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Jag sitter och funderar 
på MHF och dess framtid. 
Som jag har förstått står vi 
inför prövningar både när 
det gäller medlemsantal 
och ekonomi. Svårighe-
ter är till för att lösas och 
det pågår ett omfattande 
arbete på alla nivåer för 
att stabilisera organisa-
tionen.

När jag ser tillbaka 
på de 15 årsmöten 
med avdelningar-

na som jag bevistat (det är 
samtliga hittills) så tycker 
jag att både stämning och 
arbetsglädje lyser igenom 
överallt. Man jobbar på 
olika håll med olika akti-
viteter, voltbilen är myck-
et bokad inför säsongen, 
mängder av internationella 

körkort skrivs ut, många Ta 
Paus aktiviteter är planera-
de liksom många som kom-
mer att delta på TN-dagen. 
Listan kan göras lång. Nu 
saknas bara nya medlem-
mar men vi måste jobba på 
det också.

När jag tittar ut så lyser 
solen, det är kallt men en 
optimist som jag tycker 
ändå att det kommer lite 
vårkänslor. Mina vänner 
i Region Väst, låt oss inte 
brytas ner av svårigheter 
utan låt oss tillsammans 

arbeta för att göra MHF 
i vår region ännu bättre 
och ännu starkare inför 
den framtid som självklart 
finns för vårt MHF!

Tommy Janerstål

Namnlöst-7   1 2020-12-05   12.19
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Agenda Agenda 15 mars-25 maj 202315 mars-25 maj 2023
Agenda för perioden fram till nästa tidning kommer ut.
Det skall vara kortfattat (Utförlig annons på annan plats). Denna gäller alla aktiviteter för allt inom 
MHF-avdelningar, MHF ungdom, Camping Cluben (CC) och regionen.
Sänd uppgifterna till:  E-post: rattarenvast@mhf.se

 DATUM TID MÖTEN 2023

2023
 5 april kl   18.00 Årsmöte Bästkustens MHF  Ellösparken Ellös
 15 april 10:00 MHF Region. årsm. SAAB-museet/Innovatum, Åkerssjövägen 18, Trollhättan
 18 maj   Folknykterhetens dag Mellerud MHF södra Dalsland

DamklubbenDamklubben
 19 april onsdag  (årsmöte)

 24 maj  onsdag (vårutflykt)

Camping Cluben Camping Cluben 

 27 april-1 maj   Valborgsträff på Vallsnäs  Södra Unnaryd
 11-14 maj  Vårträff. Stenshults Idrottsplats Uddevalla

Hastighetskameran. 
Med tanke på den dåliga disciplin som råder för gällande hastighetsgränser är potentialen för hastighetskontroller 

mycket stor. När det gäller användning av detta instrument får avdelningarna 500 kr per dag det används.
OBS! Ni som önskar få med något i agendan,  

Skicka in i god tid sådant som ni vill ha med i agendan.
Redaktionen

OBS! Ny mail-adress:rattarenvast@mhf.se



6 REGION VÄST NR 1 2023 REGION VÄST NR 1 2023  7

 

Redaktören-

Önskemål från redaktionen
Bilderna som vi får in till tidningen håller ibland 

en låg kvalité. 
En orsak till detta är att många tar bilderna med 

mobiltelefonerna.

Detta går att åtgärda om man gör en bra
inställning av kameran i telefonen.
Med vänlig hälsning, Redaktionen

Regionårsmötet äger rum 15 april 2023 kl. 10:00    
SAAB-museet/Innovatum, Åkerssjövägen 18, Trollhättan. 

Kaffe och smörgås från kl. 09:30. 

 Styrelsen 

Regionårsmötet äger rum 15 april 2023 kl. 10:00    
SAAB-museet/Innovatum, Åkerssjövägen 18, Trollhättan. 

Kaffe och smörgås från kl. 09:30. 

 Styrelsen 

Regionårsmötet äger rum 15 april 2023 kl. 10:00    
SAAB-museet/Innovatum, Åkerssjövägen 18, Trollhättan. 

Kaffe och smörgås från kl. 09:30. 

 Styrelsen 

Tänd ett ljus Tänd ett ljus 
Tänd ett ljus och låt det 
brinna,
låt aldrig hoppet försvin-
na det är mörkt nu, men 
det blir ljusare igen.
Tänd ett ljus för allt du 
tror på, för den här pla-
neten vi bor på.
Tänd ett ljus för jordens 
barn ….. 

Jag börjar min lilla spalt 
på samma sätt som jag 
gjorde i förra numret av 
Ratta Ren. Med en ”slag- 
dänga” 

Denna gång blir det med 
gruppen TRIADs låt ”Tänd 
ett ljus” som numera har 
blivit en av Sveriges po-
puläraste julsånger men 
som från början var en 
”kampsång” om mänsklig-
heten innan texten skrevs 
om..

Personligen brukar jag 
ha den i ”baknacken” när 
jag läser eller ser på TV 
om allt som sker i vår 

värld och kanske mest vad 
som sker i vår närhet just 
nu med skjutningar och 
sprängningar.  Vi ”matas” 
varje dag av media med 
vad som händer i de ”kri-
minella gängkrigen” vilket 
är fruktansvärt. Samtidigt 
står den ena efter den andra 
”skönlockiga” ministern 
och lovar hårdare tag i våra 
TV apparater.

MEN, MEN ing-
en av dessa ”hårfagra” 
människor har en tanke på 
de människor som är roten 
till problemen

BRUKARNA 
FESTFOLKET  
för finns det inga som ef-

terfrågar narkotikan (som 
är en av gängens absoluta 
största inkomstkälla) så 
blir det mindre inkomster 
att slåss om.

