2010-2020 upphörde Ka-
lix, Övertorneå, Boden och 
Luleå Lokalavdelningar. 
Medlemmarna och verk-
samheten överfördes till 
Piteå Lokalavdelning. 

Sedan 2010 och fort-
farande arbetar vi till-
sammans med IOGT och 
Länkarna under folknyk-
terhetens vecka.

Den 1 februari 1997 upp-
hörde MHF Norrbottens 
Distrikt. Istället bildades 

MHF Region Norr, där 
både Norr och Västerbot-
ten ingår. Ett regionkon-
tor finns i Boliden.Vi har 
Höstkonferenser och Regi-
onsårsmöten 

Från och med år 2008 har 
”Rastplatsverksamheten Ta 
Paus” hållits i Harrbäcken 
under sommarmånaderna. 
där vi informerat om MHF 
och inte köra för långa 
sträckor utan paus samt 
bjudit på kaffe och kaka.

Den verksamheten kom-
mer att fortsätta.

Vi är även ute på olika 
tillställningar med vårt 
uppvaknande som beskri-
ver hur mycket 40%ig 
alkohol olika drycker 
innehåller. 

2014 har vi genomfört 
projektet Ett Alkoholfritt 
Studentfirande med att 
bjuda c.a 250 studenter al-
koholfritt alternativ i Bad-
husparken. Vi har besökt 5 
restauranger och undersökt 
deras alkoholfria alternativ. 

I början av 80-talet byggdes en Mini-Racing bana i Folkets Hus.
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1988 anordnade dåvarande ordf. Roland Lindgren en Riksträff för Husvagnsklubb Nord.
Under 1998 lades mycket arbete ner på projektet ”Stopp. Stanna inte Sverige”
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Från och med  
år 2008 har  

”Rastplatsverksamheten 
Ta Paus”  

hållits i Harrbäcken  
under sommarmånaderna

2014 har vi  
genomfört projektet 

”Ett Alkoholfritt  
Studentfirande”

med att bjuda  
c.a 250 studenter  

alkoholfritt alternativ i 
Badhusparken
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Annonspussel 1/2023Annonspussel 1/2023
På vilken sida hittar du dessa annonsörer.

 1. Sid. artikel/annonsör …………………………………………………………… 5. Sid. artikel/annonsör …………………………………………………………… 

 2. Sid. artikel/annonsör …………………………………………………………… 6. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………

 3. Sid. artikel/annonsör …………………………………………………………… 7. Sid. artikel/annonsör …………………………………………………………… 

 4. Sid. artikel/annonsör …………………………………………………………… 8. Sid. artikel/annonsör …………………………………………………………… Tävling

Till alla som skickar in en notis, reportage, gamla 
minnen osv. som vi kan använda i vår tidning Ratta 
Ren Norr belönas med en Sverigelott under 2022.

Detta gäller ej för planerade aktiviteter som tex års-
möten, Ta paus eller annat som ger aktivitetsbidrag 
från regionen. Leta bland foton, skriv en liten text 
om vad som hände, vilka som var med och skicka 
in till mej:
Ola Berglund
Ringvägen 4, 937 32 Burträsk
072-518 330 73
ola.berglund@mhf.se

DAGS FÖR TAKBYTE?

Proffs på byggplåt
sedan 1942

KVALITET    |    ENGAGEMANG   |   SERVICE

www.vannasplat.se

Elm ixen Fast pris eller ett rörligt elavtal? Nu slipper du att välja!
Med Elmixen kan du dra nytta av ett rörligt elpris när det är som billigast - men samtidigt skydda dig mot höga pristoppar. 
Genom detta unika elavtal kan du som konsument skydda dig mot höga elpriser under vinterns kalla månader och 
samtidigt dra nytta av ett rörligt pris under de varma sommarmånaderna. 

www.storumanenergi.se • Tel 

         Ersnäs, Luleå 0920-311 00 
Orrliden, Skellefteå 0910-58 91 00 • Ersboda, Umeå 090-18 93 15

Två miljövänliga kompaktlastare Avant E5 och E6
• Låg driftskostnad • Inbyggd laddningsenhet • Standard Avant redskapsfästen

• Inga utsläpp 
• Minimal ljudnivå

• Batteridrift

1. 2.

