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Öst som är en ideell organisation. Vi arbetar för att 
det inte ska finnas några rattfyllerister på våra vägar 
samt, att vi ska ha en trygg trafikmiljö. Vi vill ha ett 
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Hej MHF-are!

Nu har vi lämnat februari bakom oss och kommit in i 
mars. Det innebär att tiden för årsmöten i våra avdelning-
ar är förbi och att verksamhetsåret nu är igång. Jag tror 
vår verksamhet fortfarande fyller ett stort behov. Än kör 
allt för många på fyllan påverkade av alkohol eller droger. 
Allt för många skadas eller till och med dödas till följd  
av rattfylleri.

Jag tror inte att en person ensamt kan förändra detta, 
men tillsammans kan vi åstadkomma mycket. MHF kan 
vara den som sätter bollen i rörelse och håller den rull-
lande. Arbetet för att nå förändring måste däremot många 
fler vara delaktiga i. Det gäller att myndigheter, skolor, 
föreningar och individer alla måste påverkas av bollens 
rullning. Det som vi kallar samhället. 

Hur får vi igång bollen då? Det tror jag inte vi behöver. 
Bollen startade sin rullning redan innan 1926 när de för-
sta MHFarna började arbeta för att bilda en organisation 
som skulle ge oss en nykter och säker trafik. Och visst har 
de och vi lyckats bra. Det är mycket bättre här hos oss än 
i många andra delar av värden. Därmed inte sagt att vi 
är i mål. Vi har ännu långt kvar men våra insatser håller 
bollen rullande. Alla våra insatser gör sitt till, vare sig det 
är tidningar som delas ut i brevlådorna, personer vi sam-
talar med under Trafiknykterhetens dag, semesterfirare vi 
bjuder på kaffe under Ta Paus eller öppna aktivitetskvällar 
där vi bjuder in till frågetävling eller tipspromenad. 

En del av dessa aktiviteter behöver inte vara så krävande. 
Frågetävling eller tipspromenader kan man ta hjälp av 
från nätet där det finns fria frågor att använda. Det finns 
exempelvis på www.allmänbildning.se. Trafiknykter- 
hetens dag och många andra verksamheter kan anpassas 
efter era möjligheter. Kanske broschyrer som delas ut i 
affären eller en insändare i tidningen eller att samtal med 
ortens lärare om att prata om ämnet i skolan. Kanske ett 
större arrangemang där ni tar hjälp av era avdelningar 

runt omkring er. Se till att hjälpas åt att arrangera verk-
samhet i era avdelningar så att vi håller bollen rullande!

 

Men även för din personliga del gäller det att förbereda 
sig för våren. När det blir varmare brukar man lägga 
undan de allra varmaste plaggen till förmån för vårklä-
derna och det gäller också oss trafikanter att ställa om när 
vädret skiftar till vår. Som de sa i Trafikrutan, Rattmuff av. 

Gör dig redo för våren. Kolla över ditt fordon (vare sig 
det är cykel, bil eller något annat) så som att belysning-
en är hel och fungerade, har vindrutan klarat vinterns 
stenskott eller behöver den lagas, är däckmönster bra på 
sommardäcken eller är det dags att beställa nya? Finns det 
repor, stenskott eller andra skador i lacken som behöver 
åtgärdas. 

Vår omsorg om våra fordon gör oss till en bättre och 
säkrare trafikant. Det handlar om vård men också att följa 
med i förändringarna i årstid och väder. 

Hoppas såväl du som jag och MHF går en strålande tid 
till mötes!

REFLEKTION
Ulrik Larsson
Vice regionordförande
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Körkort ingen 
mänsklig rättighet
Körkort är ingen mänsklig rättighet utan en förmån som 
vi har om vi följer trafikreglerna och har en hälsa som 
gör att vi klarar av bilkörningen i dagens trafikström. 
Många av oss tog körkort för väldigt länge sedan då 
trafiken var betydligt glesare och kraven inte så höga. 
Dagens körkortsutbildning är betydligt mer avancerad 
och krävande. Trafiken är dessutom tätare och mer 
hetsig. Ökningen av a-traktorer gör att det krävs bra 
uppmärksamhet så att det inte händer olyckor. Hastighets 
skillnaden mellan bilar och A-traktorer är ju betydlig och 
ökar riskerna i trafiken. Dessutom så saknas utbildning 
för dessa förare eftersom man får köra A-traktor på 
mopedkort AM. Den utbildningen är mycket kort och 
inriktad på moped. Så kunskapen och erfarenheten hos 
dessa förare är betydligt sämre. 

Det finns väldigt många trafikregler att rätta sig efter men 
vissa har mer betydelse i verkliga trafiken än andra. En 
av de reglerna som flest irriterar sig över när man inte 
följer regeln om att använda körriktningsvisaren, som 
vi i dagligt tal kalla blinkers. Ibland verkar det som om 
det skulle finnas bilar som saknar denna funktion men 
troligen är att föraren struntar i att använda den för han/
hon vet ju vart man ska och då måste väl alla andra veta 
det också.

I Trafikförordningen (1998:1276) kapitel 3 paragraferna 
65 – 66 står det tydligt när man ska använda 
körriktningsvisaren.

65 §   När en förare avser att starta från en vägkant eller 
att vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets 
placering i sidled på något annat inte oväsentligt sätt skall 
föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att visa 
sin avsikt. Om fordonet inte har körriktningsvisare, skall 
föraren i stället visa sin avsikt genom att sträcka ut armen.

En förare som avser att stanna eller hastigt minska farten 
skall ge tecken med stopplyktan för att visa sin avsikt. Om 
fordonet inte har någon stopplykta skall föraren i stället 
visa sin avsikt genom att höja armen.

Tecken skall ges i god tid innan den avsedda manövern 
genomförs och vara väl synligt och otvetydigt. 
Teckengivningen skall upphöra så snart manövern är 
avslutad.

66 §   Även om en förare givit signal eller tecken är han 
eller hon skyldig att försäkra sig om att den avsedda 
manövern kan göras utan fara eller onödigt hinder för 
någon annan.

Om man inte följer denna regel så finns risken att man får 
böta 500kr

Det finns ytterliga mång regler att följa i trafiken. 
Om du går in på riksdagens hemsida och söker efter 
Trafikförordningen (1998:1276) så kan du läsa vad som 
gäller som trafikant. Denna förordning ska alla trafikanter 
känna till så det är ingen ursäkt att säga ”Det visste inte 
jag”

Lycka till med att uppdatera dina kunskaper och kom 
ihåg att körkortet har du bara till låns så länge du följer 
trafikreglerna annars kan det lätt återkallas.

Trafiksäkerhet är allas ansvar.
Vi stödjer MHF och MHF Ungdom för  
en säkrare och tryggare trafikmiljö.

Mönsterås kommun • Växel 0499-170 00 • monsteras.se
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MHF-stugan i Sandsbro, 5 km från Växjö centrum, vackert
belägen vid Helgasjöns strand uthyres under sommaren till
semesterfirare. Modernt kök med elspis, kyl/frys, mikro,
diskmaskin. TV och internetanslutning.

Två toaletter, den ena handikappanpassad och utrustad med
dusch och tvättmaskin. Stort delbart allrum och ett mindre
rum, båda med bäddsoffa för två personer. Veckohyra 3 500 kr.

Upplysningar och bokning Ingvar Andersson, tel. 0470-669 
88 eller e-post helen.bengts@hotmail.com

MHF Gården i Vallsnäs 2 km från Unnaryd kan erbjuda;
Lokaler för kurs, läger, fest och kalas. Från 400 kr/dag

Röda lillstugan med ”torpstil” har 3 rum och kök. 7 bäddar. Ny 
dusch och kyl, frys,TV. 400 kr/dag - 2 500 kr/vecka. Lämpligt 
för semester eller övernattning vid konferens.

