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Hej medlemmarHej medlemmar
Nytt år och nya möjligheter. Vi fortsätter vårt gedigna arbete mot en säkrare trafik 
och ett mer upplyst och drogfritt samhälle. Vi har ett långt arbete kvar och tyvärr 
med fler motgångar genom indragna bidrag till folkrörelserna. Så vi har ett stort 
ansvar att verkligen upplysa våra politiker om vilket arbete vi gör, men även finna 
nya vägar för att finansiera våra omkostnader.

Det pågår även ett stort arbete med att se över vår föreningsstruktur och 
hur vi ska kunna bli effektivare med allt färre som vill ingå i en sty-
relse men gärna ställer upp på någon aktivitet eller arrangemang.

Har ni någon idé om något arrangemang som ni skulle vilja att vi ordnar eller vill att 
vi ska deltaga på, så ta gärna kontakt med styrelsen på e-post: styrelsen@skane.mhf.se 
och deltag gärna på vårat årsmöte 15 april i Bjärnum. (Obs! Anmälan innan för att vi 
ska veta antal som kommer). Vi kommer att få vår Förbundsordförande som gäst.

A-traktorn har nämnts mycket med alla olyckor som varit och även MHF 
och MHF-Ungdom har tyckt till och försökt påverka här för ändrade reg-
ler. Nu verkar det kunna bli krav på ett nytt körkort. Ett så kallat B1 kör-
kort som då innebär en mycket hårdare utbildning som till B körkort, men 
att du på B1 har en ålder på 16år och får framföra en A-traktor.

Tack för mig
Roger Nilsson
Ordförande MHF Skåne

Aktiva upplevelser på Hallandsås

kungsbygget.com

Namnlöst-1   1 2023-03-06   09.23



REGION SKÅNE NR 3 2021  54 REGION SKÅNE NR 3 2021

Avdelningarna i MHF Region Skåne genomför våra arrangemang i samarbete med NBV.

BJÄRNUM– VITTSJÖ
Lokal: Bygdegården Bjärnum
Telefon vid möte 070-521 26 16

Möte
Mars mötet blir den 22 mars

Välkomna  till  
arrangemangen

Hälsar styrelsen

PROGRAM FÖR 
STAFFANSTORPS MHF 2023

Arrangemangskalender 2023Arrangemangskalender 2023
 Alla arrangemang anmälda till Ratta Ren i rätt tid fin ns härnedan. Gläd and ra av del ningar med Ditt be  sök!   Alla arrangemang anmälda till Ratta Ren i rätt tid fin ns härnedan. Gläd and ra av del ningar med Ditt be  sök!  

KLIPPANORTEN KLIPPANORTEN 
ARRANGEMANG ÅRET RUNT 

2023
Mars
 29 18.30 Månadsmöte på Sågen
   Tema:  Handlingar inför distriktsårsmötet

April
 20  18.30 Månadsmöte på Sågen

Maj
 11  18.30  Månadsmöte på Sågen
  Tema:  Det vi inte hann med förra gången.

Augusti
 9  18.30  Månadsmöte på Sågen
  Tema:  Höstens arbete planeras.
   Vallåkra träffen Under augusti 

September
 9–10  Skånes Truck show
   Under september

Oktober
 4  18.30  Månadsmöte på Sågen
  Tema:  Studiestart

December
 7  18.30  Julavslutning med Klippans MHF

Har Du synpunkter eller något Du vill fråga om så ta 
kontakt med någon av oss i styrelsen: 
Ordf.  0708–929837 
Sekr.  0709-995336 
Kassör  070-49 27 45
E-post:  klippan@mhf.se. 
Hemsida: www.skane-mhfungdom.se

Programmet har kommit till för din skull. Det är din med-
verkan och ditt stöd som räknas då vi summerar året.

Välkomna

Mars:
 Onsdag 22 Avd.-Möte
April:
 Tisdag 4 Bingo
 Lördag 15 MHF Regi-

onsårsmöte
 Onsdag 19 Avd.-möte  
Maj:
 Tisdag 2 Bingo
 Onsdag 24  Avd.-möte
 Tisdag 30  OBS! Bingo med 

Bjudfika  
Föranmälan 
till Gunnar 
och Yvonne

Juni:
 Onsdag 7 Avd.-möte

GLAD MIDSOMMAR

Augusti:
 Onsdag 16 Avd.-möte.
September:
 Tisdag 5 Bingo
 Onsdag 13 Avd.-möte
Oktober:
 Tisdag 3 Bingo
 Onsdag 25 Avd.-möte
November:
 Tisdag 7 Bingo
 Onsdag 15 Avd.- möte
December:
 Tisdag 5 Bingo. med  

Bjudfika,  
Föranmälan 
till Gunnar 
och Yvonne

 Onsdag 13 Avd.-möte.

Alla träffar i MHF-stugan 19.00 om inget annat anges. För-
anmälan obligatorisk till alla månadsmöten.
Avdelningsmöten och Bingokvällar ordnas, om inget annat 
anges av: 
Yvonne och Gunnar Johansson 
0721-86 36 75, 0708-25 34 27, 
med Bingo-hjälp av Björn Lihdén.
Medlemmar som önskar komma i kontakt 
med styrelsen kan ringa:
Ordförande: Yvonne Johansson
 0721-86 36 75     
Kassör:  Gunnar Johansson
 0708-25 34 27
I en samorganisation mellan  
MHF Staffanstorp och MHF Camping Club 

Gåsasektionen drivs ett antal studiecirklar enligt följan-
de:
”Miljö och Hälsa” Gordon Persson 040-46 54 74.
”Grundläggande datorkunskap” Björn Lihdén 0705-35 
65 80.
”Svenska landskap” Gordon Persson 040-46 54 74.
” Katastrof lådan”   Kerstin Lihdén 076-318 79 38

INBJUDAN  TILL 
REGION SKÅNES 

ÅRSMÖTE

Lördagen den 15 april 2023

Arrangör: Bjärnum-Vittsjö MHF
Plats:  Museet, Bjärnum

PROGRAM
11.00-11. 30 Anmälan och betalning
12.00 Lunch
13.00 Årsmötesförhandlingar startar
 Under eftermiddagen serveras kaffe och kaka.
 Supporterklubben kommer att hålla sitt årsmöte 
 samt dragning på lotteriet.

PRIS FÖR ALLT  OVANSTÅENDE    250:-/pers. 
Anmälan senast 7 april

till Vera Thelander  070-37 86 110.
Meddela allergier vid anmälan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMNA

Årsmöte
Med suporterklubben MHF Skåne

Lördagen den 15 april 2023

Årsmötet avhålles efter regionsårsmötet

VÄLKOMMEN

Örkelljunga – 

Skånes Fagerhult MHF
• Den 19-20 maj skall det vara Ör-

kelljunga-dagarna i  Örkelljunga 
och då är det tänk  med närvaro av 
uppvaket, voltebil och krocksläde.

• Den 5-6 juli har vi planerat att vara 
på Hörby marknad med uppvaket

• Den 12-13 juli har vi planerat att 
vara på Hästveda marknad med 
Uppvaket

• Under sommaren tänker vi besöka 6 
st platser med uppvaket på Ta Paus

Är det någon medlem som är intres-
serad av att ställa upp som
funktionär så kontakta:
 Aksel Kops eller 
Magnus Abrahamsson
0733027458
magnusabrahamsson1@hotmail.com
Datum och platser kommer i nästa 
nummer av Ratta Ren

Det planeras för ett medlemsmöte.
Blir det av kommer info på hemsidan.
Håll dig informerad
 
MVH Magnus Abrahamsson
0733027458
magnusabrahamsson1@hotmail.com

mailto:klippan@mhf.se
http://www.skane-mhfungdom.se
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Bilden i Ratta Ren nr. 4/2022 är Gåsen JoakimBilden i Ratta Ren nr. 4/2022 är Gåsen Joakim

Den var inte många som 
svarade på bildfrågan 
denna gång och såg att 
det var Gåsen Joakim. 
Här är namnen på de två 
som därmed blev vinnare: 

Björn Lihdén och Ire-
ne Bengtsson.
Här är Björns berät-
telse: Abbekåsagåsen 
Joakim:
Alla har vi hört Edvard 
Persson sjunga om gåsen 
Joakim. Men var finns gå-
sen. Jo, som sig bör i Ab-
bekås, närmare bestämt i 
hamnen. Man lyssnar kan-
ske inte så noga på texten, 
men det var en mycket 
ovanlig gås. Han växte upp 
som en ”man” som visan 
säger, skaffade en gåsfru 
och gåsungar och åt sig 
stor och fet. Det blev hans 
olycka. Till Mårten slakta-

des han och hamnade på 
matbordet. Det flott han 
lämna efter sig var mer värt 
än smör.