5.

3. 4.

7.6.

Annonspussellösning 4/2022Annonspussellösning 4/2022

Annonspussel vinnareAnnonspussel vinnare
Ratta Ren nr 4/2022Ratta Ren nr 4/2022
1:a pris, 5 Sverigelotter:
Kurt Lindbäck
Östra Kyrkogatan 14 B
90330 Umeå.

2:a pris. 3 Sverigelotter:
Sven Holmström
Sjöbotten 124
93192 Skellefteå.

3:dje pris. 2 Sverigelotter:
Anne-Maj Åkermalm
Dokkas 29
98292 Gällivare 

 1. Sid. artikel/annonsör …………………………………………………………… 5. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………

 2. Sid. artikel/annonsör …………………………………………………………… 6. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………

 3. Sid. artikel/annonsör…………………………………………………… 7. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………

 4. Sid. artikel/annonsör …………………………………………………………… 8. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………

Sid. 4 Boda Borg

Sid  2 Wiiks 

Sid. 36 Subaru

Sid. 24 Socialdemokraterna Boden

Sid. 10 Åsele Vulk

Sid. 15 Jokkmokks LBC

Sid. 26 Storumans Camping

Sid. 10 Nordik

Lösningarna ska vara oss tillhanda senast  24 maj 2023  – OBS! Ny adress
MHF Region Norr c/o Ola Berglund Ringvägen 4, 937 32 Burträsk, ola.berglund@mhf.se
Glöm inte att uppge Ditt namn och adress. Märk kuvertet ”annonspussel 1/2023”. 
Lycka till

Namn: __________________________________________________________________________________   

Adress: _________________________________________________________________________________   

Postnummer: _______________________ Postadress: _________________________________________

Telefon: ________________________________e-mail: __________________________________________

Namnlöst-1   1 2018-03-22   10.51

Bränsleförbr. 8,6 l/100 km, CO2-utsläpp 193 g/km ( WLTP). Bilen i annonsen är extra utrustad.  *Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr,     
aviavgift 60 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning.  **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.  ***Gäller ej Field-paketet.

SUBARU OUTBACK med Adventure-paketet  

fr. 384.900:– | fr. 4.295:–/mån*

3 ÅRS FRI SERVICE**

Uppskattat och alltid standard
• Eluppvärmd ratt
• Värmesitsar fram och bak
• X-mode terrängkörningsläge  

för extra djup snö
• Praktiska inbyggda takräcken***

Säkerhet som alltid ingår
• Fyrhjulsdrift och automat
• Förarassistanssystem med auto-

broms och adaptiv farthållare
• Helljusautomatik och kurvljus
• 7 airbags och whiplashskydd
• VDC (antispinn, antisladd)

SUBARU OUTBACK
SÄKRASTE PERSONBIL 2021, enligt Euro NCAP

Miljöalternativ XFuel Vi erbjuder XFuel-paket som tillval. Ett system som gör att bilen kan köras på både biobränslet etanol och bensin. 
Vägtrafikskatten för Outback med XFuel-paket är 1.262 kr/år. Systemet kostar 15.000 kr, monterat och klart.

LULEÅ, Ostrongatan 4
0920-877 70, www.bossesbil.se

Mån-tor 9-17.30, Fre 9-17

PITEÅ, Fläktgatan 18
0911-141 35, www.billhallen.se

Mån-fre 9-17

BILHALLEN

1.

8.

2.

5.

3. 4.

7.6.

Robertsfors Försäljning AB
Gjutning • Bearbetning • Fästelement
Balansblock • Kuggväxlar • Tappväxlar

0934-205 80
Skolgatan 33, 915 34 Ånäset • www.rofab.se

8.
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Namnlöst-1   1 2020-05-23   19.08

Prova närproducerad trygghet
Har du tänkt på att de där besluten som är viktiga i livet har en sak gemensamt? 
Ju närmare din egen verklighet de fattas desto bättre blir de. Vi finns där du finns. 
Din vardag och verklighet är också vår vardag och verklighet.