Vacker, milsvid sjöutsikt över sjön Unnen med barnvänligt bad. 
500 m till servicebutik, minigolf, kanotfärder.

Kontakta Lennart 070 686 02 92 eller sodravastbo@mhfost.se
Se hemsida http://unnarydmhf.com/

STUGANNONSER

Namnlöst-21   1 2020-09-11   16.19
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Krönika av Maria Bergström

45 MILJARDER 
”PÅ DRIFT”

Det är dyrt med bil! Ja, så är det och har nog alltid varit. 
Dyr att köpa och dyr att använda är den. Under MHF:s 
storhetstid, under -50 och -60 talet, var bilen mer av en 
statussymbol än vad den är idag. Med åren har den nu 
istället blivit något av de flestas nödvändighet för att 
få vardagen att fungera. Då, var bilens ägare, beredda 
att avstå alkoholhaltiga drycker för att kunna använda 
pengarna till bilens kostnader. En möjlighet som Ansvar, 
försäkringsbolaget som startades på initiativ från MHF, 
tog tillvara genom att erbjuda billigare försäkring till dem 
som var beredda att helt låta bli att dricka alkohol. 
Mindre dricka, mer pengar i plånboken som 
kunde finansiera bilinnehavet. 

Bilen en ”kassako”
Som bilägare har jag koll på hur många 
kronor jag lägger på bensin, service, 
besiktning, reservdelar och annat. Jag 
vet vad jag betalar för och vad pengarna 
går till. En försäkringspremie däremot är 
det bara att betala och hoppas på att om jag 
råkar ut för något, få skadan betald. Bilskatten 
däremot är lite mer diffus. Där går det att ställa 
frågan som en känd näringslivsperson gjorde ”Vad får 
jag för pengarna?” Bra fråga! kan svaret bli medan andra 
svarar att skatten går tillbaka till trafikanterna i form av 
vägar och åtgärder som främjar trafiksäkerheten. Totalt 
betalade Sveriges fordonsägare 22,5 miljarder kronor 
till statskassan år 2021, i stort sett 10 procent av de 
totala skatteintäkterna på 2 323,9 miljarder*. Ett riktigt 
bra tillskott där allt uppenbart inte landar tillbaka till 
trafikanterna i form av ökad trafiksäkerhet.

Inte ens en ”tummetuta”
Inom ett område visar våra folkvalda politiker ibland upp 
en väldigt kreativ sida och det är när det gäller att hitta på 
nya skatter. År 2007 kom någon på och drev igenom ett 
beslut att införa 32 procent skatt på trafikförsäkringen. 

Syftet med den nya skatten var att omfördela kostnaden 
för trafikskadade. Pengarna som bilägarna snällt betalade, 
en skatt går inte att komma undan, skulle gå tillbaka till 
dem genom att belöna trafiksäkert beteende. En god 
tanke men fantasin verkade inte ha räckt så långt att det 
ens fanns en plan för hur det skulle gå till. Så av det blev 
det ingenting trots att skatten betalas in varje år sedan 
dess och miljarderna fortsätter att ticka in till statskassan. 
Från 2007 fram till 2022 har Sveriges bilägare betalat in 
totalt 45 miljarder efter beslutet som till synes såg ut att 

kunna leda till något gott men som verkar ha glömts 
bort. Det har bara lett till en överbeskattning av 

bilägandet utan någon som helst koppling   
till trafiksäkerhet. 

Befria oss från den dolda skatten!
Med alla höjda priser, inte minst på 
drivmedel, är det dags för regeringen 
att inse att de inte fullföljt beslutet 

om att belöna trafiksäkert beteende 
och därmed ta bort skatten som lades 

på trafikförsäkringen. Det skulle minska 
utgiften för varje bilägare med 700 kr per år! 

Eftersom skatten inte har någon koppling till att förbättra 
trafiksäkerheten utan bara försvinner in i det stora 
”svarta hålet” måste den upphöra! Det är säkert fler 
bilägare än jag som är trötta på överbeskattningen. Det 
har blivit dyrare att ha bil. För dyrt och det drabbar dem 
som inte har något alternativ, där inga bussar går och 
cykelavståndet är för stort. 

Staten är skyldig oss bilägare 45 miljarder. 

Bara att betala tillbaka Elisabeth Svantesson, inklusive 
straffavgift! 

*Källa: www.ekonomomifakta.se
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Kommer du inte fram när 
du försöker ringa polisen
Enligt en undersökning som publicerades i Aftonbladet 
den 25 januari 2023 visade det sig att 44 procent av alla 
som ringer till polisens nummer 114 14 inte kommer 
fram. Undersökningen gjordes av Robert Aschberg, 
Lindah C Mohlin, Katarina Norrgrann och Tobias 
Sjöstedt. Hela artikeln finns att läsa på Aftonbladets 
hemsida under rubriken ”44 procent kommer inte fram 
till polisen”

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är detta en katastrof. 
Många som ser ett fordon som uppträder konstigt i 
trafiken, exempelvis vingla från kan till kan, försöker 
ringa polisen för att de ska undersöka saken. Om man nu 
inte kommer fram så kan det leda till att vid nästa tillfälle 
ringer man inte. Vilket kan innebära att någon kommer 
att skadas eller dödas. Många menar på att vid ett sådant 
tillfälle så ska man ringa 112 vilket är helt riktigt. Men om 
man inte är helt övertygad om att det är exempelvis en 

rattfylla så drar sig många från att utnyttja 112 utan man 
väljer istället 114 14 som går direkt till polisen. 

Ur ett allmänt samhällsperspektiv är det inte godtagbart 
att en myndighet som polisen inte har kapacitet att 
svara inom rimlig tid när medborgaren ring. Enligt 
ovan artikel så är snittet 40 – 50 minuters väntetid. 
Uppgifterna om att 44 procent inte kom fram när man 
ringer polisen, kommer från deras egna siffror. Det fanns 
ett stort antal som väntade så länge att de automatiskt 
blev bortkopplade. Ur perspektivet att man nu för tiden 
kan anmäla mycket via nätet så blir det hela än värre. 
Dessutom är ju många polisstationer nerlagda eller har 
väldigt lite öppettider vilket heller inte bidrar till att man 
kan nå myndigheten.

Så ser du något som du bedömer kan leda till ett allvarligt 
brott i trafiken eller någon annan stans så använd 112 så 
att konsekvenserna inte slutar med att någon skadas eller 
dödas.

MHF Region Öst
K a l l a r  t i l l  å r s m ö t e

Tid: 
Plats:

Torsdag den 13 april 2023 klockan 17.00 
Equmeniakyrkan, Ingarp, Eksjö

Program

17.00 Årsmötesförhandlingar

Regionen bjuder på kaffe/te och smörgåstårta samt kaffebröd. 

Reseersättning utgår för ett fordon per avdelning med ombud valda på lokalavdelningens årsmöte 2023. Samåkning ska ske i 
största möjliga mån med intilliggande avdelning. Om resan anordnas på annat sätt kontaktas regionkontoret innan resan genomförs

Anmälan om deltagande vid regionårsmötet av ombud och övriga ska vara regionkontoret till handa senast den 24 mars 
2023 Glöm inte anmäla matallergi.

Anmälan skickas via e-post info@mhfost.se ange ombudets/ersättarens namn, adress, e-postadress, lokalavdelning, samt 
matallergi). OBS! ombud och ersättare ska vara valda av lokalavdelningens årsmöte 2023 enligt stadgan. 

Varmt välkomna

Styrelsen
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narkotika och narkotiska läkemedel ökade dramatiskt, 
från drygt 1 076 000 tabletter 2021 till drygt 2 738 000 
tabletter 2022.