På den tiden som jag 
var verksam inom ”nöjes 
o kroglivet” (för ca 20 år 
sedan, drygt) började nar-
kotikan att bli mer och mer 
populär som berusnings-
medel på helgerna (fram-
för allt). Man kunde se 
”spåren” ofta på toaletter-
na där de kunde vara ifred 
att ”snorta en sträng” för 
att ”komma i form” inför 
aftonen. Jag kan inte i min 
vildaste fantasi tro att detta 
beteende har minskat utan 

snarare tvärt om så ökar det 
lavinartat. Jag läste någon-
stans (troligtvis internet) 
en intervju som var gjord 
på en gymnasieskola i en 
småstad med ungdomar 
om deras syn på narkotika. 
Där var det en ung gym-
nasieelev som sa … (citat) 
-Jag tror att vi yngre ser på 
narkotika ungefär som den 
äldre generationen såg på 
röka och snusa. Det är lite 
farligt men man dör inte 
av det … inte jag i alla fall 
(slut citat).

Har vi, den vuxna gene-
rationen totalt misslyckats 
med att föra kunskapen 
vidare?

Eller, är det så att vi fört 
den vidare?

De som ”snortade” på 
krogtoaletten för drygt 20 
år sedan är väl troligtvis 
förälder idag och fastnade 
inte missbruket utan kan-
ske bara blev en ”brukare” 
och då är det väl inte så 
farligt om ”grabben/tjejen 
tar lite”. 

Ja, vad säger man …..  
barn gör inte som man sä-
ger, de gör som man ser 
föräldrarna göra. Så kanske 
det är även i detta fallet … 
Några som också borde 
göra som andra gör …  

Läste ni reportaget från 
Tylösands seminariet i 

förra numret av Ratta Ren 
Väst? Inte !  Det gjorde 
inte jag heller … som tur 
är får jag som redaktör, 
tidningarna från de andra 
regionerna. Där kunde jag 
läsa reportagen från de som 
var valda från deras regio-
ner och som varit där och 
rapporterade tillbaka till 
medlemmarna i regionen.  
Tydligen har andra regio-
ner ett annat återrapporte-
ringssystem än vad region 
väst har.  Om ni läser region 
Västs protokoll 20221210 
§131 så kan ni läsa om en 
som inte behöver rappor-
tera mer … Det finns ett 
bevingat utryck som är så-
lunda .. HAN KOM, HAN 
SÅG, HAN SEGRADE … 
det kan väl inte direkt pas-
sa in på på MHFs relativt 
nya Generalsekreterare. 
”Han försvann lika snabbt 
som avlöning” och varför, 
det kanske vi får reda på 
någon gång. Ja, vad säger 
man? Jag vet i alla fall vad 
jag skall säga .. 
VÄLKOMNA TILL 2023 

ÅRS FÖRSTA RATTA 
REN VÄST.

Johnny Jonsson
(han som snubblat på 
tangentbordet denna 

gång)

MHF Damklubb med Club 60, GöteborgMHF Damklubb med Club 60, Göteborg
Månadsträffar under vintern 2022-2023Månadsträffar under vintern 2022-2023
7 december
Avslutade vi året med MHF Damklubb med Club 60. 
Traditionsenligt var det gott kaffedopp m.m. med julan-
knytning och vi lät oss givetvis väl smaka av bordets alla 
håvor under som vanligt glatt samspråk. Efter detta fick 
det ju inte heller fattas lite musik om lucia och jul till 
Svens gitarr med spontan allsång, allt i en trevlig bland-
ning. Vi avslutade med att önska varandra en God Jul och 
tacka vår gästfria Birgitta för det gångna året. Jultomten 
hade alleredan varit där och lämnat trevliga julklappar 
till alla och envar. Vi har alltid roligt tillsammans och så 
trivsamt dessutom hemma hos vår ordförande Birgitta, 
och vi började redan se fram emot vår januariträff på det 
nya 2023! 
11 januari 
Var det då dags för att ”Dansa ut julen” som vi brukar 
kalla det. Detta är ju en gammal tradition från tiderna 
i Nordengården där det var plats för långdans. Som de 
senaste åren blev det lite ”dansa runt granen-låtar”, att 
lyssna på och sjunga till Svens bälgaspel. Det var ju så ro-
ligt att få ses igen och kaffebordet var ju fint som vanligt. 
Vi hade det så trevligt och mycket att prata om. Till stor 
glädje för oss alla hade denna gång två nya medlemmar 
infunnit sig.

8 februari 
Var det dags för nästa månadsträff. Årsmötet skulle få bli 
lite längre fram. Det var sedvanlig samling vid kaffebor-
det med goda smörgåsar och kakor, glatt samspråk och 
härlig gemenskap. Våren kändes nästan nära när mor-
gonens dimma hade avlösts av solsken, men vårvisorna 
fick vänta. En liten musikstund med lite visor av Evert 
Taube, Lasse Dahlquist och andra fick avrunda denna 
”vinterträff” i väntan på och förhoppning om den snart 
annalkande våren. 

Vi träffas vanligen en onsdag i månaden mellan klock-
an 12 och 14 hemma hos Birgitta Olsson, Lillkullegatan 
31, Göteborg. Daglediga vänner i MHF-skaran är alltid 
välkomna – ju fler vi blir desto roligare är det! Denna 
”damklubb” välkomnar mer än gärna herrar sedan flera 
år tillbaka. Ring gärna Birgitta Olsson (0707-745723) 
eller Sven Berntsson (031-547733) om Du vill veta mer 
om detta.

/Sven Berntsson
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OBS! Ta alltid kontakt med ombudet innan du skickar 
din ansökan. Ombudet kan ju ha semester eller på annat 
sätt vara förhindrar från att hjälpa dig snabbt.

 Utfärdar Internationella Körkort

Birgitta Olsson
Sofierogatan 3 D
412 51 Göteborg
0723-24 25 50
mhfgbg@mhfgoteborg.se
hemsida: 
www.mhfgoteborg.se
E-post: 
mhfgbg@mhfgoteborg.se
Susanne Mikszath
Lönnen, Kasernvägen 6
504 31 Borås
tel. 033-10 87 50
E-post:lonnen.boras@gmail.com
Ulf ”Fixarn” Karlsson
Björkgatan 6
591 36 Motala,
tel. 076-612 18 35
E-post: u.fixarn@telia.com
Har du allmänna frågor om IKK?
Ring eller mejla huvudansvarig:
MHF:s kansli
08-555 765 55
ikk@mhf.se

Göteborgsavdelningens årsmöteGöteborgsavdelningens årsmöte
Årsmöte för Göteborgs 
Lokalavdelning hölls den 
8 februari i kontoret på 
Sofierogatan. 