Läs mer om närproducerad trygghet på 
www.LFnorrbotten.se

Välj ett Bussbolag som stöder MHF!

www.lestanders.se
0910-513 93

www.nordbergsbuss.se
0911-187 30

www.vannasbuss.se
0935-130 40

www.horvalls.se
0980-81 311

www.vilhelminataxi.se
0940-104 00

www.granlunds.se
0929-310 10
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Namnlöst-5   1 2018-03-22   16.12

VÅGA VÄXA 
OCH TESTA 
DINA IDEER!
Välkommen till cirkel med oss 
i NBV Norr.

Läs mer på vår hemsida
www.nbv.se/norr

DAGS FÖR TAKBYTE?

Proffs på byggplåt
sedan 1942

KVALITET    |    ENGAGEMANG   |   SERVICE

www.vannasplat.se
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Ditt medlemskap i MHF är Ditt medlemskap i MHF är 

livsviktigt!livsviktigt!
Motorförarnas helnykterhetsförbund grundades 1926 
som en opolitisk organisation för en nykter trafik. MHF 
har idag runt 13300 medlemmar enligt hemsidan.

MHF har genom åren mycket aktivt medverkat 
bland annat med exempelvis:
• Att trafiksäkert och smidigt genomföra högertrafikom-

läggningen 
• Att arbeta för en lag på bältesanvändning 
• Att sänka promillegränsen för rattonykterhet 
• Att intensivt arbeta för att ingen skall dö på grund av 

rattfylleri.
• Att slopa servering av alkoholhaltiga drycker på färjor 

för yrkesförare i trafik
• Att konstruera och utveckla automatiska nykterhets-

kontroller (Alkobommar)
• Att ingen skall klara sig undan straffpåföljd genom att 

åberopa eftersupning.
MHF har, tillsammans med andra Motororganisatio-

ner, varje år varit med om att arrangera det så kallade 
”Tylösandsseminariet som har till uppgift att främja tra-
fiknykterheten.

Trots sin i många fall livsavgörande verksamhet har 
MHF i likhet med många andra ideella organisationer 
svårt att engagera nya medlemmar. Detta kan i mitt tycke 
kännas märkligt eftersom de allra flesta trafikanter är helt 
överens om att alkohol och trafik inte hör ihop. Jag har 
själv vid flera tillfällen medverkat i olika sammanhang 
där detta spörsmål kommer på tal, men har aldrig träffat 
någon tycker något annat.

Man kan idag välja två olika typer av medlemskap, dels 
som MHF Helnykter med krav på helnykterhet, dels som 
MHF trafiknykter med krav på helnykterhet i trafiken, 
vilket borde vara en självklarhet för alla trafikanter.

Tyvärr sker det trots detta allt för många olyckor där 
orsaken är alkohol eller andra droger, ofta med myck-
et svåra skador och mänskligt lidande som följd. Varje 
år dödas omkring 80 personer på grund av att förare är 
påverkade av alkohol eller andra droger. Alltså dör mer 
än en person varje vecka, dessutom många, många fler 
som, utöver alla döda, får genomlida svårt och i många 
fall livslångt lidande. Detta bör alla vi trafikanter, på alla 
sätt försöka att komma till rätta med.

Därför är det mycket viktigt att varje rätt tänkande tra-
fikant engagerar sig för att uppnå MHF;s nollversion vad 
gäller dödade och skadade i trafiken. 

Ett medlemskap i någon av MHF.s medlemsalternativ 
är ett mycket enkelt, men ändå stort steg, på denna väg. 
Besök gärna MHF:s hemsida där Du kan läsa mera om 
allt mänskligt och ekonomiskt lidande som drogpåverkade 
förare orsakar varje år.

Alkohol och övriga droger är ett gissel för de flesta 
samhällen i vår värld med otaliga tragedier som följd 
både personliga och samhälleliga. 