– Tramadol och flera andra 
narkotiska läkemedel är starkt 
beroendeframkallande. Vissa 
preparat, som oxycodon, ligger 
bakom opioid-epidemin i USA 
där tiotusentals människor dött. 
Den utvecklingen vill vi inte 
se i Sverige. Att stoppa de här 
preparaten och annan narkotika 

är det som driver mig och mina medarbetare att dag ut 
och dag in göra kontroller vid våra gränser, säger Stefan 
Granath, chef för Tullverkets kontrollavdelning.

Beslag av alkohol och cigaretter minskade

Beslagen av alkohol minskade. Förra året beslagtogs drygt 
101 000 liter alkoholhaltiga drycker. 2021 beslagtogs 
mer än dubbelt så mycket, totalt nästan 217 000 liter. 
Även beslagen av cigaretter minskade från nästan 12 
699 000 cigaretter 2021 till nästan 5 580 000 förra året. 
Minskningen av cigarettbeslag kan till del bero på 
ändrade transportflöden på grund av Ukrainakriget 
eftersom mycket smuggelcigaretter tidigare kom   
från Belarus.

Beslag av skjutvapen minskade – explosiva varor ökade 
Förra året beslagtog Tullverket 64 skarpa skjutvapen. 
Det är en minskning jämfört med 2021 då 85 skarpa 
skjutvapen beslagtogs. Däremot ökade beslagen av 
explosiva varor. Totalt beslagtogs nästan 49 000 explosiva 
varor, framför allt så kallade bangers, förra året. 2021 
beslagtogs mindre än hälften så mycket, totalt   
drygt 22 000.

Samhällsnyttan större än någonsin tidigare

Tullverkets beslag av narkotika och dopningsmedel 
kan räknas om till samhällsnytta. Det görs enligt en 
modell som väger in hur mycket samhällets kostnader 
minskar tack vare att Tullverkets beslag hindrar narkotika 
och dopningsmedel från att komma ut i samhället. 
Bland annat handlar det om uteblivna kostnader för 
vård och sociala insatser. 2021 var den sammanlagda 
samhällsnyttan över 3,5 miljarder kronor. 2022 ökade 
samhällsnyttan till 5,1 miljarder. Det är den högsta  
nivån hittills.

– Vårt uppdrag är att bidra till ett säkrare och tryggare 
samhälle. Beräkningen av samhällsnyttan kan tyckas 
abstrakt men är ett kvitto på att vårt arbete gör skillnad 
och 2023 har inletts starkt med stora narkotikabeslag. 
Bara sedan årsskiftet har vi stoppat över 1,5 ton cannabis, 
säger Charlotte Svensson.

Bilder och text tullverket

BESLAG AV KOKAIN 
OCH AMFETAMIN 
ÖKADE STORT 2022
Mer än tre gånger så mycket kokain beslagtogs av 
Tullverket förra året jämfört med 2021. 2022 stoppades  
822 kilo jämfört med 261 kilo 2021. Beslagen av amfetamin 
ökade från 330 kilo till 548 kilo. Även beslagen av 
tramadol och andra narkotiska läkemedel ökade stort. 
Samtidigt minskade beslagen av alkohol och tobak. Det 
visar Tullverkets beslagsstatistik som även finns uppdelad 
regionalt och lokalt.

– Ska vi lyckas knäcka den grova 
gängkriminaliteten så är en av 
de viktigaste insatserna att slå 
mot narkotikasmugglingen. 
Narkotikan göder gängen. 
Dödsskjutningar och 
sprängningar bottnar 
ofta i konflikter om 
narkotikamarknaden. Att stoppa 

smugglingen av narkotika är vårt viktigaste bidrag i 
kampen mot den organiserade brottsligheten, säger 
generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Stora beslag av kokain och amfetamin

Mängden beslagtagen narkotika varierar mellan olika 
preparat. Vissa ökade medan andra minskade. Så här ser 
utvecklingen ut för de mest kända narkotikapreparaten 
mellan 2021 och 2022:

• Kokain ökade från 261 kilo till 822 kilo.
• Amfetamin ökade från 330 kilo till 548 kilo.
• Heroin ökade från 1 kilo till 8,3 kilo.
• Cannabis minskade från 3 243 kilo till 2 285 kilo.

– Även om beslagen av cannabis 
minskade stoppar vi mycket sett i 
ett historiskt perspektiv. 2020 och 
2021 hade vi hjälp av information 
från de knäckta brottschattarna 
i våra utredningar. 2022 hade 
vi inte lika stor användning av 
brottschattarna men kunde ändå 
slå ut 19 kriminella nätverk som 

ägnade sig åt narkotikasmuggling, säger Per Westberg, 
chef för Tullverkets kriminalavdelning.

Ökade beslag av tramadol och narkotiska läkemedel

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som 
innehåller en syntetisk opioid. Förra året beslagtogs 
nästan 997 000 tabletter, jämfört med nästan 726 000 
tabletter 2021. Även beslagen av tabletter i kategorin övrig 
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– året runt för allas säkerhet!

www.eksjo.se

NYKTER med 
BÄLTE och i 
RÄTT HASTIGHET

Namnlöst-23   1 2018-02-12   16.24

Med vår betallösning LinPark slipper du p-biljetter, gå 
till p-automaten och hålla reda på tider. Både i våra 
p-hus, markparkeringar och på Linköpings gator. 

Läs mer och anslut dig på dukaten.se eller i 
LinPark-appen. Den finns gratis i App-Store 
och Google Play.

 

013-20 54 10
dukaten.se 

Namnlöst-17   1 2018-02-12   15.53

Namnlöst-11   1 2021-11-10   13.15
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Ibland blir det inte som planerat. Förra numret 
skulle vara mitt sista som chefredaktör och ansvarig 
utgivare. Men så enkelt var det inte att hitta en ersättare 
så styrelsen frågade mig om jag kunder fortsätta 
åtminstone fram till årsmötet i april. Eftersom jag har 
innehaft posten i 26 år så ställde jag upp på deras förslag. 
Efter årsmötet får vi se vad som händer.

Att bekämpa brott har oftast en koppling till om man 
spanar efter just den brottsligheten. I vart fall när det 
gäller trafiken och övervakningen. Om man inte finns 
i trafiksystemet och engagerar sig i att upptäcka brott 
så är inte risken särskilt stor att det uppdagas. Statistik 
ligger ofta till grund för beslutsfattare. Men statistik 
är ett instrument som inte visar hela sanningen. Som 
exempelvis, har man inga hastighetskontroller så 
finns inte hastighetsproblemet lika så, gör man inga 
utandningsprov så är inte risken stor att beslutsfattarna 
förstår problemet eftersom statistiken inte visar vad 
som verkligen är problem utan endas vilka åtgärder 
som gjorts och vilket resultat det visar. Tyvärr är 
det ju så att ledningen för polismyndigheten oftast 
bemannas med icke poliser vilket innebär att man inte 
har någon praktisk erfarenhet av vad som händer ute i 
verkligheten. Däremot de riktiga poliserna som jobbar i 
ur och skur på vägarna har stor erfarenhet men saknar 
ofta stöd för sina åsikter i ledningen. 

För att allmänheten ska få en upplevelse av att man 
bedriver en effektiv trafikövervakning så uppmuntrar 
ledningen den yttre personalen att lägga ut mycket 
bilder på exempelvis trafikövervakning på Facebook 
så att det ser ut som om man bedrev en effektiv 
övervakning. Men så lättlurad är inte allmänheten för de 
finns ju ute i verkligheten och ser med egna ögon att det 
inte finns någon effektiv övervakning. Så nu är det hög 
tid att regeringen gör något åt problemet, exempelvis 
inrättar en nationell trafikpolis med riktiga muskler för 
en säker trafik. För det är väl inte så att våra politiker 
i regeringen tycker att det är okej med att över 200 
personer dödas varje år i trafiken. 