Göteborgsavdelning-
ens ordförande, 
Tommy Janerstål, 

öppnade mötet och hälsa-
de deltagarna välkomna. 
Årsmötet ansågs behörigen 
utlyst.
Till presidium valdes: 
Ordförande:
Tommy Janerstål 
Sekreterare 
Sven Söderman
justerare tillika rösträknare 
Lars-Olof Hedenås, refe-
rent Lars-Olof Hedenås.

Dagordningen god-
känts därefter vidtog 
styrelseförhandlingarna. 
Avdelningens verksam-
hetsberättelse föredrogs 
även så den ekonomiska re-
dogörelsen, så och balans- 
och resultaträkningen, 
vinstdispositionen samt 
styrelsens ansvarsfrihet 
godkändes och lades till 
handlingarna. 

En ny verksamhetsplan 
för 2023 antogs, skulle 
någon annan aktivitet bli 
aktuell så kommer den att 
skrivas in.

Arvoden för 2023 kom-
mer inte att utgå däremot 

reseersättning enligt statli-
ga normer.

Styrelsen kommer att be-
stå av fyra ordinarie ledamö-
ter inklusive ordförande. Till 
ordförande valdes Tommy 
Janerstål, ledamöter Birgitta 
Olsson, Sven Söderman och 
Sven Berntsson, revisors-
uppleant vakant, revisor Bo 
Bergman.

Fyra ombud kommer att 
åka till Regionens årsmöte 
i Trollhättan den 15 april.

Till valberedning in-
för årsmötet 2024 valdes 
styrelsen. Inga motioner 
till Regionsårsmötet och 
Förbundsårsmötet hade 

inkommit.
Ingen som skulle få för-

tjäntutmärkelse hade vi 
möjlighet att dekorera, 
förtjänsteknen kommer att 
skickas till dem.

Tommy Janerstål avsluta-
de mötet. Ett stort tack fram-
fördes till Tommy Janerstål 
för att han har ställt upp som 
ordförande under året.

Därefter vidtog en trevlig 
stund runt kaffebordet.

Vid penna Lars-Olof 
Hedenås

Årsmöte MHF södra DalslandÅrsmöte MHF södra Dalsland
Torsdagen den 23 fe-
bruari samlades MHF 
södra Dalsland för att ha 
årsmöte i stationshuset 
i Brålanda. Årsmötet 
inleddes av ordf. Johnny 
Jonsson som hälsade alla 
välkomna, representanter 
från Region Väst, med-
lemmar och övriga gäster.

Parentation och en tyst 
minut genomfördes 
för de medlemmar 

som lämnat oss under året.
MHF södra Dalsland 

hade detta år en jubilar att 
utdela 50 årsförtjänstteck-
en till, Per-Rune Persson. 
Tyvärr hade jubilaren inte 
möjlighet att närvara då 

han och hustrun flyttat till 
Karlstad, men ordf har va-
rit i kontakt med honom 
och lovat att se till att för-
tjänsttecken och diplom 
kommer till Karlstad.

Sedvanliga årsmötesä-
renden genomgicks av 
Nils-Erik Söderqvist som 
valdes att leda årsmötet.

Enligt verksamhetsbe-
rättelsen framgick det 
att avdelningen har haft 
en ganska stor verksam-
het 2022 (allt är relativt). 
Deltagande i TN-dagen, 
Folknykterhetens-dagsfi-
rande, Kanalyran, Bygde-
festen, Nuntorpsdagarna 
och tillsammans med regi-

onen deltagit i en träff med 
ungdomar/föräldrar om 
A-traktorer. Totalt 10 dagar 
som MHF södra Dalsland 
varit ute och visat upp sig 
i trafiknykterhetens tjänst.

Södra Dalslands MHF 
och MHF Tvåstad har åter 
tagit upp frågetävlingen 
”Kvar i Täten”. Avdelning-
en har varit representerad 
vid regionens olika sam-
mankomster. 

Samtliga i styrelsen om-
valdes att även leda fören-
ingen 2023.

Regionsordförande Tom-
my Janerstål redogjorde för 
arbetet i regionen och riks. 
Regionsstyrelseledamot 

Frank Gunnarsson berätta-
de om ett arrangemang som 
ska genomföras tillsam-
mans med Volvo i början på 
juni månad.  Efter val och 
informationer avslutade 
ordförande Johnny Jonsson 
mötet och tackade alla som 
varit behjälpliga i förening-
en under verksamhetsåret. 
Efter mötet bjöds det in 
till kaffe och smörgås och 
liten kaka som Inger Norr-
man ordnat på ett alldeles 
förträffligt sätt.

Aftonen avslutades och 
alla begav sig hemåt efter 
ett väl genomfört årsmöte.

Johnny Jonsson

Namnlöst-9   1 2022-06-18   09.11
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Kraftig ökning av vejpning bland skolungdomarKraftig ökning av vejpning bland skolungdomar
Kraftig ökning av e-ciga-
retter, ökad användning 
av snus, men fortsatt 
historiskt låg alkoholkon-
sumtion bland ungdomar. 
Det visar Centralför-
bundet för alkohol- och 
narkotikaupplysnings 
senaste nationella skol-
undersökning.

Vejpning, rökandet 
av e-cigaretter, ökar kraf-
tigt bland skolungdomar 
enligt den senaste skolun-
dersökningen från CAN, 
Centralförbundet för alko-
hol- och narkotikaupplys-
ning. I undersökningen till-
frågas ungdomar i årskurs 
9 och gymnasiets år 2 om 
bland annat sina alkohol-, 
narkotika- och tobaksva-
nor.

Ökningen av använd-
ningen av e-cigaretter är 
mycket kraftig.