Abbekås ligger bra till i 
förhållande till Ystad och 
Trelleborg och blev därför 
ett bra läge som fiskehamn 
sedan långt tid tillbaka. En 
stormflod år 1872 drabba-
de fiskebyn hårt och det 
mesta slogs i spillror. Man 
byggde upp byn igen och 
anlade en riktig hamn och 
efter ett par år kunde fisket 
komma igång igen.

Sören Aspelin har skrivit 
text och musik. Han föd-
des i Karlshamn år 1906 
och ägnade sig mycket åt 
musik, teater och revy. Han 
skrev mycket musik och 
arbetade på flera teatrar. 
När han inte ägnade sig åt 
teater arbetade han på ban-
ken hemma i Karlshamn. 
Visan om Joakim finns 
i filmen ”En sjöman till 
häst” med Edvard Persson 
i huvudrollen, men det är 
det enda av Aspelins verk 
man hör då och då.

Så här skrev Irene: 
Skulptören Oliver Weera-
singhe är född på Sri Lanka. 

Efter en tid i England 
flyttade han till Sverige 
1962.

Har gjort många kända 
skulpturer i Sverige,

bl.a. gåsen Joakim som 
finns att beskåda i Abbekås 
hamn.

Oliver 89 år är gift med 
en svenska och bor numera 
i en ort i södra Småland.
OLIVER WEERASINGHE 
• Konstnär & Skulptör

Oliver Weerasinghe är 
född 1933 i Colombo, Sri 
Lanka och studerade arki-
tektur vid Colombo Poly-
technic University.

Han flyttade till London 
i slutet av 1950 talet för 
studier i skulptur vid den 
legendariska konstsko-
lan Central Saint Martins 
College of Art & Design. 
Hans lärare där var en av 
popkonstens grundare Pe-
ter Blake och skulptören 
Sir Anthony Caro.

I London arbetade han 
med sina skulpturer och 
att porträttera kungligheter 
och celebriteter som; Lord 
Mountbatten, filosofen, 
författaren nobelpristaga-
ren Lord Bertrand Russel, 
Drottning Louise av Sveri-
ge och många fler.  

1962 flyttade Oliver till 
Sverige. Han hamnade 
efter en tid i Malmö, Lim-
hamn där han hade sin 
ateljé och arbetade med 
sina skulpturer de följande 
40 åren.

Oliver har gjort ett fler-
tal offentliga skulpturer i 
brons. ”Våryra” i Väck-
elsång, ”Abbekåsagåsen 
Joakim” i Abbekås hamn, 
”Christina Nilsson” och 
”Fredsfågel” i Tingsryd, 
”Räven” i Rävemåla är 
några av dem. Han har 
ställt ut på gallerier och 
konstinstitutioner runt om 
i Sverige och internatio-
nellt och är representerad 
på konstsamlingar runt om 
i världen.

”Var är bilden tagen?”Var är bilden tagen?
Här kommer en ny bild av 
en känd plats, men var? 
Var är bilden tagen och 
vad är det för en märklig 
ryttare som bilden visar?
”Skriv en kortfattad be-
rättelse om var du tror 
bilden är tagen och vem 
ryttaren är.

Sänd ditt svar och din 
berättelse senast den 
15/4 2023 till:

gordon@mhf.se 

Två deltagare belönas med 
en skraplott och ett he-
dersomnämnande i nästa 
tidning där deras berättel-
se också publiceras.

Öppet: April–september; Alla dagar 10–17, stängt midsommarafton & midsommardag. Fabriksgatan 10, Simrishamn. Tel 0414-137 80 www.autoseum.se

VÄLKOMMEN TILL  
AUTOSEUM I SIMRISHAMN!

På Autoseum finns mer än 200  bilar, från  1890-talet och framåt, dess utom  
 motorcyklar, scootrar, speedway motorcyklar, flygplan, helikoptrar.

Här finns även: • Nils-Oscar Palace − showroom i Las Vegas-stil • Koenigsegg show room  
• Stefan ”Lill-Lövis” Johansson-utställning − med hans McLaren F1 från 1987  
• Tävlingsbilar från skilda epoker • Unik utställning av  hjälmar från kända tävlingsförare • Frasses & Mariannes Musikmuseum  
• L.A. TOYs leksaksmuseum • Modell flygutställning • Alfs Leksaker − samlarmodeller mm • Modelljärnväg • Trivsamt kafé

– Ett av Europas förnämsta motormuseer!

Autoseum Oldtimer 12 augusti 2023!

Välj ett Bussbolag som stöder MHF!

www.kivikstaxi.se
0414-700 98

www.resteamet.se
0435-100 01

www.bjorksatertravel.se
070-522 51 19

 www.bergkvarabuss.se
040-53 53 23

www.thellsbussar.se
046-570 03

www.rokebuss.se
0451-402 24

www.sydbuss.se
0411–170 90 • 040-23 00 90

www.trensumsbussab.se
0454-611 16

buss annons.indd   1 2022-06-03   11.45
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OBS! – Medlemsförmån – OBS!
Mot uppvisande av Ditt medlemskort 
har Du som MHF-medlem upp till 

35 % rabatt  
på inköp hos 

Otto Olssons Bil AB i Tomelilla.
Rabatten gäller originalreservdelar

avgassystem
utbytesdetaljer

batterier
tillbehör

däck 
bilstereo

Rabatten kan ej kombine-
ras med specialerbjudanden.

OBS!–Medlemsförmån–OBS!

Mot uppvisande av ditt 
Medlemskort har du 
som MHF-medlem 

30% rabatt på följande Campingar
Sjötorpets Camping Markaryd

10% rabatt på följande Cam-
ping  Osbys Camping 

20% rabatt på följande Campingar
Landöens Camping Fjälkinge

OBS! – Medlemsförmån – OBS!

MekoPartner

INTERNTIONELLT
KÖRKORT

Skall Du köra eller hyra bil i länder utanför EU 
behöver Du ett internationellt körkort. 

Vi kan ordna det genom 
MHF Skåne. 

Tag kontakt med något av våra ombud  
så ordnar vi det.

Vera Thelander, 
Boställsgatan 26 C  
282 61 Bjärnum
070-37 86 110

E-post: veraoerlingthelander@telia.com

Aksel Kops,    
Ekebrogatan 11,
265 37 Åstorp
0708-92 98 37

E-post: klippan@mhf.se

Gå in på MHF:s  hemsida så 
finns där mer information.

OBS! – Medlemsförmån – OBS!
Sweden direkt AB,
UB Verkstadsgatan 1, 

S-233 51 Svedala, 
+46 761-034001 

med webbshop www.billigabromsar.se lämnar

10% rabatt
på valfria reservdelar till MHF medlemmar.

För att erhålla rabatten maila din or-
der på info@billigabromsar.se 

uppge ditt MHF medlemsnummer.

Här hittar du fler medlemsförmånerna: 
www.mhf.se/bli-medlem/

medlemsformaner

7
nr/år
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Hej!
Tack alla deltagare för en trevlig Verksamhetskonferens på Nova Park. Många av 
er träffade mig och såg min informationsdisk om lotteriet. Jag tänkte nu passa på 
att ge lite tips på olika sätt hur ni med hjälp av MHF:s lotteri ”En chans på tusen” 
kan skapa extraintäkter till förbundet.

Några tips som kan ge fler lottkunder och in-
täkter till MHF kan vara:

Använd lotteriet som vinst. ”Vinn en lott” när 
ni har olika aktiviteter eller tävlingar. - där lotteriet 
kan dra extra besökare och deltagare. Eller öka 
intresset i olika former av tävlingar med kanske 
1:a, 2:a och 3:e pris.

Ge bort en lott i ”En chans på tusen” i 
julklapp, födelsedagspresent, i påskägget, som 
gåbortspresent osv. Det finns gåvokort som kan 
användas när man ger bort en lott. De är bra att 
använda när en person betalar för 
medverkan i lotteriet och mottagaren på ett 
trevligt sätt får ett Gåvokort.

Företag kan ge bort lotter till anställda och kunder. Sommarpresenter, julgåvor 
eller bara som ett sätt att uppskatta och uppmärksamma anställda och kunder 
samtidigt som man stöder en bra sak.

Lägg i ett flygblad i A5-format om lotteriet i alla kuvert ni sänder iväg. (Du kan 
se de 4 årstidernas utseende på nästa sida). En gul notislapp med en kort, positiv, 
handskriven uppmaning kan också ge extra effekt. 