I detta nummer finns en artikel omkring Tullverkets 
beslag av narkotika. Här ser man att inriktning och 

spaning ger resultat. Men tyvärr har tullen alldeles 
för lite resurser för att finnas över hela Sverige. Någon 
menar säkert att där tullen inte finns så ska polisen 
sköta uppgiften. Återigen kan man se ett misslyckande 
från polisen. Förr fanns en bra narkotikabekämpande 
organisation inom polisen men den skrotades i och 
med att alla poliser skulle göra allt. Nu försöker man 
bygga upp verksamheten igen men då inser man 
snart att man förlorat kompetens och den är inte lätt 
att ersätta. Man skulle kanske utöka tullens resurser 
och låta denna myndighet överta huvudansvaret för 
narkotikabekämpning i hela landet. 

För om polisen fick en nationell trafikpolis som 
övervakade trafiken så skulle de kunna samarbeta med 
tullen och tillsammans kunna upptäcka och lagföra fler 
som sysslar med narkotika. Därmed skulle rattfylleriet 
bekämpas och detta skulle rädda människoliv och öka 
säkerheten för alla. 

När det gäller den tunga trafiken så behöves mer 
resurser för att få stopp på alla överträdelser. Det man 
ofta glömmer bort är att tung trafik är en arbetsplats. 
Jobbar man på en industri så finna massor av regler 
och övervakningar för att det inte ska hända olyckor. 
När tung trafik inte följer reglerna så blir det polisens 
uppgift att sätta stopp för överträdelserna. Detta gäller 
både ur ett trafiksäkerhetsperspektiv men också ur ett 
konkurrensperspektiv. När tung trafik är inblandad i 
olyckor blir konsekvenserna för samhället och övriga 
trafikanter stora. Exempelvis blir övrigt gods stående 
i flera timmar eller mer 
och detta innebär att 
produktionen störs som 
får till följd att ekonomin 
försämras. Så den totala 
samhällskostnaden 
är stor när det gäller 
olyckor inom den tunga 
trafiken. Så slutsatsen 
blir, inför en nationell 
trafikpolisorganisation 
med specialutbildade 
poliser och många fler 
bilinspektörer.

Från chefredaktörens horisont

Christer Folkesson
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VTI:s krocktest 
av A-traktor och 
mopedbil visar på 
allvarliga följder
VTI genomförde tre krocktester av A-traktor och 
mopedbil i sitt krocksäkerhetslaboratorium i Linköping 
under ledning av forskningsingenjör Jan Wenäll. Alla tre 
testerna filmades och finns att se på VTI:s hemsida. 

När man gör vanliga krocktester på fordon så är det 
själva fordonet som testas. Här var syftet att genom 
testerna i första hand öka kunskapsnivån och visa på 
vilka allvarliga konsekvenser som blir vid en kollision 
med ovanstående fordon. Det finns ett stort behov 
att öka kunskapen och trafiksäkerheten för denna 
målgrupp. 

Testen genomfördes två gånger med A-traktor en gång 
i 30 km/h och den andra gången i 40 km/h. vid båda 
tillfällen använde föraren bilbälte medan passageraren 
var obältad. Den tredje testen genomfördes med 
mopedbil i 40 km/h under samma förutsättningar. 
Resultatet när det gällde förare och passagerare blev 
lika i alla tre testerna. Föraren som var bältad slog i 
huvudet i rattens mitt medan den obältade passageraren 
slog huvudet i vindrutan så hårt att den sprack och  
buktade ut. 

Namnlöst-9   1 2021-05-12   11.40
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Händerna på ratten - inte på mobilen!
Lagen säger att du inte får använda mobilen eller annan utrustning som gör dig ouppmärksam och 
farlig i trafiken. Att skriva sms, surfa på sociala medier samtidigt som du kör är exempel på att vara 
ouppmärksam. Mobilen stör koncentrationen vid körning - även korta blickar bort från vägen är farliga.

Om du kör 40 km/tim och tittar ner i mobilen i två sekunder hinner du rulla hela 22 meter!

Använd mobilen trafiksäkert genom att:

• Vänta tills du stannar eller trafiken har lugnat sig 
innan du kollar mobilen.

• Ta hjälp av en medpassagerare.
• Installera handsfree i bilen.
• Knappa in din gps-koordinat innan du startar resan.
• Om din mobil har “billäge” kan du stänga av mobilens 

funktioner när du färdas över en viss hastighet.

Vid denna test hade VTI utöver egna medarbetare 
bjudit in myndigheter, universitetet, försäkringsbolag, 
ideella organisationer och media. Speciellt inbjudna var 
elever från fordons- och transportprogrammet vid Vreta 
utbildningscentrum i Linköping. En tjej från gymnasiet 
som själv kör A-traktor uttryckte sig att hon efter denna 
information aldrig skulle ta med en obältad passagerare 
igen. 

En genomförd enkät bland unga förare av mopedbil 
visar att 80 procent alltid använder bilbälte, jämfört 
med endast 40 procent som kör A-traktor. Under 2022 
omkom fyra ungdomar i A-traktor. Statistiken visar att 
speciellt A-traktorerna ökar i antal de senaste åren och 
att olyckorna ökat mer än antal nytillkomna fordon. 
Idag finns ingen lag om att man måste använda bilbälte 

i A-traktorer. För mopedbil gäller bälte för de som inte 
har hjälm.  

VTI har för närvarande två projekt på gång om 
långsamgående fordon. Det ena handlar om 
riskmedvetenhet, säkerhet och utbildning för unga 
förare med AM-körkort. Det andra om mopedbilens 
och A-traktorers påverkan på trafiksäkerheten. 
Projekten leds av utredare Susanne Wallhagen och 
seniora forskaren Helena Selander på VTI.

Transportstyrelsen har ett utredningsuppdrag från 
regeringen som handlar om förändrade regler när det 
gäller A-traktorer som nu är ute på remiss hos   
olika aktörer. 

Foto: Vti
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Färre körkort 
återkallades 2022
Antalet körkort som återkallas minskade i fjol för första 
gången på fem år. Totalt drog Transportstyrelsen tillbaka 
35 227 körkort. Det är en minskning med över 15 procent 
jämfört med 2021 då siffran var 41 698.

Som vanligt är den mest förekommande orsaken till 
återkallelse att man trampat för hårt på gaspedalen. 
Fortkörningar återfinns i återkallelsepunkt 4 – 
överträdelser av någon bestämmelse som är viktig 
för trafiksäkerheten. Där återfinns också exempelvis 
rödljuskörningar eller att man kört med för kort avstånd 
till framförvarande fordon. Återkallelser i den kategorin 
minskar från 25 121 under 2021 till 19 215 under 2022 
vilket motsvarar en minskning på över 23 procent.

– Det finns en direkt koppling mellan antalet 
återkallelsebeslut vi fattar och hur många körkort 
polisen omhändertar vid trafikkontroller. Och antalet 
omhändertagna körkort låg på en lägre nivå under  
2022 än åren innan, säger Åsa Bergqvist, enhetschef  
på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort i riket 2018-2022

Återkallade körkort 
per återkallelsepunkt 2018 2019 2020 2021 2022 Punkten betyder i huvudsak

Återkallelsepunkt 1 5746 6477 6314 5970 6310 Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsepunkt 2 185 158 154 143 145 Smitning
Återkallelsepunkt 3 545 623 1020 1555 1536 Flera mindre överträdelser
Återkallelsepunkt 4 18234 19903 26050 25121 19215 En väsentlig överträdelse
Återkallelsepunkt 5 1662 1337 1156 983 882 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsepunkt 6 182 144 166 117 135 Allmän brottslighet
Återkallelsepunkt 7 5503 5550 5176 5609 5887 Medicinska skäl
Återkallelsepunkt 8 4161 4164 3466 4302 3207 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsepunkt 9 7 22 21 176 16 Hinder fanns för utfärdande av körkort

Samtliga* 34 617 36 692 41 603 41 698 35 227

Varningar kan förklara ökning

Antalet återkallelser på grund av flera mindre 
överträdelser ligger kvar på en betydligt högre nivå 
än för några år sedan. Jämfört med 2018 har antalet 
återkallelser i den kategorin ökat med 181 procent. En 
tänkbar förklaring är att Transportstyrelsen sedan dess 
kraftigt ökat antalet varningar. En varning kan utfärdas 
om det rör sig om ett mindre allvarligt trafikbrott och 
förarens historik är fri från körkortsingripande under 
de senaste åren. Hänsyn tas till varningen om personen 
återkommer med ytterligare trafikförseelser.