Vi har nu under flera månader genomlidit en virus-pan-
demi som skördat otaliga offer runt om i världen. 

Här har människor och regeringar i hela världen på olika 
sätt försökt att begränsa spridningen av viruset för att 
skydda sina medborgare. 

Ponera att vi gemensamt även kunde mobilisera oss 
för att begränsa användandet av alkohol och andra dro-
ger. Vilken oerhörd vinst det skulle bli både för enskilda 
människor men också för medicinsk och social vård och 
inte minst för polis och brottsbekämpning. 

Pandemin har belastat sjukvården hårt under de senaste 
månaderna, men här ser vi trots allt ett slutdatum hägra 
vid horisonten, men för alkoholens och drogernas framfart 
ser vi tyvärr ännu inget slutdatum.

Våffeldagen 
26 mars kl 12.00

Inbjudan till Våffeldagen i IOGT-NTO:s lokal i Öjebyn
Det kostar en mindre summa.

De som anordnar är TR, MHF Piteå Lokalavdelning och IOGT-NTO 
i samarbete med NBV.

Välkomna!

Internationellt KörkortInternationellt Körkort
Ska du på semester 
utomlands, utanför EU, 
och ska köra bil behöver 
du ett Internationellt 
Körkort förkortas IKK. 
Du klarar dig med de 
svenska körkortet om du 
bara ska köra bil inom 
EU. 

Du behöver ett IKK 
om du kommer att 
köra bil till exem-

pel i USA eller Thailand. 
För att kunna skaffa ett 
IKK måste man ha ett 
svenskt körkort. Det finns 
två olika typer- ett ettårigt 
och ett treårigt beroende på 
vad det land man ska till 
godkänner. 

Hur man beställer och 
vad man behöver finns 
att läsa om under Inter-
nationella Körkort mhf.
se. Där kan man ladda ner 
beställningsblanketten som 
ifylls. Man bifoga ett foto, 
tar kopia av körkortet både 
fram och baksidan och två 
personer ska bevittna ko-
pian av körkortet. Posta 

blanketten, foto och kör-
kortskopian till ombudet.

Om man får det skickat 
till sig tillkommer postens 
postförskott. En standard-
beställning, inom 10 ar-
betsdagar, kostar 360 kr 
och är man medlem i MHF 
får man 100kr. i rabatt. 

Ett medlemsskap i MHF 
kostar 195 kr första året.

Närmaste ombud för 
IKK i Norrbottens län är 
Lis-Marie Hellrönn, Öje-
byn. Om man bor i när-
heten går det bra att kon-
takta ombudet, bestämma 
en dag och få sitt IKK på 
plats eller det går lika bra 
att skicka det per post.

Internationellt Körkort 
 
Ska du på semester utomlands, utanför EU, och ska köra bil behöver du ett Internationellt 

Körkort förkortas IKK. Du klarar dig med de svenska körkortet om du bara ska köra bil 

inom EU.  

Du behöver ett IKK om du kommer att köra bil till exempel i USA eller Thailand. För att 

kunna skaffa ett IKK måste man ha ett svenskt körkort. Det finns två olika typer- ett ettårigt 

och ett treårigt beroende på vad det land man ska till godkänner.  

Hur man beställer och vad man behöver finns att läsa om under Internationella Körkort 

mhf.se. Där kan man ladda ner beställningsblanketten som ifylls. Man bifoga ett foto, tar 

kopia av körkortet både fram och baksidan och två personer ska bevittna kopian av 

körkortet. Posta blanketten, foto och körkortskopian till ombudet. 

Om man får det skickat till sig tillkommer postens postförskott. En standardbeställning, 

inom 10 arbetsdagar, kostar 360 kr och är man medlem i MHF får man 100kr. i rabatt.  

Ett medlemsskap i MHF kostar 195 kr första året. 