Hänvisa gärna till att kunna delta i lotteriet med swish. Swish ger snabb 
och säkrad medverkan och sparar även kuvert och portokostnader jämfört med 
klassisk bankgiroavi. Mycket bra vid till exempel mässor, motorevent, 
värvningsaktiviteter m.m.

Följ gärna En chans på tusens facebooksida 
www.facebook.com/enchanspatusen och gilla eller dela det som lotteriet har 
publicerat på Facebook.
Då dragningarna är 4 gånger per år, en gång i kvartalet, kan en extra spridning då 
ge bra effekt i vänkretsar.

Lotteritjänst 08-555 765 65 

Swish 123 578 0515 

www.enchanspatusen.se

Lottvärde       Vinst

300 kr 150 000 kr

600 kr 300 000 kr

900 kr 450 000 kr

1 500 kr 750 000 kr

2 100 kr 1 050 000 kr 

n Medlem MHF – 195 kr första året (ord. avg. 285)

n	Medlem MHF - Ungdom – 100 kr (upp till 25 år) – 200 kr (över 25 år)

n	MHF Camping Club – Tilläggsmedlemskap 75 kr första året (ord. avg. 175 kr)

n	Helnykter* n	 Trafiknykter
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Supporterklubben MHF Skåne har Supporterklubben MHF Skåne har 
en stödjande funktion till regionens en stödjande funktion till regionens 
avdelningaravdelningar
Den bildades 1977 av Kristianstad 
läns distrikt av MHF. Idag finns 
130 andelar till ett pris av 120 kr/
andel och år. Priset har varit oför-
ändrat sedan starten. Varje andel 
berättigar till 12 månads-drag-
ningar och 2 slutdragningar där 
högsta vinsten är 400 kronor.   

Överskottet betalas ut i form av 
kulturbidrag till lokalavdel-
ningar och campingclubbar 

inom regionen. Ansökan om detta 
sändes till ordf. i klubben senast den 
1 november och skall ha inkommit 
före arrangemanget. När Ni skall ha 
något underhållningsprogram eller 
föredrag, bildvisning m.m. kom in 
med en ansökan. Programmet skall 
annonseras i Ratta Ren. 

En summa betalas efter ansökan 
ut till den avdelning som arrangerar 
regionsårsmötet. 

Styrelsen består för närvarande av  
Vera Thelander, Lennart Johansson 
och Frank Andersson. 

För närvarande finns flera lediga 
andelar, det är bara att slå en signal 
så har Du chans att köpa en.
Årsmötet hålles i samband med 
regionsårsmötet.

Kontakt: 
ordf. Vera Thelander,   

Boställsgatan 26 C,
282 61 Bjärnum    

070-37 86 110
veraoerlingthelander@ 

telia.com

Vinster i Vinster i 

SUPPORTERKLUBBEN HÖSTEN 2022SUPPORTERKLUBBEN HÖSTEN 2022
6 dragningar.6 dragningar.
100 kr100 kr ____________________________________ ____________________________________
nr 5 Ingrid Andersson
nr 32 Thord Karlsson
nr 44 Mona Kops

nr 54 Sven Johansson
nr 89 Lars Löfqvist
nr 123 Gunnar Johansson

50 kr50 kr _____________________________________ _____________________________________
nr 5 Ingrid Andersson
nr 20 Aksel Kops
nr 38 Simon Tollstern
nr 40 osåld
nr 43 Ingvar Lindberg
nr 47 osåld
nr 49 osåld 
nr 51 Mona Nilsson
nr 54 Sven Johansson
nr 56 Jan Johannesson
nr 65 Mona Kops
nr 70 Vera Thelander

nr 72 Göran Roxhav x 2
nr 76 Christer Larsson
nr 80 Jan Johannesson
nr 83 Ylva Lindberg
nr 84 Vera Thelander
nr 86 osåld
nr 91 osåld
nr 96 Roger Nilsson
nr 98 Frank Andersson
nr 115 Bruno Andersson
nr 125 Marianne Jönsson

400 kr400 kr ____________________________________ ____________________________________
nr 02 osåld
200 kr200 kr ____________________________________ ____________________________________
nr 3 David Eriksson
nr 9 Jan-Åke Hansson

nr 92 osåld

100 kr100 kr ____________________________________ ____________________________________
nr 19 Svante Hugosson
nr 38 Simon Tollstern

nr 62 osåld
nr 84 Vera Thelander 

50 kr50 kr _____________________________________ _____________________________________
nr 44 Mona Kops
nr 46 John-Allan Kvarnström 
nr 48 Anders Magnusson
nr 49 osåld
nr 55 John Johansson

nr 56 Jan Johannesson
nr 59 osåld
nr 77 osåld
nr 119 Lennart Magnusson
nr 127 Christina Persson

Medarbetare sökes!Medarbetare sökes!
Då jag nu under flera år Då jag nu under flera år 
arbetat med vår tidning arbetat med vår tidning 
Ratta RenRatta Ren avser jag att  avser jag att 
dra mig tillbaka. dra mig tillbaka. 
Jag avslutar mitt uppdrag Jag avslutar mitt uppdrag 
under 2023under 2023

GordonGordon

Välkomna till Välkomna till 
sektion Syds Påskträffsektion Syds Påskträff

den 6 april till 10 april 2023
i Rävemåla Bygdegård

 Bygdegårdsvägen 12, 362 98 Älmeboda
Ankomst efter kl. 15.00.

Ur programmet

 • Söndag 10.00 årsmöte.
 • Musikunderhållning
 • Tipspromenad
 • Knep och knåp

Anmälan senast den 2 april till:

Lennart och Britt Magnusson 
070 – 626 13 81

Alla  välkomna
Hälsar Styrelsen

VI STÖTTAR EN ALKOHOL-/  
OCH DROGFRI TRAFIK!

Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafik- 
lösningar och digital skyltning som guidar Dig som är på väg.  

Vi är en helhetspartner till alla aktörer inom infrastruktur.  
Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en 

aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället.

          blinkfyrar.se/epost@blinkfyrar.se 



REGION SKÅNE NR 1 2023  1514 REGION SKÅNE NR 1 2023

TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar

Julmässan i Wrams Julmässan i Wrams 
GunnarstorpGunnarstorp
Som upplysning kan 
sägas att vid besök av 
MHF på julmässan i 
Wrams Gunnarstorp 
demonstrerades Fylleg-
lasögon.

Då skulle man bygga 
ihop en leksaksdocka 
med dem på.

Besökarna noterade att 
det blev något problema-
tiskt.

Text och bild Ma

Projekt 2023Projekt 2023
På regionens styrelsemöte informerade Aksel om 
kommande projekt med ”voltebil” m.m.: bl.a. på 
Klippan Classic Car i maj, Vallåkra i augusti, 
Truck Show i september. Preliminärt blir det även 
Svalöv, Skurup och Tegelbruksskolan.

Du ställer väl upp?
Kontakta Axel för närmare information.

Julmarknaden på Julmarknaden på 

Ingeborrarpsgården Ingeborrarpsgården 
Örkelljunga Sk. Fager-
hult var med Magnus 
och Werner på Jul-
marknaden på Ingebor-
rarpsgården och visade 
uppvaket och pratade 
nykterhet i två dagar.

Frågor som vi fick var 
när skall alkobom-
marna komma upp 

i hamnarna och när skall 
det bli lag på alkolås i alla 
nya bilar.

Sen var det någon som 
undrade varför det skall 
vara så svårt att ha bakly-
set tänt, men framåt är det 
inga problem, men där är 
numera alldeles för star-
ka strålkastare. Man blir 
bländad och då kan ju frå-
gan lyftas om vem som är 
skyldig till den olycka som 
inträffar på grund av man 
blivit bländad.

Som information kan 
även nämnas att vi har va-
rit på Julmässa på Wrams 
Gunnarstorp och julmark-
nad på Sånnagården med 
uppvaket.

Bild och text MA

Bjärnum Vittsjös Bjärnum Vittsjös 
årsmöte 2023årsmöte 2023

Vid Bjärnum Vittsjö 
MHF:s årsmöte i Bjär-
nums Bygdegård utde-
lades ett hedersmärke 
för 70 års medlemskap i 
MHF till Ebbe Persson 
Vittsjö.

Ebbe var avdelning-
ens andre ordfö-
rande och den som 

drev upp avdelningen till 
över 200 medlemmar, 
under Ebbes ledning 
blev bilorientering stort 
med flera stora tävlingar 
som arrangerade av av-
delningen. 

Även familjerally blev 
stort så stort så att det 
fick läggas ner när antalet 
deltagare blev över 420 
st. Ebbe är den person i 

Vittsjö som är synonymt 
med MHF. Efter mötes-
förhandlingarna kåsera-
de Ebbe om svunna tider 
i MHF o Vittsjö. Tidigare 
har ytterligare ett 70 års 
märke utdelats till en 
medlem i avdelningen.