– Om en körkortsinnehavare återkommer med 
trafikbrott trots att vi varnat är det en tydlig indikation 
på att personen inte har vilja eller förmåga att rätta sig 
efter de bestämmelser som gäller i trafiken. Då blir det 
ofta nödvändigt att fullfölja med ett återkallelsebeslut 
trots att brotten var för sig hade kunnat stanna vid 
varning. Vi behöver väga in körkortshavarens historik, 
säger Åsa Bergqvist.

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir 
totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.
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Trafiksäkert för elever
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kommer från höger, således även cykel. Högerregeln 
gäller överallt där inga andra regler gäller. Det innebär 
exempelvis, att den inte gäller i korsning med huvudled 
eller liknande. Där gäller andra regler. Förutsättning att 
den skall gälla är att det handlar om korsningar mellan 
vägar eller gator. Den gäller såväl mellan allmänna vägar 
som mellan allmänna och enskilda vägar. En enskild väg 
är i de flesta fall markerad med ett lokaliseringsmärke 
som visar vägen till orten eller byn. Det utmärkes med 
en gul vägskylt med röd bård runt och namnet på orten 
eller byn i svart inuti och ofta med avståndet angivet i km. 
Villkoret är, att det måste vara en väg som det handlar 
om. Det duger inte med en utfart från en gård eller någon 
annan typ av utfart. Där gäller andra regler. Högerregeln 
gäller utöver i vägkorsningar också på allmänna platser 
upplåtna för trafik, exempelvis en större parkeringsplats. 
Böterna för att inte ha lämnat företräde för fordon som 
kommit från höger var 2018-10-01 för motor-drivna 
fordon inklusive moped klass I 2000:- och för cykel och 
moped klass II 1000:- . Moped klass I jämställes med 
motorcykel och moped klass II med cykel.

Det andra varningsmärket jag 
ska informera om är triangeln 
med ett tjockare streck nerifrån 
och upp med pil upptill och mitt 
på ett tunnare korsande streck. 
Det innebär, att trafikanterna på 
anslutande väg har skyldighet att 
lämna företräde eller stopplikt. 
Detta varningsmärke finns 

i huvudsak uppsatt på huvudled eller liknande. För 
mig innebär det då jag kör på huvudled har företräde 
i förhållande till trafiken på den anslutande vägen. 
Bötesbeloppen var 2018-10-01 samma i en sådan 
korsning som ovan.

SWAHNS TRAFIKRUTA
Bengt Swahn – Sakkunnig i trafiksäkerhet 

Den här veckan skall trafikrutan handla om några olika 
vägmärken, men som har stor betydelse i trafiken på våra 
vägar och gator. Det handlar om tre varningsmärken med 
tillhörande följdmärken.

Varningsmärken känner du igen genom att det är en 
vanlig triangel, som är gul till färgen och med en röd bård 
runt märket. Inuti märket finns en symbol, som talar om 
vad det varnar för. Ett varningsmärke är uppsatt 150-200 
m före vad det varnas för. För att tolka symbolen inuti 
märket skall man i första hand tänka att man rör sig uppåt 
på märket och om det inte ger klarhet i andra hand från 
vänster till höger. Totalt finns det 40-tal varningsmärken 
med olika innebörd. Ett varningsmärke varnar för 
olika typer av faror och betyder, att du ska vara extra 
uppmärksam och försiktig. Motivet på varningsmärket 
visar vilken fara som avses, t.ex. varning för djur, barn 
eller kö, men kan också ha annan betydelse, vilket bl.a. 
är orsaken till denna information. Om faran gäller 
under längre sträcka anges det på en tilläggstavla under 
varningsmärket.

Det första varningsmärket 
som jag vill informera om är 
det med ett svart kryss inuti.     
Innebörden är, att det varnar för 
en kommande vägkorsning, men 
det talar också om en annan sak 
som gäller i korsningen, vilket 
är viktigt att vara klar över. I den 

kommande korsningen gäller högerregeln och jag skall 
nu informera om vad som gäller där högerregeln gäller. 
Högerregeln är ovillkorlig, vilket innebär att där den 
gäller finns inga undan-flykter, utan jag är i alla lägen 
skyldig lämna företräde för fordon av alla typer som 



17

Det tredje varningsmärket är 
den gula triangeln med tre 
runtgående pilar åt höger inuti. 
Det varnar för att jag kommer 
till en cirkulationsplats och 
när jag kommer fram skall där 
finnas två på ovanför varandra 
sittande vägmärken. Överst ett 

väjningspliktsmärke, vilket är den upp- och nedvända 
gula triangeln med röd bård och därunder ett blått 
påbudsmärke med tre runtgående pilar åt höger inuti, 
som innebär cirkulationstrafik. Dessa båda märken 
måste finnas för att det skall vara en cirkulationsplats. 
Saknas något av dessa, så är det ingen cirkulationsplats 
och då gäller inte reglerna för cirkulationsplats. När jag 
kommer till en cirkulationsplats har jag skyldighet att 
lämna företräde för alla typer av fordon, som redan finns 
inne i cirkulationsplatsen. Det finns idag bara skyldighet 
att ge tecken åt höger då jag lämnar cirkulationsplatsen. 
De tidigare rekommendationerna och teckengivning 
har upphört. Det är däremot inte förbjudet att ge tecken 
i en cirkulationsplats, men det gäller då att man ger rätt 
tecken. Jag ger tecken i en cirkulationsplats och det är 
därför, att jag vill underrätta mina medtrafikanter om min 
nästa åtgärd, vilket ju är anledningen till teckengivning, 
så att mina medtrafikanter vet hur de kan agera. När 
jag kommer till en cirkulationsplats och ska svänga till 
höger blinkar jag åt höger redan innan jag kommer in i 
cirkulationsplatsen. Skall jag köra rakt fram blinkar jag 
inte förrän jag skall köra ut. Skall jag köra till vänster 
blinkar jag först till vänster och när jag passerat avfarten 
rakt fram blinkar jag till höger. Svårare än så är det inte. 

På huvudled gäller, att de som 
kommer på en väg som ansluter 
till huvudleden har skyldighet att 
lämna trafiken på huvudleden 
företräde. Huvudled är ju 
utmärkt med det gula fyrkantiga 
märket, som står med en spets 
neråt och de andra uppåt och åt 

sidorna. Det kan vara så, att det i korsningar som inte är 
mellan huvudled och annan väg, att korsningen kommer 
plötsligt och där det också kommer mycket trafik. Då 
har man på den korsande vägen skyltat på sådant sätt, 
att trafiken som kommer till korsningen har skyldighet 

att antingen stanna för att det 
finns stoppmärke, eller så är det 
skyltat med väjningspliktsmärke, 
vilket är den upp- och nedvända 
gula triangeln med röd bård. Jag 
nämnde tidigare, att det inför 
en korsning på huvudled eller 
liknande ibland kan finnas det 

gula varningsmärket med ett 
tjockare svart streck inuti nerifrån 
och uppåt, med en avslutande pil 
upptill och med ett smalare svart 
streck tvärs över på mitten. Där 
det märket finns uppsatt varnar 
det för en korsning där trafikanter 
på anslutande vägar i korsningen 