Närmaste ombud för IKK i Norrbottens län är Lis-Marie Hellrönn, Öjebyn. Om man bor i 

närheten går det bra att kontakta ombudet, bestämma en dag och få sitt IKK på plats eller 

det går lika bra att skicka det per post. 
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MHF storsatsar på rörlig media MHF storsatsar på rörlig media 
MHF behöver stärka sin 
profil som organisation 
och nå ut till nya med-
lemmar via olika media 
kanaler. Den dagliga 
konsumtionen av me-
dier förskjuts alltmer 
från tryckta media och 
traditionella tablåstyrda 
tv-kanaler mot valfrihet 
på de uppkopplade platt-
formarna. 

Konsumenterna har 
snabbt vant sig vid 
att kunna titta, lyss-

na eller läsa vad, var och 
när de vill. Den tekniska 
revolutionen som internet 
står för har blivit en själv-
klarhet i nästan varje hem 
men även i telefonen. Det 
är allt färre svenskar som 
befinner sig utanför den 
digitala världen. Även den 
digitala bredbandsutbygg-
naden via fiber breder ut 
sig över hela Sverige. Med 
denna följer även kabel-tv 
som en naturlig del. 

– Alla bostadsrättfören-
ingar och villakvarter med 
fler än 100 hushåll som är 
ansluta till kabel-tv har en 
skyldighet att släppa på en 
fri informationskanal för 
ex lokal-tv, säger Tomas 
Jonsson, projektledare för 

projektet med rörlig media 
på MHF. 

Vi vill nu anpassa vår 
kommunikation till hur 
allmänheten konsumerar 
media idag. Därför drar vi 
nu i gång med TV-sänd-
ningar till minst 4,7 miljo-
ner svenskar via kabel-tv i 
hela Sverige. 

Det redaktionella arbetet 
med programmens innehåll 
pågår för fullt och som det 
ser ut nu så kommer vi att 
släppa ett nytt 45 minuters 
program var annan vecka. 

– Målet är att kunna pro-
ducera 25 program under 
året, säger Tomas.

Programmet kommer 
heta Trafikdax och ha 

huvudfokus på alkohol, 
droger och trafik samt 
MHF-verksamhet. Vi 
kommer också att ha lo-
kala teman i programmet, 
där vi bl.a. går igenom hela 
Trafikverkets aktionsplan 
för säker vägtrafik. Arbe-
tet med att sälja in olika 
inslag mm till samarbets-
partners pågår för fullt och 
vi hoppas att kunna skapa 

ett program fyllt av biltes-
ter, konsumentinformation 
och redaktionella inslag 
från hela MHF-landet. För 
att lyckats med detta letar 
vi nu efter 75 MHF-kor-
respondenter som kan 
vara med och filma samt 
rapportera om den lokala 
verksamheten.

Sändningarna kommer 
i huvudsak att ske från 

vår nya Tv-studio i Tibro. 
Men planen finns att även 
få till en mindre studio på 
kansliet i Stockholm. Hela 
programmen kommer även 
att kunna ses på vår Youtu-
be-kanal.  När program-
men är klara så kommer 
innehållet att återanvän-
das i flera kortare inslag 
på sociala meder så som 
Facebook, Instagram m.fl. 

Varje program kommer 
innehålla en mix av olika 
inslag och det kommer 
finnas massor att prata om 
som har hänt mellan pro-
grammen. 

Efter som vi släpper ett 
nyt program vara annan 
vecka så har det rent sta-
tistiskt avlidit 1-2 personer 
på grund av rattfylleri eller 
drograttfylleri sedan förra 
programmet. 20-50 st. har 
skadats svårt och polisen 
har gripit mellan 200- 500 
rattfyllerister. 

En av våra stora målsätt-
ningar med denna media-
satsning är att vi vill öka 
tittarnas vilja att visa civil-
kurage och tipsa när man 
har vetskap om någon som 
regelbundet kör påverkad 
eller när man ser en föra-
re sätta sig påverkad i ett 
fordon. 

Sedan slutet av 90-talet 
har allmänhetens tips om 
alkohol eller drogpåverka-
de förare fullständig rasat. 
Mellan åren 1996–2000 så 
greps hela 34% av alla ratt-
fyllerister på tips från all-

mänheten. 2010 var denna 
siffra nere på 10% och för-
ra året kunde vi konstatera 
en katastrofal bottennote-
ring på endast 5%. Detta 
innebär att endast 410 fall 
av tips om rattfylleri ledde 
till gripande 2022.