– På bara ett år ser vi en 
fyrdubbling i nian och en 
femdubbling på gymnasiet, 

säger Martina Zetterqvist, 
utredare på CAN, som 
presenterade rapporten på 
måndagen.

Hela 20 procent av elev-
erna i årskurs 9 och 24 pro-
cent i gymnasiets år 2 har 
använt e-cigaretter under 
den senaste månaden.

Snusningen har det se-
naste decenniet ökad både 
i årskurs 9 och gymnasiets 
år 2.

– Framför allt ser vi den 
här ökningen bland gym-
nasietjejerna, där andelen 
snusare har femdubblats på 
bara sju år, säger Martina 
Zetterqvist.

Ökningen beror till stor 
del på en ökad användning 
av så kallat vitt snus, det 
vill säga snus som formellt 
inte är en tobaksprodukt, 
men innehåller nikotin.

I undersökningen är det 
11 procent i årskurs 9 och 
24 procent av gymna-
sieleverna som snusade.

När det gäller alkohol 
är trenden nedåtgående. I 
början av 1970-talet var 
det 90 procent av eleverna 
i årskurs 9 som drack alko-
hol. Nu är den andelen nere 
på 38 procent.

– Vi ser samma utveck-
ling i gymnasiet. Där har 
andelen alkoholkonsumen-
ter sjunkit från 90 procent 
2004 till 67 procent, säger 
Martina Zetterqvist.

Även intensivkonsum-
tionen av alkohol har gått 
ned och ligger på historiskt 
rekordlåga nivåer.

Narkotikaanvändningen 
i årskurs 9 har varit  stabil 
de senaste decennierna och 
det finns inget som tyder på 
att minskningen av alkoho-
lanvändningen ersatts av 
ökad narkotikaanvändning.

– Nivåerna har pendlat 
någonstans runt fem och 
tio procent bland nionde-
klassare, säger Martina 

Zetterqvist.
I årets mätning landa-

de det på sex procent av 
eleverna i årskurs 9 och 
15 procent av gymnasie-
eleverna som någon gång 
använt narkotika. Om man 
också inkluderar dem som 
använt narkotikaklassade 
läkemedel utan ordination 
stiger andelen till 10 res-
pektive 20 procent

Foto: Eveline Johnsson 
Martina Zetterqvist, CAN

ÅRSMÖTEÅRSMÖTE
Bästkusten MHFBästkusten MHF

Onsdagen Onsdagen 

5 april 2023 5 april 2023 

kl 18.00kl 18.00

Ellösparken EllösEllösparken Ellös
Vid frågor kontakta:  Vid frågor kontakta:  

Henrik Mattsson Henrik Mattsson 
Tel: 070-4068171Tel: 070-4068171

Hela vägen till en bra affär!

010-474 10 00 | XR.NU

Ett av länets starkaste transport-, miljö- och anläggningsföretag!

2017-04-18 
08:27:34

Hela vägen till en bra affär!

010-474 10 00 | XR.NU

Ett av länets starkaste transport-, miljö- och anläggningsföretag!

www.vargarda.se

Vi stöder MHF för en nykter och säker trafikmiljö

annons.indd   1 2020-06-16   14.34

HUSVAGNAR & HUSBILAR i

www.backamohusvagnscenter.se
Se hela vårt lager på vår hemsida

Namnlöst-2   1 2017-02-22   13.14

VÄLKOMMEN TILL VÅR  VÄLKOMMEN TILL VÅR  
TRAFIKÖVNINGSPLATS I UDDEVALLATRAFIKÖVNINGSPLATS I UDDEVALLA

Glimmingen 420, Uddevalla 
info@ftrc.se // 0522-64 58 64

www.ftrc.se

Vi skräddarsyr utbildningen utifrån dina behov

VÄLKOMMEN TILL VÅR  
TRAFIKÖVNINGSPLATS I UDDEVALLA
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Årsmöte MHF AlingsåsÅrsmöte MHF Alingsås
Söndag den 26 febru-
ari var det årsmöte för 
MHF lokalavdelning i 
Alingsås. Mötet hölls 
i Tempelriddaresalen i 
Palladiumhuset. Vid mö-
tet medverkade Tommy 
Janerstål som mötesord-
förande. 

Den nuvarande sty-
relsen omvaldes; 
Erik Kjellberg, 

ordförande, och ledamöter 
Rune Carlsson, Frank Gun-
narsson, Torbjörn Flinck 
och Dan Svensson. För-
tjänstutmärkelser delades 
ut till Lennart Magnesköld 
som varit medlem i 60 år 
och till Per Sandberg som 
varit medlem i 50 år. 

Efter samvaro kring fika-
bordet, berättade Erik Kjell-
berg om Palladiumhuset 
som började byggas för 100 
år sedan, något som kom-
mer att uppmärksammas 

det kommande året. Med 
tidningsurklipp visades his-
toriska återblickar från 1910 
– 1930-talen,  bl a  med 
årsmötesreferat från MHF 
1931. En bilannons från 

1924 visar att en ny Ford-bil 
då kostade 2225 kronor, vil-
ket motsvarar ca 75 000 kr i 
dagens penningvärde. 

Tommy avslutade mötet 
med information om MHF 
från riksnivå. Minskade 
medlemsantal och försäm-
rade bidrag från trafikver-
ket innebär att ekonomin 
behöver skruvas åt för att 
klara framtiden. Lokalav-
delningens styrelse och 
medlemmar uppmanades 
att ta ställning till ett an-
tal diskussionsfrågor om 
MHF-s framtid. Tommy 
berättade att Region Väst 
är den MHF-region som 
har flest aktiviteter. 

Erik Kjellberg
Foto: Kerstin Kjellberg

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
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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.