har väjningsplikt eller stopplikt. Det behöver således inte 
vara huvudled för att detta märke skall finnas uppsatt. 
Det kan vara så, som jag informerade om ovan, att det är 
en korsning som kommer plötsligt eller en korsning med 
mycket trafik där skyltningen innebär att trafikanterna 
på korsande vägen har skyldighet lämna företräde. I en 
korsning mellan väg och järnväg eller spårväg, skall man 
vara uppmärksam på, att i den korsningen har tåget eller 
spårvagnen som är kommande företräde. Det här innebär, 
att då man närmar sig en sådan korsning skall man iaktta 
särskild försiktighet. Jag nämnde vidare, att om det i en 
cirkulationsplats inte finns både väjningspliktsmärket 

och ett runt blått märke med tre 
runtgående pilar åt höger, så är 
det ingen cirkulationsplats och 
då gäller andra regler. Det kan 
vara så, att det bara finns ett 
väjningspliktsmärke och då gäller 
ju skyldighet att lämna företräde 
för korsande trafiken då jag har 

väjningspliktsmärket på den vägen jag kommer. Är det så, 
att det bara är det runda blå påbudsmärket uppsatt, så är 
det så, att då gäller högerregeln. Nu tror jag personligen, 
att det inte är så om det är en rundel i mitten i korsningen 
utan då finns de två märken som jag informerade om 
och då är det en cirkulationsplats och där gäller, att 
all trafik inne i cirkulationsplatsen har företräde före 
den trafik som kommer in i cirkulationsplatsen. Finns 
cirkulationsplatsen på en huvudled, så går det tyvärr lätt 
att få uppfattningen att många trafikanter på huvudleden 
tror att de har företräde, men så är det inte. Det är vid 
alla cirkulationsplatser så, att det alltid är trafiken inne 
i cirkulationsplatsen som har företräde i förhållande till 
trafik som kommer till cirkulationsplatsen. Kommer jag 
körande med bilen och skall köra in på en motorväg, 
så är det alltid trafiken på motorvägen som har 
företräde. I det läget skall trafikanterna på motorvägen 
vara uppmärksamma på, att det kommer trafik på 
anslutningsvägen och skall då för att trafikanten som 
ska köra in på motorvägen om möjligt skall kunna hålla 
den hastighet som fordonen på motorvägen har byta 
körfil och gå ut i omkörningsfilen, d.v.s. den vänstra på 
motorvägen i färdriktningen. Om detta inte är möjligt, så 

Vänd >>
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är det slutligen den bilist som ska köra in på motorvägen 
som har skyldighet lämna trafiken på motorvägen 
företräde.

Det finns mycket att säga om skyldighet att lämna 
företräde i olika situationer, men avslutningsvis skall 
jag bara med anledning av att jag tidigare sagt, för att 
högerregeln skall gälla så skall det vara en korsning 
mellan vägar/gator, vilket också gäller korsning mellan 
allmän och enskild väg, eller på allmänna platser 
upplåtna för trafik, exempelvis en större parkeringsplats. 

Förutsättning är, att det handlar 
om väg/gata som finns med i 
bestämmelserna om detta. Tyvärr 

har jag kännedom om att det finns platser där det ser 
ut som en gata, men vid kontroll visar det sig att det är 
privat tomtmark som ser ut som en gata. Jag går inte 
närmare in på detta nu och jag hoppas, att det rättar till 
sig i det avseendet. Handlar det inte om detta, så gäller 
ej högerregeln. Vid utfart från en fastighet, bensinstation 
eller liknande så har den som kör ut på en väg/gata eller 
från bensinstation eller liknande skyldighet att lämna 
företräde. Samma är förhållandet för den fordonsförare 
som kommer och kör ut från en parkeringsplats.  

Namnlöst-6   1 2023-02-20   11.43

Vi stöttar MHF för en tryggare 
trafikmiljö åt alla! 
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För ett TRAFIKSÄKERT Nässjö!
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Välkommen till Olofströms kommun!
Vi stöder MHF och MHF Ungdom för en säker och trygg trafikmiljö. 

Namnlöst-3   1 2018-05-08   09.39
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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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Ordförande Lennart Jönsson hälsade välkommen och 
förklarade mötet öppnat.

Därefter höll Kersti Gustavsson parentation över avlidna 
medlemmarna Olle Olofsson, Mörrum som varit 
medlem i MHF  68 år och Erik Andersson, Kyrkhult 
som varit medlem i MHF 75 år

Kersti läste som avslutning psalmen 304 ur “Den 
svenska psalmboken. ”Lär mig, du skog, att vissna glad”

Till årsmötet ordförande valdes Region Östs ordförande 
Sven-Olof Petersson. Vid de sedvanliga årsmötes 
förhandlingarna blev det omval på samtliga poster.

Styrelsen är ordförande Lennart Jönsson, vice 
ordförande Kersti Gustavsson, kassör Ulla Borgqvist, 
sekreterare Ros-Marie Lönn och ledamot Bengt-
Olle Karlsson. Revisorer är Lena Ivarsson och 
Birgitta Svensson, med Saga Karlsson som suppleant. 
Studieledare är Kersti Gustavsson.

Av verksamhetsberättelsen för året 2022 framgick att 
program genomförts. som på våren grillutfärd och 
under hösten programmen “Skivor till kaffet” och 
adventskaffet. 

Vi har även delat ut broschyrer i brevlådor i Olofströms 
kommun under Trafiknykterhetens dag i maj.

Studieledaren Kersti Gustavsson har arrangerat 2 
studiecirklar en på våren och en på hösten. I båda 
var ämnet “Vår hembygd”. I somras gjorde gruppen 2 
utfärder, den ena till Kyrkhult med omnejd och den 
andra till museet i Lilla Holje Olofström

Bengt Jonny Elmer Bertilsson, Sölvesborg har varit 
medlem i MHF 60 år, han var inte närvarande vid mötet, 
så guldnål och diplom skickas hem till honom.

Lennart Jönsson har varit styrelsemedlem, på olika 
uppdrag i Olofströms MHF i 40 år.

Han erhöll en blomma som tack

Sven-Olof Petersson ordförande Region Öst berättade 
om olika aktiviteter inom MHF och om många 
funderingar kring och om MHF:s framtid

I en paus under eftermiddagen serverades kaffe med 
kakor som föreningen bjöd på.

Dagens underhållare var Jämshögs hembygdsförenings 
vice ordförande Kenneth Göransson, Jämshög. 
Han berättade historien och visade bilder om 
Hembygdsgården och föreningen.

Bl.a. om de fina författare rummen i museet som är 
inredda med saker som skänkts av de kända författarna 
från vår bygd

Ros-Marie Lönn

Årsmöte Olofströms MHF 
den 12 februari

Några från studiecirkeln på studieresa till Kyrkhult sommaren 2022
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Kallelse till årsmöte
Söndagen den 12 februari kl 14.00

Olofströms MHF:s årsmöte i Hembygdsgården Jämshög
MHF bjuder på eftermiddagskaffe med kakor

Kulturprogram:
Kenneth Göransson v ordförande i 
Hembygdsföreningen Jämshög
berättar och visar bilder om Hembygdsgården och 
hembygdsföreningen i Jämshög historia.

Grillutfärd till Blåsegylet i Halenreservatet 
Måndagen den 15 maj kl 14.00

Vi möter upp på parkeringsplatsen vid Blåsegylet. Först 
dricker vi vårt medhavda kaffe. Senare bjuder MHF på 
grillad korv med bröd och dricka.

Kulturprogram:
Vi läser och samtalar kring årets studiecirkels ämne 
“ängsblommor” om  sagor, trolldom och skrönor kring  
de olika växternas medicinska kraft

Adventskaffe I Hembygdsgården Jämshög
Måndagen den 27 november kl 14.00

Kulturprogram: 
Maj-Britt Blomqvist-Fäldt Vilshult föreläser om julens 
traditioner och julmusik ochsånger. Hon ger oss även 
möjlihet att sjunga en del av sångerna.