Vår målsättning är att ha 
med en polis i varje pro-
gram där vi lägger extra 
stort focus på just alkohol 
droger och trafik. Vi kom-
mer troligen även att ef-
terlysa de bilar som stulits 
i Sverige senaste veckan. 
Vår målsättning är att vi 
gemensamt med hela MHF 
organisationen ska lägga 
en bra grund inför MHFs 
100 års jubileum 2026.
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Hej alla MHF:are, jag tänkte berätta lite vad som 
händer i vår sektion under våren. Vi är nu inne i ett 
stort arbete med vår Riksträff som vi i sektionen skall 
anordna för våra medlemmar i Sverige. 

Vi kommer att hålla till på Rossöncamping i Ros-
sön som ligger i Strömsunds kommun. Vi startar 
den 10 juli och håller på till den 15 juli. Just nu 

håller vi på att boka upp olika underhållare till kväl-
larna, vi hoppas också att vi får flera medlemmar som 
tar med sina instrument så vår träfforkester också kan 
underhålla oss. 

Under veckan har vi olika arrangemang, tisdag har vi 
pampig invigning av riksträffen i kyrkan med lite un-
derhållning och några talare. Sen löper dagarna på med 
tipspromenader, bouletävling, lotteriförsäljning och på 
kvällarna underhållning och senare grillar vi korv. Vi 
kommer att göra en utflykt en dag då vi åker till Hoting 
samt sen till en restaurang med en enastående utsikt och 
en god buffé. På dagarna kommer det att finnas utrymme 
för egna utflykter som man vill göra. Fredag har vi vårt 
årsmöte för MHF Camping Club Sverige. Sen kommer 
dagen som kom så fort avslutningen på lördag, då ska 
alla priser delas ut och alla kramar skall delas ut. Sen ska 
vi överlämna till nästa års sektion som vill ha riksträffen.
Annat som händer är att vi kör vår årsmöte/
trivselhelg i Bjurträsk under helgen 17–21 maj

Vi förlitar oss på Bolidens MHF att dom kör sitt roliga 
och knepiga bilrally då, för då ställer vi upp. Sen ska vi 

umgås med olika frivilliga aktiviteter, bara umgås och 
må bra. Alltid blir det några roliga utspel från någon. 
Besöks oss och se….
Ni som har Husvagn/Husbil och INTE är 
medlemmar hos oss, ni är MHF medlem ni är 
alla hjärtligt välkomna på vår träff. Där kan vi 
berätta allt vi gör och att första året kostar 
bara 75: -, nästa år kostar 175: -.Ordinarie 
årsavgiften för MHF o Camping blir bara 1:24/
dag, det är inte något för att vara med i vårt 
trevliga gäng ibland lite galet!!!!

Jag kommer skriva mera i nästa RattaRen, bland annat 
om vår surströmmingsträff och paltträff och eventuellt 
en bussresa i höst.

Har ni frågor eller bara undrar om något, jag är inte 
längre bort än ett telefonsamtal eller mejl, går även att 
skicka brev.

Anders Marklund  Sektionsordförande 
MHF Camping Club Sektion Nord
070-674 26 24 
Anders.marklund@mhf.se
Hällbruksgatan 3, 974 35 Luleå
www.mhfcampingclub.se
PS: Gå in på vår hemsida och lös vår fråge Quiz 

tävling !!!!

Här kommer en rapport 
om vad som sker och 
händer i MHF Camping 
Club Sektion Norr.

Just nu jobbar vi (Kent 
Ivarsson) med att få in 
offerter på den tänkta 

riksträffen som vi plane-
rar att genomföra 2023, 
någonstans i mitt Sverige 
(vars det nu är).