Borås: Borås Bilhall 033-23 00 30 | Götene: Åkessons Bil 0511-502 90 | Habo: Runes Bil 036-404 80  
Kungsbacka: Inlags Bil 0300-743 50 | Mölndal: Hedin Bil 031-790 04 00 
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Namn:  
Anders Lindecrantz
Bostadsort: 
Långås
Arbetsplatsens ort:  
Falkenberg
Jobbat på NBV sedan:  
Januari 2015

Började på NBV som:  
Verksamhetsutvecklare
Jobbar nu som:  
Verksamhetsutvecklare inom 
främst musik
Mina arbetsuppgifter: 
Jag ansvarar för ett musikhus som 
vi har i Falkenberg. Där är ca 16 
band.
Hur jag kom i kontakt med 
NBV:   
Genom en annons i tidningen om 
ett ledigt arbete               
Tidigare erfarenhet av folk-
rörelser: 
Har spelat i band större delen av 
mitt liv. Vi har haft hjälp av ett antal 
olika studieförbund med hyror m.m 
genom åren.

Medlem i medlemsorganisa-
tion:  
Jag är idag medlem i MHF
Vilken sedan/när:

2016
Familj och fritidsintressen: 
Jag är gift med Ulla och vi har 5 barn 
ihop. Alla barnen är idag vuxna. Vi 
har 6 barnbarn. Mitt största intresse 
är musik, så det blir detta jag sysslar 
med mest på min fritid.

Våra värderingarVåra värderingar
NBV:s grundläggande idéer bygger på: NBV:s grundläggande idéer bygger på: 
• NBV:s idégrund om nykterhet, demokrati och fören-

ingsliv.

• NBV har som utgångspunkt att varje människa i sam-
verkan med andra växer genom folkbildning.

• NBV erbjuder människor att välja NBV för att öka sin 
kunskap, uppleva kultur och möta nykterhetsrörelsens 
idéer i en välkomnande miljö.

• NBV vill genom verksamheten stärka alla människors 
lika värde, ge verktyg för föreningsfrihet och rätten 
att uttrycka sina åsikter.

Vår visionVår vision
”Befriande möten som bildar ett klartänkt Sverige.””Befriande möten som bildar ett klartänkt Sverige.”

Vi skapar förutsättningar för människor att bilda ett 
gemensamt ”vi”. I trygga möten lär vi av varandras olik-
heter och erfarenheter istället för att låta dem begränsa 
oss. Det är så vi tillsammans kan skapa ett samhälle där 
nya tankar och perspektiv får plats.

Vi vill ge alla en möjlighet att göra sin egen bild-
ningsresa. Varje grupp består av individer och för den 

enskilda individen erbjuder vi möjligheten att få delta 
i verksamhet utifrån det egna valet, fritt från betyg och 
ett lärande som gör att deltagarna växer och utvecklas. 
Vi finns självklart som stöd för gruppen under hela vä-
gen. Vi fokuserar på möten och att skapa mötesplatser, 
fria från krav och prestationer. Det är vi som skapar 
möjligheten att dessa möten tar plats. 

Välj ett Bussbolag som stöder MHF!

www.veingebuss.se
0430-181 02

www.lundbergstaxi.se
0371-460 00

www.sparlundsbusstrafik.se
0514-301 53

www.bergkvarabuss.se
0480-42 55 00

www.jorlandabuss.se
0303-506 00

www.lillaedetbuss.se
0520-65 75 00

www.royallimo.se 
031-711 95 07

www.veddigebuss.se
0340-300 08

www.sos-resor.se.
0346-130 27

www.sennansbuss.se
035-661 10

www.hisingebuss.se
031-22 21 23

annons.indd   1 2022-12-04   12.25
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TRAFIKSKOLAN DEL 5TRAFIKSKOLAN DEL 5
Goddag. Välkomna till nästa del i trafikskolanGoddag. Välkomna till nästa del i trafikskolan

Idag ska vi prata om följande:
-  Stopplikt. 
-  Heldragen linje
-  Föra fordon i vägren.
STOPPLIKT

Vid skylten på bilden råder stopplikt. Stopplikt innebär 
att man ska STANNA innan man kör ut på nästa vägbana. 
Du SKA stanna vid stopplinjen som är markerad i marken. 
Stopplinjen kan vara i höjd med stoppskylten eller något 
framför eller bakom stoppskylten. 

Finns där ingen linje så ska man STANNA innan man 
kör ut på vägen. 

Att rulla långsamt eller att köra som vid en väjnings-
plikt är INTE tillåtet. Det är heller inte tillåtet att stanna 
bakom framförvarande bil för att sedan följa med den ut 
i korsningen. Du som enskild bilist MÅSTE STÅ HELT 
STILLA innan du kör vidare. 

Iakttar man ej stopplikt, och det leder till att ett fordon 
på vägen man kör ut på behöver bromsa, omhändertas 
körkortet av oss direkt på plats. I övriga fall är en var-
ning från Transportstyrelsen vanlig. En varning innebär att 
Transportstyrelsen har extra koll på en person. Varningen 
ligger kvar i två år och körkortet kan återkallas vid mindre 
förseelser under denna period. 

Överträdelse: Ej iakttagit stopplikt.
Ordningsbot 164A 2500 kr. 

HELDRAGEN LINJE
På bilden syns en heldragen linje med krav på synbarhet 

i väta. Detta innebär att minst 60% av linjens yta är jämnt 
fördelat vit. Att den är ”hackad” är för att vatten inte ska 
samlas på linjen och på så vis påverka linjens möjlighet 
att reflektera ljus (se Trafikverket Funktionsbeskrivning). 

En heldragen linje är INTE tillåten att överskrida i nor-
malfallet. Till exempel är det inte tillåtet att överskrida 

den för att köra förbi fordon på insidan som tyvärr många 
gör på platsen där aktuell bild är tagen. 

Överträdelse: Överskridit heldragen linje. 
Ordningsbot: 029A 1500 kr. 

FÖRA FORDON I VÄGREN
Det finns preciserat vilka fordon som får föras i vägre-

nen(Trafikförordning(1998:1276) 3kap 12§). 
På platsen på bilden är vägrenen och körbanan avdelad 

med en heldragen linje. Då får INGA personbilar, lastbilar 
eller MC färdas i vägrenen. Således är det INTE tillåtet att 
köra förbi andra fordon i vägrenen på aktuell plats! Detta 
gäller även på andra platser där det ser ut som på bilden. 
Upphör GENAST med detta felbeteende!