Servering: Eftermiddagskaffe med hembakade kakor.

Välkomna till våra träffar.

Vi genomför alla våra arrangemang i samarbete med 
NBV/Syd

Namnlöst-6   1 2018-02-14   09.04

Program 2023 
för MHF Olofström avdelning
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Anderstorp
Adriatic Bil & Service
0371-230 20

Kalmar
FV Bil & Blåt
0480-280 99

Lofthammar
Lofthammars Servicecenter AB
0493-619 12

Osby
Osby Billack AB
0479-136 50

Tjällmo
BKK Bil & Maskinservice AB
0141-604 11

Vikbolandet
Vikbo Bil & Motor AB
0125-500 71

Gamleby
Björnholms Motorverkstad
0493-600 98

Limmared
A.L.M Bil & Däckservice
0325-761 11

Mjölby
Mjölby Bil & Maskinservice
0142-169 99

Oskarshamn
FM Star Auto
0491-165 10

Urshult
Urshults Bilservice AB
0477-204 69

Värnamo
K.M Bildemontering AB
0370-471 65

Gusum
Bilverkstaden G.A Brandstationen
0123-203 53

Linköping
Rallye Bilvård AB
013-14 46 20

Mjölby
SL Bil AB
076-199 50 04

Ronneby
Bilskadecenter I Ronneby AB
0457-279 60

Vetlanda
Däckcenter i Vetlanda AB
0383-24 69 60

Växjö
Mekoexpertens Växjö AB
0470-180 20

Holsbybrunn
Vetlanda Bil & Skadecenter AB
0383-125 10

Ljungsbro
Ljungsbro Bilcenter AB
013-638 50

Norrköping
Biarritz Carservice AB
011-10 39 40

Skärblacka
Klasse´s Bil & Däckservice
0122-305 63

Vetlanda
Pro Cars Edition
0383-455 990

Älmhult
MekoPartner Älmhult
0476-25 000

annonsen.indd   1 2023-02-21   08.36

A-traktorer och 
mopedbilar har ökat 
kraftigt under senare år
Antalet registrerade A-traktorer och mopedbilar 
har ökat kraftigt under senare år, liksom antalet 
personskadeolyckor. VTI har flera pågående studier om 
A-traktorer och mopedbilar gällande såväl säkerhet  
som utbildning.

A-traktorer och mopedbilar är fordon som i Sverige 
främst används av ungdomar från och med 15 års 
ålder. För att köra dessa fordon krävs AM-körkort och 
att fordonen är försedda med en LGF-skylt (skylt för 
långsamtgående fordon) baktill.

AM-utbildningen sker hos en behörig utbildare och 
är minst tolv timmar lång. Den teoretiska delen är åtta 
timmar. Praktisk körträning sker med tvåhjulig moped 
under minst fyra timmar. Kunskapsprov genomförs hos 
Trafikverket.

EPA-traktor är en ombyggd bil som kunde registreras 
fram till 1 april 1975. Därefter registreras den här typen 
av fordon som A-traktor. A-traktorns konstruktiva 
hastighet får vara högst 30 km/tim på plan väg. Det 
finns inget krav på användning av vinterdäck eller 
bilbälte. I A-traktorn tillåts flera passagerare så länge 
som det inte finns risk för att det uppstår någon fara.

Mopedbilen är i Sverige oftast registrerad som en moped 
klass I. Den får väga högst 425 kg i körklart skick. 
Mopedbilen är konstruerad för en hastighet av högst 
45 km/tim. En (1) passagerare får tas med på avsedd 
och registrerad plats och bilbälte ska användas om inte 
förare och passagerare använder skyddshjälm.

Olyckor med personskador ökar

Antalet registrerade fordon har ökat kraftigt under 
senare år, liksom antalet personskade-olyckor.

Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen

Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen

Namnlöst-8   1 2018-02-09   11.20

Namnlöst-2   1 2019-11-14   09.41

Foto: Susanne Wallhagen/VTI



2323

Anderstorp
Adriatic Bil & Service
0371-230 20

Kalmar
FV Bil & Blåt
0480-280 99

Lofthammar
Lofthammars Servicecenter AB
0493-619 12

Osby
Osby Billack AB
0479-136 50

Tjällmo
BKK Bil & Maskinservice AB
0141-604 11

Vikbolandet
Vikbo Bil & Motor AB
0125-500 71

Gamleby
Björnholms Motorverkstad
0493-600 98

Limmared
A.L.M Bil & Däckservice
0325-761 11

Mjölby
Mjölby Bil & Maskinservice
0142-169 99

Oskarshamn
FM Star Auto
0491-165 10

Urshult
Urshults Bilservice AB
0477-204 69

Värnamo
K.M Bildemontering AB
0370-471 65

Gusum
Bilverkstaden G.A Brandstationen
0123-203 53

Linköping
Rallye Bilvård AB
013-14 46 20

Mjölby
SL Bil AB
076-199 50 04

Ronneby
Bilskadecenter I Ronneby AB
0457-279 60

Vetlanda
Däckcenter i Vetlanda AB
0383-24 69 60

Växjö
Mekoexpertens Växjö AB
0470-180 20

Holsbybrunn
Vetlanda Bil & Skadecenter AB
0383-125 10

Ljungsbro
Ljungsbro Bilcenter AB
013-638 50

Norrköping
Biarritz Carservice AB
011-10 39 40

Skärblacka
Klasse´s Bil & Däckservice
0122-305 63

Vetlanda
Pro Cars Edition
0383-455 990

Älmhult
MekoPartner Älmhult
0476-25 000

annonsen.indd   1 2023-02-21   08.36
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Vi stöder MHF i deras arbete för  
en nykter och säker trafikmiljö

 
 
 

Ronneby MHF-Avdelning 
inbjuder till Årsmöte 

 
 

Plats: Soft center Nr 3 Ronneby. 
 

Dag: söndagen den 19 Mars 2023 Klockan 14 00 

 
Utdelning av nålar! 

 
Underhållning 

 
Avdelningen bjuder på förtäring. 

 
 

Alla medlemmar hälsas välkomna! 
 
 

Styrelsen 
 

 
 
 

I samarbete med: 

             

Kallelse till årsmöte
Linköping-Motala-Norrköping-Kinda-Ydre 
MHF-avdelning

Årsmöte lördagen den 25 mars kl 14.00
i MHF-lokalen Bjälbogatan 8, Linköping

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
• Utdelning av medlemsmärken.
• Avdelningen bjuder på förtäring.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen

Södra Västbo MHF
Kristi Himmelsfärdsdag 18 maj vid sjökanten på 
MHF gården Vallsnäs Unnaryd 

Kl. 14. Friluftsgudstjänst, Tips, Polis berättar om 
sin nuvarande arbetssituation.

Servering så klart. Välkomna!
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#Medelsvårt sudoku

Lackservice

V b

Lackering Rostskydd

Bilskador
lackering
rostskydd

* Datastyrd fyrhjulinställning * Byte av vindrutor 

Blomgatan 6  Vimmerby
www.autoriktlackservice.se

0492-107 030492-132 33

Av försäkringsbolag anlitad verkstad

Namnlöst-10   1 2018-02-09   11.29

Skicka lösningen till trafiknyktert.nu c/o Folkesson, Brahegatan 33 A, 563 32 Gränna
Märk kuvertet Korsordet nr 1/2023. Svaren ska vara redaktionen tillhanda senast 17 april 2023.

Fem vinnare får varsin skraplott

Namn _____________________________________________ Tel _______________

Adress ____________________________________________ Län _______________

Postnummer______________________ Postadress __________________________

7 4 6 5

3 9 2

2 7 5 8

3

8 7 2 1

8

6 5 7

4 2 9 5

Förslag till text: Lös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet så 
att varje siffra bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och dessutom bara 
en gång per större ruta.