Nästa etapp och resa för 
oss blir till årsmötes hel-
gen i Bjurträsk, Norsjö, 
se separat inbjudan. Års-
mötet kommer att gå av 
stapeln på lördag 28 maj, 
vi kommer att bjuda på 
smörgåstårta, så vill man 
närvara på årsmötet bara, 
så anmäl detta iså fall.

Vår riksträff i år blir 

i Uddevalla, närmare 
bestämt på Stenshults 
Idrottsplats, med bland 
annat en båtutflykt, så an-
mäl er ni som vill med och 
ha en rolig och spännande 
vecka 5–9 juli.

Vi skall försöka att ge-
nomföra någon Ta-Paus 
verksamhet i sommar.

Våra inplanerade träf-
far är 19–21 augusti Sur-
strömmingsträff, 9–11 
september Tjärdal i Illsbo,

30 september -2 oktober 

Paltträff och 19 november 
julgröt med avslutning för 
året.

Vill ni veta mera hör av 
er till mig. Vill ni bli med-
lem i campingcluben hör 
av er så hjälper jag till.
Anders Marklund
070-674 26 24
anders.marklund@mhf.se
besök gärna vår hemsida 
som uppdateras ofta. 
www:mhfcampingclub.se

En del av uppställda på vår palt träff i Öjebyn i höstas.

Här en tävling i Västanträsk 
på vår surströmmings träff 

i höstas.
Här i Stenshult på vår riksträff 2022.

TRÄFFAR
NORD
Kristihimmelsträff  med 
årsmöte 17-21 maj
Samling sker efter 13.00 
den 17 maj.  Vi håller till 
i Bjurträsk, Norsjö. Det 
blir tipspromenad, spel, 
femkamp, boule, korv-
grillning eller bara njuta 
av helgen. 
Vi bjuder på smörgåstårta 
efter årsmötet. Vi hoppas på 
att det även blir ett Bilrally i 
Boliden som vi kan deltaga i.
Välkomna, glöm ej era vän-
ner!
Meddela eventuella allergier 
vid an mälan. Behöver ni väg-
beskrivning så ta även upp det 
när ni anmäler er.
Träffavgiften är 300:-/fordon 
med 2 personer, 150: -/fordon 
med 1 person.
Anmälan: Senast 10 maj till 
070-634 08 30 Lisbet eller 
070-672 31 16 Ingabritt

Förberedelseträff 
inför Riksträffen
Träff endast för medlemmar i 
MHF Camping Club Sektion 
Nord. 
Vi träffas fredag 2 juni till tis-
dag 6 juni. Mer information 
vid anmälan.
Vi kommer att hålla till på 
Rossön  camping där vi um-
gås. Kanske någon lek kom-
mer upp, kanske en tipsrunda, 
lite grill av korv eller annat, 
genomgång av arrangemanget 
riksträffen 10–15 juli.
Vägbeskrivning: Lämnas vid 
anmälan. MÖT UPP, ALLA 
NI BEHÖVS, ta gärna med 
vänner!
Träffavgiften är 0: - till denna 
träff, men vi räknar ju med att 
ni hjälper oss med olika saker 
som kan förberedas till Riks-
träffen.
Anmälan: Anders Marklund
070-674 26 24 eller anders.
marklund@mhf.se

Gärna till senast den 29 maj 
vill jag ha anmälan.

Postadress:Postadress:
MHF Region Norr
c/o André Hällsten
Hantverksgatan 6
939 31 Malå
norr@mhf.se
.....................................................................

Ola Berglund
Ringvägen 4
937 32 Burträsk
072-518 330 73
ola.berglund@mhf.se
.....................................................................

MHF i Piteå 
har ny mailadress:
mhf.pitea@mhf.se

mailto:Anders.marklund@mhf.se
http://www.mhfcampingclub.se
mailto:anders.marklund@mhf.se
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2020 Förändrades sättet som bidragen fördelas mellan regionerna.2020 Förändrades sättet som bidragen fördelas mellan regionerna.
Fördelning

En grundandel fördelas 
baserat på geografisk yta, 
befolkningsmängd och 
antalet medlemmar en 
stor del baseras på den 
verksamhet vi gemen-
samt bedriver i regionen.