Överträdelse: Fört fordon på otillåten vägbana.
Ordningsbot 021A 800kr. 
Anledningen till att detta ta upp är för att många bilister 

har för vana att, redan vid mindre kö på avfarterna, köra 
förbi kön genom att då överskrida heldragen linje, köra i 
vägrenen och sedan strunta i stopplikten. Majoriteten av 
de som kör förbi kön vänder sedan längre ner på vägen 
de kört ut på bara för att komma tillbaka igen. Det rör sig 
helt enkelt om ett egoistiskt beteende att de inte vill stå 
i kön och då hellre begår flertalet överträdelser bara att 
spara några enstaka minuter. 

Totalsumma vid ovan nämnda överträdelser: 3650kr. 
Totalsumma om man i alla fall ser till att stanna vid 

stopplikten: 1900kr. 
Mvh Pa J.

Det blir ett något längre inlägg idag då flertalet felbeteenden ryms under en och samma bild. Bilden föreställer en motorväg-
savfart i nordvästra Skåne men är tillämpbar på många avfarter i vårt avlånga land. 

TRAFIKSKOLAN DEL 6TRAFIKSKOLAN DEL 6
Hej från Pa J. Hej från Pa J. 

Del 6 blir något av en repetion från ett tidigare inlägg 
gällande regler kring a-traktorer. Anledningen till detta 
är att vi har sett en kraftig ökning av a-traktorer som är 
olagliga. 
A-TRAKTORER OCH ”REGBES”

Stoppar vi en a-traktor som ej överensstämmer med 
registrerade uppgifter gällande person- och/eller gods-
befordran vid en flygande besiktning är det OLOVLIG 
KÖRNING. 

Med personberfodran/godsberfodran menas om a-trak-
torn är registrerad med till exempel ej öppningsbara 
bakdörrar för att utrymmet innanför ej är förstängt och 
bakdörrarna går att öppna och man då har tillgång till 
baksätet är det en olovlig körning. Detsamma gäller om 
bagageluckan är öppningsbar och man kan lasta i baga-
geutrymmet. 

Vill man ha öppningsbara bakdörrar/bagagelucka MÅS-
TE utrymmet innanför vara förstängt. Man får ha ett min-

dre utrymme innanför för att sätta till exempel en mindre 
väska(tänk skolväska), komma åt att byta lampor och så 
vidare. 

Efter mitt förra inlägg gällande detta för snart ett år 
sedan såg det väldigt bra ut. Men nu verkar det som om 
att ungdomar tillsammans med vårdnadshavare behöver 
en ny påminnelse. 

Ser vi inte en avsevärd förbättring, och det är nu den ska 
ske, så kommer ALLA att rapporteras för olovlig körning 
som har dessa brister.

Detta gäller alltså vid person och/eller godsberfodran.
Är a-traktorn manipulerad, går för fort, så är det fort-

farande även där olovlig körning som gäller utan någon 
pardon. 

Med vänliga, men bestämda, hälsningar: Pa J
Dom gällande olovlig körning vid person/godsberfodran: 

Svea HR 12293-21
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Tvåstads MHFs årsmöteTvåstads MHFs årsmöte

Årsmötet hölls i IOGT-
NTO huset i Väne-Ryr 
den19 februari 2023. 
Ordförande Inger An-
dersson hälsade välkom-
men till Tommy Janerstål 
med fru Ingela och 
Frank Gunnarsson som 
representerade Region 
Väst, jubilarer, medlem-
mar och övriga.

Vid Parentation spe-
lade Tommy på sitt 
Dragspel och där-

efter höll Bengt-Vilgot Jo-
hansson ett tal och läste för 
bortgångna medlemmar.

 Till kvällens årsmötes-
ordförande valdes Tommy 
Janerstål och Lena Peter-
son till sekreterare.

 Från verksamhetsberät-
telserna framgick det att 
avdelningarna har haft en 
verksamhet för år 2022 så-
som trafiksäkerhetsarbete 
och att främja nykterhe-
ten i trafiken med att ”Ta 
Paus” i 3 dagar i slutet av 
juli månad med ett riktigt 

bra sommarväder som var 
i det varmaste laget. Avdel-
ningen har varit represen-
terad vid regionens olika 
sammankomster. Tvåstads 
MHF och Södra Dals-
lands MHF har åter tagit 
upp frågetävlingen ”Kvar 
i Täten”.

Tvåstads MHF fick föl-
jande sammansättning: 
Inger Andersson ordfö-
rande, June Andersson v. 
ordförande, Lena Peterson 
sekreterare och kassaför-
valtare, Catrin Svensson, 
Rose-Marye Rosheden, 
Ingeborg Gustafsson och 
Bengt-Vilgot Johansson 
ledamöter. Bokföring får vi 
hjälp med av Brith Rund-
gren

Tvåstads MHF hade tre 
50 års jubilarer Jan Olov 
Jonsson och Lena Peterson 
som var närvarande på mö-
tet och mottog 50-årsnälen 
av Tommy och blommor 
av Inger, Erland Hammar 
var också 50 års jubilar 

men kunde inte närvara. 
Efter årsmötesförhand-

lingarna serverades kaffe, 
the och semla.

Tommy underhöll med 
dragspelsmusik som alltid 
är uppskattat. Tommy in-
formerade om MHF:s ar-
bete både om alkobommar 
och en del om A-traktorer. 
Även vad som händer på 
förbundsnivå. Oroväckan-
de är att medlemskapet i 
MHF minskar. 

Lena Andersson

Årsmöte MHF TimmersdalaÅrsmöte MHF Timmersdala
Timmersdala lokalavdel-
ning av MHF har hållit 
årsmöte. Mötet hölls i 
Timmersdala motions-
stuga under ledning av 
ordförande Nils-Åke 
Pehrsson. Mötet gästades 
av regionens represen-
tant Tommy Janerstål. 
Han talade om MHF:s 
framtid. Ekonomin är 
dålig. Det blir inget 
organisationsbidrag från 
Trafikverket längre. Det 
kommer att krävas myck-
et för att få ekonomin i 
balans.