 Erling Thelander fick 
60 årsmärket. Årsmö-
tet förlöpte utan någon 
förändring på valda 
funktionärer med Erling 
Thelander som ordföran-
de. Regionstyrelsen re-
presenterades av Anders 
Magnusson.

Tyvärr fick man hålla 
parentation över tre med-
lemmar som har lämnat 
oss för alltid.  
Text: Erling Thelander
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GRÖTFESTGRÖTFEST

Vid Bjärnum Vittsjö 
MHF:s grötfest i början 
på december var vi 
många som åt gröt så 
magarna blev trinda. 
Vi var hela 34 personer 
som lät sig väl smaka. 

Det var som van-
ligt duon Ragnar 
Karlsson o An-

ders Lennartsson som 
spelade jullåtar för oss 
och har så gjort i många 
år. 

Ragnar som är 96 år har 
spelat på våra julfester i 
många många år. Enligt 
Ragnars fru så blir han 
pigg bara han får drag-
spelet på sig. Även ung-
domen Anders har spelat 
för oss i många år.

Någon tomte kom inte 
för vi var väl förgamla.

Text o Bild
Erling

TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar

Adventsträff i Adventsträff i 
HässleholmHässleholm

Den 2 december var det 
en adventsträff i Häss-
leholm 

Det blev en annor-
lunda träff än som 
vi brukar ha med 

en som sjunger julsånger. 
Vi hade denna gång en 
som underhöll oss med 
bilder o film om ”Snod-
das” blandat med sånger 

som snoddas sjungit, och 
lite trolleri för barn o vux-
na. 

Det var ett väl uppskat-
tat av de som kom till oss. 
Vi var c: a 16 personer 
som kom till oss denna 
kväll.

Den som uppträdde var 
”Kent Bernby från Ty-
ringe”

	

	
	
	

VÅR TRÄFF 2023 
	

	

	

	
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	 MHF- HÄSSLEHOLM 
Ordförande:	Mikael	Nilsson	
Tel:	0768799956			Mail:	mikael.nilsson@mhf.se		

Ullspinneriet	i	Strömsborg	
utanför	Osby	

Dag	29	april	

Vi	samlas	från	kl.	13:30	

	

	

	

	

a	

Vi	får	en	guidad	visning	på	ullspinneriet	som	tar		c:	a	2	tim.	från	14:00.	

Ett	inträde	på	50	kr/deltagare.		Barn	under	12	år	gratis.	

Medtag	själv	fika	som	vi	intar	efteråt.	Finns	utemöbler	att	sitta	vid.		

Vägbeskrivning:	Finns	2	infarter	in	från	23:an	

Väg	23	strax	söder	om	Osby	är	det	en	skylt	mot	Strömsborg	som	man	

kan	ta	in	på,	skulle	man	missa	så	går	det	att	ta	nästa	avfart	som	det	står	

en	vit	skylt	museet	på.	

Meddela	gärna	om	ni	kommer	någon	dag	innan	

till	undertecknad	

Välkomna	

MHF-	HÄSSLEHOLM	

TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar TräffarTräffar

Lindstrands Lack
Godkänd av försäkringsbolagen.

Vi lackar skadan och bilen.
Testvägen 4 ARLÖV

Tel: 040-43 70 05 • 0707-500 543
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Årsmöte Örkelljunga SKÅrsmöte Örkelljunga SK
Fagerhults MHF-avdFagerhults MHF-avd
Tisdagen den 31 Januari 
avhöll avdelningen sitt 
årsmöte.  På mötet var 7 
deltagare.

Till att hålla årsmötet 
hade Göran Roxhav 
från regionen bjudits 

in. Det blev väl genomfört, 
Styrelsen omvaldes och 
Magnus Abrahamsson fick 
förnyat förtroende nu som 
ordförande för avdelning-
en.

 Göran delade även ut en 
60-års nål och ett diplom 
till Bertil Frantz. Han tack-
ade honom för att han varit 
medlem så länge och under 
de åren har han varit en av 
de drivande krafterna i av-
delningen.

Det var han som på 
årsmötet 1994 tyckte att 
Magnus Abrahamsson 

skulle väljas in i styrelsen.
Det blev som ersättare 

fram till 2008, för då blev 
medlemmarna kallade till 
möte i Ekets Bygdegård, 
av kontaktpersonen som 
då hette Göran Roos. För 
det var snack om att avdel-
ningen skulle läggas ner.

Men så blev det inte, för 
Magnus tog på sig uppdra-
get som kontaktperson.

Sedan har det rullat på 
och det får han tacka Bertil 
och hans hustru Karin för. 
För i  många år var det dom 
och nu avlidna medlemmar 
som hjälpte honom med 
aktiviteterna.

Efter årsmötet blev det 
enkel fika.

Text och bild
Magnus Abrahamsson

Osbyortens MHF

Gökotta lördagen den 20 maj kl. 09.00 
MHF-gården i Sibbarp. 

Korvgrillning och tipspromenad.
Medtag kaffekorg.

 Mvh
Ronney Johansson

Vi stödjer MHF och 
MHF ungdom för en 
säker trafikmiljö.

tomelilla.se

Du kan förhindra olyckan!
Vi gör allt vi kan för att du ska komma hem oskadd och säker. 
Men du kan förhindra olyckan genom att köra uppmärksamt 
och hålla avstånd så att du hinner bromsa i tid.

Kör med omtanke, någon behöver dig!

www.rsyd.se/trafiksakerhet
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Tips och upplevelTips och upplevelserserTips och upplevelTips och upplevelserser
Tips och upplevelTips och upplevelserser

Trafikregler för dig som cyklar
Gågata eller gångfartsområde
När du cyklar på en gågata eller i ett gångfart-
sområde är  
högsta hastigheten gångfart och du har väjnings-
plikt mot gående. 
Bötesbelopp gågata/gångfartsområde 
Cykel med högre hastighet än gångfart på gå-
gata/ 
i gångfartsområde 1 000 kr. 
Cykelöverfart 

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller 
förare av moped klass 
II för att korsa en väg eller en cykelbana. De har 
vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart.
Cyklister och förare av moped klass II som fär-
das ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska 
ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos 
fordon.
Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande 
och förare av moped klass II som är eller just ska 
färdas ut på cykelöverfarten.

Cykelpassage
Cykelpassager ska användas av cyklister eller fö-
rare av moped klass II för att korsa en väg eller 
en cykelbana. Det finns både bevakade och obe-
vakade cykelpassager. 
Vid obevakade cykelpassager ska fordonsföra-
re på vägen anpassa hastigheten, så att det inte 
uppstår fara för cyklande. Cyklister och förare av 
moped klass II som kommer från en cykelbana har 
väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även 
om det finns en obevakad cykelpassage.

Det finns även bevakade cykelpassager. Där reg-
leras trafiken av trafiksignaler eller av polis.
Övergångsställe
Det är inte förbjudet att cykla över ett övergångs-
ställe, men övergångsstället är till för de gående 
och därför är det olämpligt att cykla där. Om du 
kliver av cykeln och leder den gäller samma reg-
ler som för gående. Korsar du övergångsstället 
på cykeln har du alltid väjningsplikt mot gående 
och fordon.

Att svänga vänster
Ge tecken i god tid innan du börjar svänga, då 
vet andra trafikanter vart du är på väg. Om det är 
mycket trafik eller om du känner dig osäker kan 
du göra ”den stora svängen”. Lägg dig längst till 
höger och fortsätt rakt fram över den korsande 
vägen. När det är fritt kan du slutföra vänster-
svängen genom att cykla eller leda cykeln över 
vägen. 
Övriga bötesbelopp gällande cykel i trafik
•  Rödljuskörning: 1 500 kr
•  Ej iakttagit stopplikt: 1 000 kr
•  Ej iakttagit högerregeln: 1 000 kr

•  Överskridit heldragen linje: 800 kr’
•  Begagnat fel vägbana (t.ex. cykla på trottoar): 

500 kr
•  Otillåten fordonstrafik, (t.ex. köra mot enkel-

riktat): 500 kr
•  Överträdelse av förbud mot infart, (t.ex. när 

en väg övergår till en mindre väg som inte är 
gjord för  fordonstrafik): 500 kr

•  Överträdelse av förbud mot/påbud om att 
svänga/köra i viss riktning: 500 kr.

Skydda din cykel

Lås alltid cykeln med ett godkänt lås.

Lås fast cykeln i ett fast föremål.

Märk cykeln med ditt personnummer.

Notera cykelns ramnummer.