Tidigare rapporte-
rade regionen sin 
verksamhet genom 

verksamhetsberättelsen 

men nu ska den dessutom 
redovisas för varje enskild 
verksamhet.

Hur
Alla avdelningar måste nu 
rapportera verksamhets till-
fällena med uppgifter som 
typ av aktivitet, datum för 
aktiviteten, hur många MH-
F:are som deltog i aktivite-
ten och en uppskattning om 
hur många som besökte/
deltog/nåddes av aktivite-
ten.

Notera därför löpan-
de de aktiviteter ni ge-
nomför så att ni inte 
missar rapportera ak-
tiviteter efter att året 
är slut.
Aktivitetsidéer
Det är med anledning av 
detta viktigt att avdelning-
arna genomför aktiviteter 
såväl stora som små, och 
att alla aktiviteter rapporte-

ras. Detta avgör regionens 
förmåga att hjälpa och 
stötta avdelningarna och 
därmed möjligheterna för 
fortsatt verksamhet.

Rapporten skickas till:
Ola Berglund

Ringvägen 4
937 32 Burträsk
072-518 330 73

ola.berglund@mhf.se

Region: __________________________ Lokalavdelning: __________________________ Underskrift: _________________________

MHF lokal aktivitetsrapport

Aktivitet och plats Datum Antal MHF:are Antal besökare/deltagare Poäng

Blanketten skickas ifylld till regionen. 1 poäng för aktivitet med 1-2 funktionärer under kortare tid.

2 poäng för aktivitet med 2-3 funktionärer under några timmar (extra aktivitet såsom uppvaknandet, 
krocksläde eller promilleglasögon ger ytterligare 1 p).

4 poäng för aktivitet med flera funktionärer under 5-6 timmar där man möter många människor. (t ex en 
Bilträff, Ta Paus, en dag i en bilhall) För varje tilläggsaktivitet som vältebil, krocksläde räknas ytterligare 1 p.

1 poäng för kortare utbildning med flera deltagare.

2 p för utbildning med flera deltagare under minst 4 timmar

Rapportera er 
Rapportera er 

      verksamhet!
      verksamhet! Projektrutan

Nu har jag skottat snö klart för idag 
men det kommer väl mera innan man 
får ställa undan snösläden.

Regionen planerar för närvarande för fullt inför 
årsmötet

När det gäller projekt är det två som står för 
dörren. Det första är folknykterhetens dag/vecka 
och det andra är givetvis ”Ta paus” i sommar. De 
avdelningar som planerar aktiviteter under dessa 
projekt anmäl till regionen snarast. Det är extra 
viktigt när det gäller Ta paus”.

Kom även ihåg att rapportera in övriga aktivite-
ter till regionen.

Då hoppas jag att vi alla får en aktiv MHF vår 
och sommar.

Vi ses väl på årsmötet.

Ola

         Ersnäs, Luleå 0920-311 00 
Orrliden, Skellefteå 0910-58 91 00 • Ersboda, Umeå 090-18 93 15

Två miljövänliga kompaktlastare Avant E5 och E6
• Låg driftskostnad • Inbyggd laddningsenhet • Standard Avant redskapsfästen

• Inga utsläpp 
• Minimal ljudnivå

• Batteridrift



P
o

st
ti

d
ni

ng
 B

Skaraborgs Offset 2023, EJ returadress

MHF Region Norr, c/o André Hällsten, Hantverksgatan 6, 939 31 Malå

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Returadress:
MHF Region NorrHemmeströ 4621, 

282 65 Bjärnum

AVS!
MHF

Box 16
433 21 Partile

Elm ixen Fast pris eller ett rörligt elavtal? Nu slipper du att välja!
Med Elmixen kan du dra nytta av ett rörligt elpris när det är som billigast - men samtidigt skydda dig mot höga pristoppar. 
Genom detta unika elavtal kan du som konsument skydda dig mot höga elpriser under vinterns kalla månader och 
samtidigt dra nytta av ett rörligt pris under de varma sommarmånaderna. 

www.storumanenergi.se • Tel 