Bommarna vid båtter-
minaler som skulle 
finnas 2018 är ännu 

inte på plats. Polisen mot-
sätter sig, men det måste 
finnas ett sätt att hindra 
berusade långtradarchauf-
förer att obehindrat köra i 
land och ut i trafiken med 
katastrof som följd.

Problemet att förare som 
varit med i en olycka kan 
skylla på att de supit efter 
olyckan bör kunna åtgär-
das genom att följa Nor-
ges exempel. Om någon 
olycksdrabbad i Norge 
dricker alkohol inom sex 
timmar efter olyckan an-
ses det vara lika med att 
föraren var påverkad av 

alkohol vid olyckstillfället.
Cannabis är ett annat 

problem. I Colorado, USA 
som tillåter cannabis har 
olyckorna ökat mycket. 
Cannabis finns kvar i krop-
pen i 30 dagar.

Till att ingå i styrelsen 
valdes: Nils-Åke Pehrs-
son, Maj-Britt Lundgren, 

Roland Låstberg, Allan 
Svensson och Dagmar 
Svensson. Till suppleant 
valdes Martin Johansson 
och Gunvor Andersson. 

Årsmötet avslutades med 
att regionens representant 
delade ut en hedersnål till 
Maj-Britt Lundgren för 25 
års medlemskap. Däref-
ter vidtog samkväm med 
smörgåstårta, god kaka, 
filmvisning och drag-
spelsunderhållning av Ro-
land Låstberg och Tommy 
Janerstål.

Aktiviteter i vår blir 
närmast årsmöte Regi-
on Väst med besök på 
SAAB-muséet i Troll-
hättan den 15 april. I maj 
planeras en utflykt med 
bil-busstema och den 25 
maj infaller Trafiknykter-
hetens dag.
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Skövde
Niclas Motor Skövde

0500-43 43 40

Sparsör
Nordling Motorteknik

0733-83 45 19

Älvsered
Arnagårds Bil & Plåt

0325-314 00

Askim
Mikkonens Bilservice

031-87 65 51

Tidaholm
Tidaholmsbilar Robin Svensson AB

0502-123 80

Göteborg
Autoservice Europa

031-44 30 40

Halmstad
Pelles Bil & Däck

035-10 10 60

annons.indd   1 2021-12-10   08.45

Grötfest hos Tvåstads MHFGrötfest hos Tvåstads MHF
Äntligen blev det en 
grötfest den 4 december 
som vi väntat på i några 
år. Vi var omkring 20 
medlemmar som samla-
des i IOGT-NTO huset 
i Väne Ryr för gemen-
skap kring grötfatet 
och skinksmörgåsen. 
Gemytlig stämning blev 
det när gruppen Ton-
steget spelade och sjöng 
flera populära låtar före 
maten. Sedan följde mer 
sång och musik av Ton-
steget innan kaffe och 
kaka serverades.

Dragning av de två 
lotterier som var 
sålda under kväll-

en. Vinster var en handbro-
derad adventskalender med 
24 små paket som var på 
ett lotteri och nästa lotte-
ri var åror flera julklappar 
som vinnaren fick välja på.

Inger Tackade Tonsteget 
för underhållningen och 
alla medlemmar som kom 
den här eftermiddagen. Vi 
alla önskade varandra en 
riktig God Jul och Gott 
Nytt År innan vi skiljdes 
åt efter en trevlig kväll.

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

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

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

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

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

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

2018: 1,1 procent; 2020: 

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

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

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

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

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

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

Forskningsstudien visar 
att en av fyra av de som 
ertappades var tidigare 
okända hos socialtjänsten. 
Och av resterande var cirka 
hälften okända hos social-
tjänsten för sin narkotika-

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

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

Socialstyrelsens forsk-
ningsstudie ger stöd för 
att polisens insatser leder 
till att ungdomars tidigare 
okända narkotikaanvänd-
ning upptäcks. Den visar 
också att socialtjänstens in-
satser är bredare än enbart 
fokus på narkotikaanvänd-
ningen där utredningarna 
mycket ofta redogjorde för 
risk- och skyddsfaktorer 
inom områden som familj 

Peter Moilanen, NPC, Foto: Drugnews & Pierre Andersson

och miljö, utbildning, so-
ciala relationer, fysisk och 
psykisk hälsa, känslor och 
beteende, och förutom nar-
kotika berörs även alkohol. 
Däremot återföll mellan 
65–70 procent varför stöd 
och vårdinsatser behöver 
förbättras.

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

När vi knyter ihop säck-
en för det gångna året är 
det med vetskapen om att 
100 procent illegal använd 
cannabis är lika med eller 
mindre än all smugglad 
alkohol. Men även att en 
aktuell forskningsstudie 
visar att unga som lagförs 
för narkotikabrott leder till 
upptäckt av tidigare okän-
da.

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

Gott nytt kämpar år!
PETER MOILANEN

– chef för  
Narkotikapolitiskt center

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

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

Enligt en enkät som 
Trafikskyddet låtit 
göra anser nästan sju 

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

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

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

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

Lagen förpliktar till an-
vändning av säkerhetsbälte 
även i bussar

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

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

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

Nästan alla använder sä-
kerhetsbälte i framsätet på 
personbilar

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

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

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

redan innan man startar 
bilen.

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

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

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

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

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

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

Saxat ur Trafikskyddet

”Att använda 
säkerhetsbälte är 

en enkel  
trafiksäkerhets-

gärning

”

https://www.can.se/undersokningar/monitormatningarna/
https://www.can.se/undersokningar/monitormatningarna/


24 REGION VÄST NR 1 2023 REGION VÄST NR 1 2023  25

Vad skulle du göra om du vann?

Lottvärde       Vinst

300 kr 150 000 kr

600 kr 300 000 kr

900 kr 450 000 kr

1 500 kr 750 000 kr

2 100 kr 1 050 000 kr 

Lotteritjänst 08-555 765 65 

Swish 123 578 0515 

www.enchanspatusen.se

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

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

Ta chansen du också!