Glöm inte att sköta om cykeln genom 
att tvätta den, smörja kedjan, se över 

växlarna, spänna kedjan och se över om 
skruvar och muttrar behövs dras åt.

Utrusta din cykel rätt
Enligt lag måste en cykel alltid ha fungerande 
bromsar och ringklocka. Alla under 15 år måste 
använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade 
på cykel.
I mörker måste cykeln ha
• Lykta med fast vitt eller gult ljus fram
• Lykta med rött ljus bak

• Vit reflex fram
• Röd reflex bak
• Orangegula eller vita reflexer på sidorna.
• En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex 

bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus 
bakåt om reflex saknas.

Bötesbelopp
• Otillåtet antal passagerare på cykel: 500 kr
• Underlåtenhet av cykelförare att se till att pas-

sagerare under 15 år använt cykelhjälm/lämp-
ligt huvudskydd: 500 kr

• Fört fordon utan att ha föreskriven belysning 
tänd under mörker: 500 kr

• Färdbroms ej effektiv: 500 kr
• Ringklocka saknas/ur funktion: 500 kr
• Reflexanordning saknas/bristfällig
 (vid färd vid mörker): 500 kr

Cykla rätt
Trafikregler och bötesbelopp för dig som cyklar

Ring 112 
för att larma Polisen i akut sitaution

Ring 114 14
för att anmäla brott, ge tips och övriga ärenden



REGION SKÅNE NR 1 2023  23

Tips och upplevelTips och upplevelserser Tips och upplevelTips och upplevelserser Tips och upplevelTips och upplevelserser

22 REGION SKÅNE NR 1 2023

Bygdespelsgruppen Origonalens sommarspel 2023 Bygdespelsgruppen Origonalens sommarspel 2023 

syndens fula ärgsyndens fula ärg

Premiär Premiär 
Söndagen den 11/6 kl. 15.00
Söndagen den 11/6 kl. 15.00

Handlingen utspelar sig på Storegård, Boarp nr 1, en dag 
i juni månad anno 1743. I bakgrunden finns Hattarnas 
ryska krig och valet av en ny kronprins. 

Sommarspelet skall spelas vid dammen som ligger vid  försam-
lingshemmet i Össjö. Och speldagarna är följande: 

Premiär Söndagen den 11/6 kl. 15.00 

Övriga speldagar: 
Fredagen den 16/6 kl. 19.00 
Lördagen den  7/6 kl.  14:00 
Söndagen den 18/6 kl. 14.00 

Inträdet är gratis. 

Och vill man vara garanterad sittplats tar man med något att sitta på. 
Hjärtligt välkomna

Arrangemang ÖrkelljungaArrangemang Örkelljunga
• Den 19-20 maj skall det vara Örkelljunga-dagarna i Örkel-

ljunga och då är det tänk med närvaro av uppvaket, voltebil 
och krocksläde.

• Den 5-6 juli har vi planerat att vara på Hörby marknad med 
uppvaket

• Den 12-13 juli har vi planerat att vara på Hästveda marknad 
med Uppvaket

• Under sommaren tänker vi besöka 6 st platser med uppvaket 
på Ta Paus och är det någon medlem som är intresserad av att 
ställa upp som funktionär så kontakta Aksel Kops eller Magnus 
Abrahamsson. Datum och platser kommer i nästa nummer av 
Ratta Ren

Klippans MHF 
avdelnings och MHF Klippan Ungdoms årsmöte 
2023-02-16 
Klippans MHF avdel-
nings årsmöte och MHF 
Klippan Ungdom hölls 
2023-02-16 på Sågen 
Möjligheterna Hus i 
Klippan. Mötet samlade 
15 deltagare. 

Till ordförande för 
mötena valdes Bertil 
Fred Skånes Nykter-

hetsförbund. 
Askel Kops fick fortsatt 

förtroende som ordförande 
för MHF Klippan. 

För MHF Klippan ung-
dom så fick Philip Knuts-

son fortsatt förtroende som 
ordförande. 

Under mötet så delades 
det ut en 60 års nål. Då 
mottagaren inte var när-
varande så fick Lennart 
Magnusson mottaga nålen 
för att lämna vidare till 
mottagaren vid ett senare 
tillfälle. 

Det delades även ut 
blommor till damerna som 
hjälpt till med mötets fika. 
Efter årsmötesförhandling-
arna bjöds det på kaffe, 
bullar och tårta. 

Tips och upplevelTips och upplevelserser Tips och upplevelTips och upplevelserser Tips och upplevelTips och upplevelserser
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BoktipsetBoktipset

Här får ni några förslag på böcker med olika innehåll. Kanske detta är just det du söker? 

Ondskans pris
av Set Mattsson

Med Ondskans pris le-
vererar han en suggestiv 
historia som bygger på 
verkliga händelser i 40-ta-
lets Malmö. 

Huvudintrigen kom-
pletteras med paral-
lellhandlingar som 

bidrar till att fördjupa bilden 
av ett Malmö som redan i mit-
ten av 1940-talet var en stad 
med stora sociala skillnader 
och stor invandring.

Våren 1945 ligger Europa 
i ruiner. Till Malmö anländer 
tiotusentals flyktingar som 
på olika sätt har drabbats av 
ondskan i de nazistiska för-
intelselägren. Den svenska 
folkhemsidyllen öppnar fam-
nen för dem, men även här 
lurar ondskan. Ett mord på 
en polsk flykting utlöser ett 
händelseförlopp som sprider 
sig likt ringar på vattnet och 
får oanade konsekvenser.

Debuterande författaren Set 
Mattsson har skrivit en krimi-
nalroman utöver det vanliga. 
Med Ondskans pris levererar 
han en suggestiv historia som 
bygger på verkliga händelser 
i 40-talets Malmö.

Huvudintrigen komplette-
ras med parallellhandlingar 
som bidrar till att fördjupa 
bilden av ett Malmö som 
redan i mitten av 1940-talet 
var en stad med stora sociala 
skillnader ochstor invandring. 
Ondskans pris präglas av 
trovärdiga och fascinerande 
kunskaper om svensk histo-
ria, starka personporträtt och 
fantastiska miljöskildringar. 
Boken är första delen i bokse-
rien om Douglas Palm.

Spännande kriminalroman 
som bygger på verkliga hän-
delser i 1940-talets Malmö

I bokens första del är hand-
lingen till stor del förlagd till 
Malmö Museum, som som-
maren 1945 var flykting-
förläggning, och till Epide-
misjukhuset där många av de 
svårt sjuka flyktingarna vår-
dades. I del 2, som utspelar 
sig hösten 1946, är det själva 
staden som bildar spelplats 
för dramats upplösning.

Trovärdig och intressant 
skildring av en tid som har 
glömts bort i svensk historia

Levande miljöbeskrivning-
ar och intressanta huvudper-
soner som väcker lusten att 
läsa mer i samma serie

Resa med pepparkakstågetResa med pepparkakståget
Lördag och söndag den 
19:e och 20:e november 
var jag ute och åkte nos-
talgi tåg från Ängelholm.

På Lördagen utgick det 
till Halmstad och Malmö. 
Tur och Retur. Var mycket 
trevligt.  Och på Söndagen 
den 20:e var det en rundtur 
till Åstorp. 

Tågsättet som körde kom 
från Järnvägsmuseet i Gäv-
le. Loken som drog tåget 
var om inte samma så lik-
nande det som var på foto 
i Nr 2 av ratta Ren 2022. 
Men i så fall nu pyntat som 
en pepparkaka.

På bilderna syns interiör 
från 1:a och 2:a klass vagn.

Bild och text MA
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”  Utsikten  över 
 Laholmsbukten 
 är  hänförande   

”

16. En liten bit av Skåne16. En liten bit av Skåne
På den norra spetsen av 
Bjärehalvön finner du 
Skånes mest fascineran-
de sevärdhet. Jag vill 
göra dig uppmärksam på 
Hovs Hallar. Hovs Hal-
lar är den yttersta delen 
av Hallandsåsen och 
belägen mellan Båstad 
och Torekov. 

Här stupar klipporna 
brant ner i havet 
och du kan finna 

grottor och raukar. Utsik-
ten över Laholmsbukten är 
hänförande. Fågellivet här 
består i stor utsträckning 
av sjöfågel som änder, al-
kor, labbar, måsar, storm-
fåglar, havssulor m.fl. Här 
var också Ingmar Bergman 
tillsammans med Max von 
Sydow för att spela in de-
lar av filmen ”Det sjunde 
inseglet”

Följer du kusten söder 
ut kommer du till Torekov 
ett pittoreskt litet fiskeläge 
med kullerstensgator och 
fiskestugor. Torekov har 
ett sjöfartsmuseum där du 
kan skåda galjonsfigurer 
och namnbrädor från för-
lista fartyg. Härifrån går 
det också båt till Hallands 
Väderö dit du kan göra en 
utflykt. Här i Torekov be-
slöt Socialdemokraterna 
tillsammans med de bor-
gerliga partierna år 1971 

att monarkin skulle bestå 
men utan att kungen hade 
något politiskt inflytande.