Medelsvårt Sudoku #1

7 4 6 5 2 3 1 9 8

1 8 3 9 4 7 6 5 2

2 9 5 8 1 6 3 7 4

9 2 1 6 7 4 5 8 3

5 3 7 2 8 1 4 6 9

8 6 4 3 9 5 7 2 1

4 1 9 7 5 8 2 3 6

6 5 2 1 3 9 8 4 7

3 7 8 4 6 2 9 1 5

Lös ett sudoku genom att placera ut 
siffrorna 1-9 på spelfältet så att varje 
siffra bara finns en gång per rad, en 
gång per kolumn och dessutom bara 
en gång per större ruta.
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Automatstationer 
och direktleverans.

Bränsle och smörjmedel  
- vart som helst, när som helst.

www.qstar.se    
011-28 00 00  •  info@qstar.se

Namnlöst-4   1 2023-02-20   10.41

Namnlöst-10   1 2018-02-09   11.42Namnlöst-4   1 2020-05-07   13.44

Namnlöst-1   1 2022-09-09   18.47

Ju fler som 
ser varandra 
i trafiken desto 
färre olyckor
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Automatstationer 
och direktleverans.

Bränsle och smörjmedel  
- vart som helst, när som helst.

www.qstar.se    
011-28 00 00  •  info@qstar.se
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Regionstyrelsen
Sven-Olof Petersson, ordförande
Mobil: 072-212 21 09
Epost: Sven-olof.petersson@mhfost.se

Ulrik Larsson, vice ordförande
Mobil 070-873 12 37
Epost: Ulrik.larsson@mhfost.se

Ann-Chatrine Jonsson, ledamot
Epost: ann-chatrine.jonsson@mhfost.se

Ingevald Abrahamsson, ledamot
Epost: ingevald.abrahamsson@mhfost.se

Bengt-Åke Lövemyr, ledamot
Epost: bengt-ake.lovemyr@mhfost.se

Regionkontoret
MHF Region Öst
Kuggebodavägen 55
372 94 Listerby

Mobil 072-212 21 09
Epost info(a)mhfost.se

Namnlöst-5   1 2022-02-08   13.42

Namnlöst-4   1 2020-02-13   14.41

VÄLKOMMEN TILL ÅTVIDABERG!
Vi stöder MHF:s drogförebyggande arbete.

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA
atvidaberg.se

MHF-170x62.indd   1MHF-170x62.indd   1 2022-01-27   08:31:532022-01-27   08:31:53
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Skicka lösningen till trafiknyktert.nu c/o Folkesson, Brahegatan 33 A, 563 32 Gränna
Märk kuvertet Korsordet nr 1/2023. Svaren ska vara redaktionen tillhanda senast 17 april 2023.

Fem vinnare får varsin skraplott

Namn _____________________________________________ Tel _______________

Adress ____________________________________________ Län _______________

Postnummer______________________ Postadress __________________________
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Hitta ditt nästa fritidsfordon hos oss! 
Varmt välkomna. Tenngatan 4, Norrköping 
Telefon: 011-16 88 16  •  Hemsida: dags.se

VAKNA DÄR DU VILL
Förverkliga drömmen om att

Hos oss på Dags Husvagnscenter finner du husvagnar 
och husbilar från några av Europas ledande varumärken. 
Vi har en egen verkstad samt en välfylld tillbehörsbutik.

Namnlöst-14   1 2018-02-12   15.40

Tekniska kontoret stöder 
MHF för en drogfri trafik- 
miljö. Vi arbetar för en säker 
trafikmiljö och sätter in  
alkolås i många av  
kommunens  
fordon.

Sölvesborgs kommun bygger för  
säkrare och tryggare skolvägar

MHF-trafiknyktertannons_170x62mm print.indd   1MHF-trafiknyktertannons_170x62mm print.indd   1 2022-02-24   15:13:172022-02-24   15:13:17
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Detta är vinnarna av korsordet i nr 4 /2022
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         R    S  E J
        B A D S T Ä L L E
       B A K A T  S E L A
        S A G O B O K E N
        T  D R O N T  S
       D U A R  A G  M E
         S Ö T  S K E N
       D R A M A  B A K
 L J U S H U V U D  L A R M A R
 A U R A  D A T E R A  Ö  N A
 B L  M I  L A  O D Ö D L I G
O R K A  S P A N A R E    K A
 A L L V A R   S
 D A L A T  S A K
 O P   S P A  E
Å R P A R  Å K E T
 E A N  P L A N E
A R R A N G E R A R

Jan-Olof Carlsson  Per-Olov Hulterström
Sundlingsvägen 9  Segelvägen 15
591 76 Borensberg  585 77 Vreta Kloster

Göte Carlsson  Tomas Hertzell
Järanäs 104   Marmorvägen 5 A
314 52 Unnaryd  572 44 Uppsala

Nils Josefsson
Långgatan 16
331 71 Forsheda

Grattis!

Namnlöst-10   1 2018-02-14   09.22

VI ÄR DIN

Vår kunskap!
 – din trygghet

Vardagar 0700 - 1700 • Gottorpsgatan 43, Tornby (brevid Bauhaus) 
info@pellesdack.se • 013-12 14 07 • www.pellesdack.se

AUKTORISERAD 
DÄCKSPECIALIST

TRYGGHET

SERVICE

GARANTI

Linköping

Namnlöst-1   1 2016-11-24   15.47



BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Returadress till:
MHF Region Öst
Brahegatan 33 A, 563 32 Gränna

Po
st

tid
ni

ng
 B

Rejmes Finspång 0122-234 00, Linköping 013-20 35 00, Mjölby 0142-49 21 00, Norrköping 011-21 90 00, Söderköping 0121-70 77 00, Valdemarsvik 0123-70 14 01,  
Åtvidaberg 0120-65 20 00. Claes Nyberg Bil AB Jönköping 036-30 46 00, Nässjö 0380-37 37 37. Finnvedens Bil AB  Gislaved och Värnamo: 0370-425 00. Liljas Bil  
Alvesta 0472-147 70, Borgholm 0485-871 01, Emmaboda 0471-252 02, Kalmar 0480-944 00, Nybro 0481-444 00, Tingsryd 0477-313 58, Växjö 0470-77 56 00.  
Johan Ahlberg Bil  AB   Karlshamn 0454-330 00, Karlskrona 0455-61 58 40, Ljungby 0372-679 00. Göinge Bil  AB  Älmhult 0476-124 10, Hässleholm 0451-436 00,  
Markaryd 0433-120 50, Osby 0479-319 50. Skobes Kisa 0494-153 00, Motala 0141-22 75 00, Oskarshamn 0491-897 00, Tranås 0140-694 00, Vetlanda 0383-596 00,  
Vimmerby 0492-662 00, Västervik 0490-695 00. 

Volvo EX90 Elbil WLTP (prel.) Elförbrukning: 20,9–21,1 kWh/100km. Räckvidd bl. körning: 580–585 km. Inga CO₂ utsläpp under körning. 
Faktiskt räckvidd kan variera beroende på körbeteende och yttre faktorer.

Rejmes Nybergs LiljasFinnvedens Bil Ahlberg Bil Göinge Bil Skobes

Hej ;)
Säg hej till nya, helt elektriska Volvo EX90. En bil med sju säten och plats  

för hela familjen – och med viktiga säkerhetssystem som hjälper dig som förare. 
Volvo EX90 är utrustad med Safe Space Technology: radar, kameror, ultraljudssensorer 

och lidar. Lidar kan upptäcka föremål på upp till 250 meters avstånd, dag och natt. 
Det är som att bilen har ett par extra ögon. Den ser mer än du i både ljus och 

mörker och reagerar blixtsnabbt om något oväntat inträffar.

U P P TÄ C K  N YA  V O LV O  E X 9 0  PÅ  V O LV O C A R S .C O M