Följer du kustvägen (som 
går en liten bit in i landet) 

från Torekov i riktning mot 
Ängelholm passerar du 
Vejbystrand, Skepparkro-
ken och Skälderviken. Här 
finns möjlighet att ta sig ett 

dopp om man så vill. Passa 
också på att besöka Äng-
elholms flygmuseum som 
ligger strax intill Barkåkra.

5080
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Kalkbrott.Kalkbrott.

Köge buktenKöge bukten
Före midsommar då det 
var varmt o fint körde vi 
till Köge bukten i Dan-
mark och bl.a. Möns 
Klint där vi varit många 
gånger under 50 års tid. 
Första natten stannade 
vi på en camping med 
gång avstånd till Köge, 
men det var så varmt 
så vi ville inte gå in till 
stan. Köge är en fin liten 
hamn stad att turista i.

Vi körde sen söderut 
på mindre vägar 
så nära havet som 

möjligt till Stevens Klint 
och den gamla kyrkan 
från 1300 talet, som delvis 
rasade ner i havet 1928 då 
koret, altaret o altartavlan 
rasade 40 meter ner. Vi be-
sökte både den gamla och 
nya fyren på Stevens Klint. 
Därefter blev det Möns 
Klints camping där vi har 
bott ett antal gånger.

På Möns Klint kan man 
gå uppe på klitterna och 
titta ner på de vita berg 
sidorna, man kan även gå 
de 400 trappstegen ner till 
havet och upp igen, det 
gjorde vi inte denna gång 
utan vi gick istället bara 
runt på de fina stigarna. I 
möns Klints nationalpark 
finns ett geologiskt muse-
um som verkligen är värt 
ett besök. Utöver geologis-
ka fynd o gamla benknotor 

finns även två filmstudior 
där man visade filmer från 
olika tider o miljöer. Mest 
från Nordpolen och hur 
isens påverkan av miljön. 
Det var beklämmande att 
se hur jordens värme på-
verkade nordpols isen. 

Är man på Mön bör man 
besöka den fina gamla sta-
den Stege med delar av en 
ringmur och en port som vi 
har kört igenom de första 
gångerna vi var på Mön. 

Efter Stege blev det min-
dre vägar till Faröbrons 
rastplats som även är en 
gratis ställplats o ligger 
alldeles  intill havet, där vi 
har övernattat på väg till 
eller från utlandet.

Efter en natt på rastplat-
sen körde vi över den stora 
o fina bron till Farö där vi 
ibland körde på små fina 
asfalterade skogsvägar 
inne i bokskogarna. En 
gång mötte vi en cyklist 
och fick köra med ena 
hjulparet utanför vägen 
och stanna tills cyklisten 
kört förbi. 

På ett ställe var det gräv-
maskiner som lade ner 
stora rör som pekade rakt 
ut i havet, hemkomna fick 
vi vete att det nog var den 
Norska gasledningen till 
Polen. Vidare var vi på 
Danmarks sydligaste udde 
vid Gedser, på  hemfärden 
stannade vi en natt till på 

Faröbrons ställplats. Sis-
ta natten i Danmark blev 
en gång till på den fina 
men dyra campingen sö-
der Köge, och då kom det 
första regnet o åskan, och 
då behövde jag för egen del 
inte tänka på skogsbrand 
eller barkborrar i skogen 
och inte heller på att  klip-
pa gräs  o häck eller räfsa  
gården när vi kom hem. På 
södra Jylland finns myck-
et att se i en annorlunda 
natur än hemma och man 
bör inte köra på de stora 
Europavägarna.

Googla gärna på området 
o läs om va fint där är och 
det är inte långt dit.

Text o bild
Vera o Erling

Gamla fyren på Stevens Klnt. Inne i rasade kyrkan.

Byväg.

Havet möter Mön.Havet möter Mön.



Tips och upplevelTips och upplevelserser Tips och upplevelTips och upplevelserser Tips och upplevelTips och upplevelserser Tips och upplevelTips och upplevelserser Tips och upplevelTips och upplevelserser Tips och upplevelTips och upplevelserser

REGION SKÅNE NR 1 2023  3130 REGION SKÅNE NR 1 2023

Spelningar hos Folkparken Bjärnum
Datum Tid Dansband
Mars 
Söndag 19 17.00-21.00 Bennrix
April

Söndag 2 17.00-21.00 Engdahls
Måndag 10 17.00-21.00 Matz Bladhs
Söndag 16 17.00-21.00 Brogrens
Maj
Måndag 1 17.00-21.00 Donnez

Spelningar hos Granada Lönsboda
Datum Tid Dansband
Mars
Söndag 26 17.00-21.00 Matz Bladhs
April
Söndag 9 17.00-21.00 Skåningarna

Spelningar hos Granbacken Löberöd
Datum Tid Dansband
Mars
Torsdag 16 18.30-22.30 Micke Ahlgrens
Torsdag 23 18.30-22.30 Sandins
Torsdag 27 18.30-22.30 Voize
April
Torsdag 6 18.30-22.30 Black Jack
Torsdag 13 18.30-22.30 Kjellez
Torsdag 20 18.30-22.30 Jive
Torsdag 27 18.30-22.30 Bob Stevens
Maj
Torsdag 4 18.30-22.30 Black Jack
Torsdag 411 18.30-22.30 Fernandoz
Torsdag 18 18.30-22.30 Engdahls
Torsdag 25 18.30-22.30 Brogrens
Juni
Torsdag 1 18.30-22.30 Holidays
Tisdag 6 18.30-22.30 Donnez

Dansbands tillfällen 

våren 2023

Dansbands tillfällen 

våren 2023

Spelningar hos

FREDAGAR
Entrén öppnar kl 19.15
Fika ingår i entrén, fritt kaffe hela kvällen
Dans 20.00-24.00
Pris 220:- (kontan betalning)

 
Datum Tid Dansband
Mars

Fredag 17 20.00-24.00 Black Jack
Fredag 24 20.00-24.00 Engdahls
Fredag 31 20.00-24.00 Kjellez
April
Fredag 14 20.00-24.00 Bob Stevens
Fredag 21 20.00-24.00 Donnez
Fredag 28 20.00-24.00 Voize

Spelningar hos

ONSDAGAR
Entrén öppnar kl 18.00
Fika ingår i entrén, fritt kaffe hela kvällen
Dans 18.30-22.30
Pris 170:- (kontan betalning)

 
Datum Tid Dansband
Mars

Onsdag 15 18.30-22.30 Hedens
Onsdag 22 18.30-22.30 Kalle & Stefan
Onsdag 29 18.30-22.30 Trippz
April
Onsdag 5 18.30-22.30 Orient
Onsdag 12 18.30-22.30 Cedrix
Onsdag 19 18.30-22.30 Rignells
Onsdag 26 18.30-22.30 Nordhs

Bastei bergenBastei bergen

ElbsandsteingebirgeElbsandsteingebirge
Söder om Dresden mel-
lan Sachsen i syd östra 
Tyskland o Böhmen i 
norra Tjeckien ligger 
de gigantiska raukarna 
som reser sig som pelare 
rakt upp i luften, samt de 
lodräta bergväggar som 
klättrarna tränar på. 

På platån finns Kö-
nigstensborgen som 
är en av Europas 

största befästningar från 
medeltiden. Från platån 
är det en bedårande utsikt 
över berg o dalar samt ett 
slott. 

Platsen är välbesökt och 
vill man så kan man åka 
häst o vagn från parkering-
en men det är inte längre än 
man kan gå. Behöver man 

mat så finns där serverings-
ställe.

Vill man sen så kan man 
åka in till Dresden och titta 
på den fina runda Frauen-
kirche, kyrkan i flera vå-
ningar som är uppbyggd 
på nytt efter kriget.

Googla på sevärdheterna 
och få veta mer.

Text o bild  Erling
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Vsj Borg teckninig-1.

Kulturorten VittsjöKulturorten Vittsjö
Den verkliga kulturorten 
är just Vittsjö som är 
beläget i Hässleholms 
kommun intill Smålands-
gränsen . I Vittsjö är det 
många sjöar belägna 
intill tätorten. Orten var 
sannolikt etablerat före 
stenåldern. 

Vittsjö tillhörde 
stundtals Danmark 
och stundtals Sve-

rige och många blodiga 
stridiga utkämpades i nor-
ra Skåne. Ett stort slag år 
1612 var strax söder om 
Skansen. Vid grävningar 
till VA 1959 upptäcktes 
en massgrav med drygt 
200 kvarlevor av Danska 
o Svenska soldater. 

Frihetskämparna som 
döptes till Snapphanar 
hade sitt tillhåll bland an-
nat i Vittsjö och den siste 

snapphanen från Vittsjö 
avrättades år 1700. De 
dansksinnade Snapphanar-
na önskade tillhöra danska 
riket därför blev det många 
strider i området. De dans-
ka härarna byggde borgar 
ibland annat i Vittsjö för 
att försvara sig mot svens-
ka angrepp. Dels byggdes 
Vittsjöborg vid Pickelsjön 
som också var en tullsta-
tion då järnmalm skeppa-
des till järnbruk. Borgen 
Skansen byggdes 1613 
och båda dessa borgar har 
utgrävts och då har flera 
arkeologiska sevärdheter 
upptäckts. Bland annat 
mynt från 1600 talet. Skå-
ne kom att tillhöra Svenskt 
territorium från 1658.

Vittsjö kom verkligen i 
ropet då järnvägen kom 
till platsen år 1890 och 
blev känt för den livsgi-

vande ozonrika luften och 
människor kom med järn-
vägen för att inandas den 
ozonrika luften. Pensionat 
byggdes för att hysa alla 
resenärer som mest fans 
det 14 pensionat. Ända 
fram till 1940 talet fans 
det hundratals personer 
vid järnvägsstationen som 
anlände eller skulle avre-
sa med kvällståget. Efter 
andra världskrigets slut 
inkom bilåldern och re-
sande med järnväg avtog 
drastiskt. I dag finns det ett 
pensionat kvar, Furuliden. 
MHF bildades på 1930 
talet i Bjärnum  men med 
andra världskriget mins-
kade intresset, och så var 
bensinen ransonerad. 

Bjärnum  Vittsjö MHF 
avdelning bildades 1958 
med Fritz Björklund som 
förste ordförande. Efter 
ett år valdes Ebbe Persson 
till ordförande. År 1965 
inköptes Gundrastorps 
skola till föreningslokal. 
Kostnaden var 5000 kr. 
MHF hade ingen kassa 
varför 5000 kronor måste 
lånas. Kamreren i banken 
godtog inte skolan som sä-
kerhet. Inte heller godtog 
han ordförandens villa som 
säkerhet. Följden blev att 
tre ledamöter i styrelsen 
fick lämna personlig ga-
ranti för att låna pengarna. 
MHF stugan renoverades 
och byggdes till av Mång-

dagsklubben som bestod 
av många arbetsamma 
medlemmar. MHF stugan 
avyttrades sedan medlems-
antalet som var som högst 
över 200 minskat och där-
med också arbetsinsatser-
na. Lokalen såldes därför 
till en privatperson. Inom 
avdelningen har funnits 
både damklubb och ung-
domsklubb. Flera bilo-
rienteringar har arrangerats 
med stort deltagandeantal. 
Träning på halt underlag 
arrangerades på Pickel-
sjön. Deltagande i Famil-
jerallyn ökade stadigt då 
det var enbart praktiska 
prov att utföra. Uppslags-
verkens tid var förbi. Vid 
det sista rallyt var det 30 
funktionärer som var en-
gagerade vid kontrollerna 
som dessutom ibland var 
fyrdubblade men trots det 
uppstod köbildning av täv-
lande. 

Något över 200 deltagare 
trivdes men då beslutades 
att helt avveckla dessa po-
pulära arrangemang för det 
blev för stort.  Flera av sty-
relsens ledamöter har eller 
har haft uppdrag inom di-
striktet. Ordförandeposten 
har under åren innehafts 
av Fritz Björklund, Ebbe 
Persson, Vera Thelander, 
Per Åke Enoksson samt Er-
ling Thelander två gånger.

Ebbe Persson Gustav Adolfs sten.

 

Vi stödjer MHF och MHF-ungdom 

för en drogfri trafi kmiljö

  www.lund.se/gatukontoret

Tekniska 
förvaltningen
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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 ……………………………………………………………

Lösningarna ska vara oss tillhanda senast 15/4.

MHF Region Skåne

Adress:
Gordon Persson
Tistelvägen 13
232 54 Åkarp
e-post. gordon@mhf.se

Glöm inte att uppge Ditt namn och adress. 

Märk kuvertet ”annonspussel 1/2023”. 

Lycka till

Namn: _______________________________________________________ 

Adress: _______________________________________________________ 

Postnummer: ________________Postadress: ______________________

Telefon: _____________________e-mail: __________________________

AnnonspusselvinnareAnnonspusselvinnare
Ratta Ren nr 4/2022Ratta Ren nr 4/2022
1:a pris, 5 Sverigelotter:
Anders Marklund
Hällbruksgatan 3
974 35 Luleå

2:a pris. 3 Sverigelotter:
Sven-Ove Ollsson
Almvägen 4
24736 Södra Sandby

3:dje pris. 2 Sverigelotter:
Thord Karlsson
Lönsholma 5041
282 68 Vittsjö 

Du kan förhindra olyckan!
Vi gör allt vi kan för att du ska komma hem oskadd och säker. 
Men du kan förhindra olyckan genom att köra uppmärksamt 
och hålla avstånd så att du hinner bromsa i tid.

Kör med omtanke, någon behöver dig!

www.rsyd.se/trafiksakerhet

Öppet: April–september; Alla dagar 10–17, stängt midsommarafton & midsommardag. Fabriksgatan 10, Simrishamn. Tel 0414-137 80 www.autoseum.se

VÄLKOMMEN TILL  
AUTOSEUM I SIMRISHAMN!

På Autoseum finns mer än 200  bilar, från  1890-talet och framåt, dess utom  
 motorcyklar, scootrar, speedway motorcyklar, flygplan, helikoptrar.

Här finns även: • Nils-Oscar Palace − showroom i Las Vegas-stil • Koenigsegg show room  
• Stefan ”Lill-Lövis” Johansson-utställning − med hans McLaren F1 från 1987  
• Tävlingsbilar från skilda epoker • Unik utställning av  hjälmar från kända tävlingsförare • Frasses & Mariannes Musikmuseum  
• L.A. TOYs leksaksmuseum • Modell flygutställning • Alfs Leksaker − samlarmodeller mm • Modelljärnväg • Trivsamt kafé

– Ett av Europas förnämsta motormuseer!

Autoseum Oldtimer 12 augusti 2023!

Aktiva upplevelser på Hallandsås

kungsbygget.com

2.1. 4.

5. 6. 7. 8.

Annonspussel lösning 4/2022Annonspussel lösning 4/2022

 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. 34 Höganas kommun

Sid. 28 Lasses däck

Sid. 32 Svenska kyrkan 

Sid. 6 Bilprisma

Sid. 14 Tegelbruksskolan

Sid. 12 Lunds kommun parkering

Sid. 31 Opus bilprovning

Sid. 2 Trelleborgs kommun

Vi skapar 
miljösmarta, enkla 

parkeringar nära dig!www.lkpab.se

2.1. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

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

Båstad
Akademins Trafikcenter
Ängelholmsvägen 263

0431-411 313
www.atcenter.se

Simrishamn
Österlens Trafikskola

Backgatan 27
0414-102 43

http://16141.str.se

Helsingborg
Anderssons Trafikskola

Thure Röingsgatan 2
042-21 66 75

www.anderssonstrafikskola.se

Helsingborg Olympia
Lantz Trafikskola

Mellersta Stenbocksgatan 11
042-14 10 80

www.lantztrafikskola.se

Kristianstad
RhodinsTrafikskola
Ö.Boulevarden 62C

044-21 11 81
www.ta-kortet.nu

Helsingborg
Olympia Trafikskola AB

Magnus Erikssons gata 10
042-210 800

www.olympiatrafikskola.se

Hässleholm
JCH Trafikskola AB

Andra Avenyen 2
0451-155 20
www.jch-hlm.se

Sjöbo
STS Trafikskola AB

Södergatan 7
0416-170 01

www.ststrafikskola.se

Ystad
STS Trafikskola AB

Norra Koboltgatan 9
0411-31 10 40

www.ststrafikskola.se

Simrishamn
Er Trafikskola

Fredsdalsgatan 1
0414-145 75

www.ertrafikskola.se

Helsingborg Bergaliden
Lantz Trafikskola

Bergaliden 11
042-14 10 80

www.lantztrafikskola.se

Höganäs
Lantz Trafikskola
Järnvägsgatan 6
042-14 10 80

www.lantztrafikskola.se

Ystad
Sjölin & Lantz AB

Militärvägen 2
0411-660 70

www.sjolinlantz se

Åstorp
Kör i Vind  Trafikskola

Västergatan 19B
0733-30 37 10
www.korivind.se

Hässleholm
TT Trafikteamet
Östergatan 30
0451-840 40

www.trafikteamet.se

3.
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Valberedningen till

Förbunds-
styrelsen

DEBATT SIDOR

Valberedningens uppgift 
är att ta fram förslag till 
förbundsordförande och 
ledamöter i förbundssty-
relsen. Vår ambition är 
att skapa en så bra sty-
relse som möjligt. För 
att kunna skapa detta 
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 påbör-
jat 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 nomine-
ringar och synpunkter på 

hur vi på sikt kan skapa 
och utveckla en så bra sty-
relse som möjligt. Dess-
utom har vi förtroendet 
att föreslå arvoden och 
ersättningar till styrelsen. 
För att förenkla kontak-
ten finns det nu en mai-
ladress, valberedning@
mhf.se, där ni når alla i 
valberedningen. Vi tar 
tacksamt emot synpunkter 
fortlöpande. Dock har vi 
satt ett sista nominerings-
datum till 15 april 2023.

Välkomna med era för-
slag och synpunkter.

Förbundets valbered-
ning, Curt Arne Gisles-

kog (sk), Olov Stoor 
Johansson, Aksel Kops 

och Gunnar Wärmedal.

Potthål och lösgrus bör  Potthål och lösgrus bör  
inte vara på vägarna när  inte vara på vägarna när  
motorcyklisterna börjar  motorcyklisterna börjar  
få få vårtjänslorvårtjänslor och vill   och vill  
ut och köraut och köra

Nu när våren och 
sommaren är på väg är 
det läge att ge sig ut på 
vägarna med motorcy-
kel, och sådana här pott 
hål som är på bild är 
ingen rolig upplevelse 
att råka ut för, det kan 
bli en vurpa på grund av 
dem om man bara har 
två hjul.

Det kan även hän-
da att det kan var 
lös- grus som 

ligger kvar på vägen, vil-
ken också kan ställa till 
olycka. 

Så jag vore tacksam om 
ni när ni är ute och kör 
stannar, och tar foto på 
skada i vägen och note-
rar var den är någonstans 
,och skickar anmälan till 
trafikverket skador så 
kanske de kan skicka nå-
gon att laga den.

Som upplysning:
Trafikverket Skador 
Telefon: 0771 921 921
Mailadress:  
Trafikverket.se 
väg/drift och underhåll

Text och bild MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baserat på dokument av Evy Tungfeldt
KrHag

DEBATT SIDOR

Gör din röst hörd. Skriv eller mejla till Ratta Ren, debattskicka till  gordon@mhf.se.
Inläggen på debattsidan är ett uttryck för författarens egna åsikter och behöver såledesInläggen på debattsidan är ett uttryck för författarens egna åsikter och behöver således
inte spegla MHF:s ståndpunkt i frågan.inte spegla MHF:s ståndpunkt i frågan.
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Viktiga adresser och telefonnummer inom MHF Region SkåneViktiga adresser och telefonnummer inom MHF Region Skåne
Regionen  Namn Adress Telefon Mobil

MHF Region Skåne

Post: Roger Nilsson Finja-Smedstorp 2540, 282 91 Tyringe 0736 -75 11 35

Regionstyrelsen 
Ordförande Roger Nilsson Finja-Smedstorp 2540, 282 91 Tyringe 0736-751135
e-post roger.nilsson@mhf.se

Sekreterare Vera Thelander Boställsgatan 26c 282 61 Bjärnum 070-378 61 10

Kassör Göran Roxhav Gunnestorpsvägen 195, 263 94 Mjöhult 073-402 25 55

V. ordförande Philip Knutsson Bokebacken 3, 264 53 Ljungbyhed 070-999 53 36

Ledamot Emma Svensson Ågagatan 7, 289 46 Glimåkra 0735 02 46 88

Ledamot Aksel Kops Ekebrogatan 11, 265 37 Åstorp 0708-92 98 37

Ledamot Anders Magnusson Aspgatan 2 B, 267 38 Bjuv 070-749 27 45 

Revisor
Revisor Lisbeth Mirvéus Fridhemsgatan 36c 1302, 271 46 Ystad 070-254 79 35

Revisor Conny  Axtelius Skurup 417, 274 92 Skurup 070-685 69 44

Revisorersättare Ronney Johansson Aron Nils väg 1 i, 283 32 Osby 0763-69 60 02

Revisorersättare Ove Eriksson Anisvägen 6, 238 38 Oxie 040-54 97 46 070-212 79 60

Avdelningarnas ordförande (om ej annat anges)
210 Bjärnum–Vittsjö: Erling Thelander Boställsgatan 26c 282 61 Bjärnum 070-521 26 16

98 Helsingborg: Vilande 

109 Hässleholm: Mikael Nilsson Trädgårdsgatan 3B 1101, 282 33 Tyringe 0768-79 99 56

187 Klippan: Aksel Kops Ekebrogatan 11, 265 37 Åstorp 0708-92 98 37

86 Kristianstadsorten: Frank Andersson Gringelstadsvägen 122, 
291 97 Gärds Köpinge

044-23 52 08

536 Kävlinge: Vilande

533 Södra Luggude: Vilande

97 Landskronabygden: Kontaktman Anders Olsson Håstenslöv 1540, 268 72 Teckomatorp 0413-710 32

195 Osbyorten: Ronney Johansson Aron Nils väg 1 i, 283 32 Osby 0763 39 60 02

429 Simrishamn: Kassör Ann-Margret Svensson Branteviksvägen 95 27238 Brantevik 0414 222 42

179 Ystad–Skurup: Kontaktman Herbert Hellberg Ö. Ankargatan 4, 271 51 Ystad 0411 147 89

537 Staffanstorp: Yvonne Johansson Trumv. 18, 245 42 Staffanstorp 046-253426 0721-86 36 75

355 Tomelilla: Vilande

491 Ängelholm–Höganäs: Vilande

207 Örkelljunga–
Skånes Fagerhult: 

Kontaktman 
Magnus Abrahamsson

Lönnsjöholm 535,286 92 Örkelljunga 0435-811 41 073 3027458

Campingklubbarnas ordförande
Gåsa:  Anders Magnusson Aspgatan 2 B , 267 38 Bjuv 070 749 27 45

Syd:  Lennart Magnusson  Lergatan 4 26336 höganäs 070-626 13 81
e-post lemag@telia.com

Studieledare
Gordon Persson Tistelvägen 13, 232 54 Åkarp 070 36 24 160

Hemsidesansvarig

e-post:
Anders Magnusson
mankan74@gmail.com

Aspgatan 2 B, 267 38 Bjuv 070 749 27 45

Adress till MHF Skånes hemsida: skane.mhf.se

Vellinge.se

Vi stöder MHF och MHF 
ungdom för en säker 
och trygg trafikmiljö. 

#bättreutsiktervellinge

Namnlöst-3   1 2020-06-05   08.16

VI VÄRDESÄTTER OCH  
STÖDER MHF:S VERKSAMHET 

Det perfekta läget!

Namnlöst-1   1 2020-02-28   08.43
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Returadress:
MHF Region Skåne

Finja- Smedstorp 2540, 
282 91 Tyringe

MHF Region Skåne, Finja- Smedstorp 2540, 282 91 Tyringe 
Skaraborgs Offset 2023, EJ returadress

AVS!
MHF

Box 16
433 21 Partille

Hässleholm: Newmanbil 0451-38 40 00 | Simrishamn: Rogers Bilfirma 0414-41 14 56 | Trelleborg: Bil-Larsson i Trelleborg 0410-153 80

2021
ÅRETS LÅNGTESTBIL

Dubbel testvinnare
Nr 15/20, 3/21

Nu till extra bra erbjudande 
och  snabb leverans 

Honda e:TECHNOLOGY Logotyape

October 1st, 2019

PANTONE

CMYK

RGB

Hex

300 C

C100 / M45

R0 / G111 / B188

#006FBC

e:Blue
CMYK

RGB

Hex

K100

R0 / G0 / B0

#000000

Black

För privatleasingerbjudande, kontakta oss.
Jazz 1.5 i-MMD – Ekonomi och utsläppssiffror: (WLTP) Bränsleförbrukning blandad körning 4,5–4,8 (l/100 km), CO2 102–109 (g/km).  

Siffrorna är hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat och tillhandahålls i jämförelsesyfte. Det är möjligt att de inte reflekterar verklig körning.
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