Årsmöte med  Årsmöte med  
Norra Bohusläns MHF-avdelningNorra Bohusläns MHF-avdelning
Den 13 februari 2023 
höll Norra Bohusläns 
MHF-avdelning sitt ordi-
narie årsmöte i Kyrkans 
Hus i Dingle. Mötet gäs-
tades av 16 medlemmar 
som förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar 
också bjöds på kaffe med 
smörgås och semla.

Årsmötet förflöt utan 
några sensationer, 
hela styrelsen blev 

omvald och fick mötets be-
slut om ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret.

Styrelsen kom att se ut så 
att Tommy Janerstål fort-
sätter som ordförande till-
sammans med ledamöterna 
Thor Jonsson, Olof Sand-
berg, Ingela Janerstål, Eva 
Bratt, Majken Sjöberg och 
Leif Sjöberg.

Vi hade glädjen att häl-
sa två närvarande jubila-
rer, Gunnar Särnbratt från 
Uddevalla 60 år samt Leif 

Gillberg från Fjällbacka 50 
år. Båda förärades både nå-
lar och blommor.

Avdelningen har haft två 

dagar med Ta Paus vid Salt-
källans rastplats, uppmärk-
sammat TN-dagen på fem 
olika bilbesiktningar samt 
deltagit i en A-traktordag 
i Uddevalla. Vid samtliga 
tillfällen har en del av vår 
utrustning använts.

Nor ra  Bohus l äns 
MHF-avdelning ser till-
baka på verksamhetsåret 
2022 med glädje och tack-
samhet.

Tommy Janerstål

Fr vänster:  
60 års jubilar Gunnar Särnbratt, Tommy Janerstål och 50 

års jubilaren Leif Gillberg

Vi älskar service
Auktoriserade för:

Namnlöst-1   1 2020-03-09   13.06
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När våren börjar anlän-
da är det många som ser 
fram emot att få byta ut 
vinterdäcken mot som-
mardäck. Frågan är 
då, vilket datum är det 
som gäller för skiftet? 
Många frågar sig också 
hur de på smidigt sätt 
byter hjul på sin bil. Det 
ska vi självklart ge svar 
på!

När får man börja 
byta till sommar-
däck?

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

befaras bli vinterväglag.
Sommardäck datum 
2023:
• Du kan byta till sommar-

däck efter den 31 mars
• Dubbdäck är tillåtet till 

och med den 15 april
• Vinterväglag kan för-

länga säsongen
Håller dina sommar-
däck måttet?

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

Det handlar förstås inte 
enbart om att ligga på rätt 

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

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

Hjulskifte är ett relativt 
tungt arbete som många 
lämnar bort till sin däck-
verkstad. Har du dock rätt 
utrustning behöver det inte 
vara så komplicerat. Med 
en vanlig garagedomkraft 
kommer du långt och en 

sådan tar inte så mycket 
plats i anspråk.   Har du 
flera bilar att skifta däck 
på kan det vara värt att in-
förskaffa en maskin, en så 
kallad mutterdragare, för 
att avlägsna bultarna. Är 
din bil försedd med låsba-
ra hjulbultar bör du innan 
skiftet förvissa dig om 
att du har den tillhörande 
adaptern inom räckhåll.

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

Byta till sommardäckByta till sommardäck

Namnlöst-2   1 2018-12-03   15.30

Halmstads Energi och Miljö AB 
Vi stödjer en säkrare trafikmiljö

www.hem.se  |  035-190 190

GODA MÖTEN I FANTASTISK MILJÖ
SOMMARPROGRAM FÖR ALLA ÅLDRAR 

BOKA SEMESTERN NU!
WWW.GULLBRANNAGARDEN.SE

Namnlöst-9   1 2021-09-17   09.00
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Sedan 2010 har IQ mätt svenskens attityder till berusningsdrickande. Årets undersökning visar att vi nu är 
mer tillåtande än någonsin. Bland annat tar färre helt avstånd från att bli berusad när barn är med nu, än 
när mätningarna startade. Även inställningen till vardagsdrickande har blivit mer liberal över tid.

Det är intressant, och 
paradoxalt, att at-
tityderna till alko-

hol blir alltmer tillåtande 
samtidigt som vi faktiskt 
dricker allt mindre. Frågan 
är om den alltmer tillåtande 
attityden till alkohol är en 
tidig indikation på att tren-
den med en minskande al-
koholkonsumtion är på väg 
att brytas? Undrar Mojtaba 
Ghodsi, vd på IQ.
I årets mätning är det 
framför allt tre frågor 
som sticker ut: 
• Färre tycker att det är 

fel att bli berusad när 
barn är med. Över tid 
ser vi att allt fler svarar 
”mer fel än rätt”, snara-
re än ”helt fel” på frågan 
om det är rätt eller fel 
att bli berusad när barn 
är med. 2010 svarade 61 
procent ”helt fel”, vilket 
har minskat till 50 pro-
cent i årets mätning. 

• Färre tycker att det 
är fel att dricka sig till 

minnesluckor. Även på 
frågan om att dricka så 
mycket att man efter-
åt har svårt att komma 
ihåg hur mycket det fak-
tiskt blev, ser vi en tyd-
lig minskning av de som 
helt tar avstånd. 2010 var 
det 68 procent som sva-
rade ”helt fel”, och i år 
49 procent. Detta är en 
tydligt pågående trend.

• Mer tillåtande till al-
kohol på vardagslun-
chen. Majoriteten tyck-
er att det är fel att dricka 
något glas vin eller öl till 
lunch på vardagar, men 
det är klart färre i år, än 
när vi först ställde frågan 
i Vardagsindex 2015. Vi 
ser en nedgång från 72 
procent till 67 procent. 
Andelen som svarar ”helt 
fel” har minskat från 41 
till 32 procent.
– Ljuspunkten i samman-

hanget är ändå att alko-
holkonsumtionen går ner i 
Sverige, även om attityder-

na till alkohol blir alltmer 
tillåtande. Det negativa 
med en mer tillåtande in-
ställning till alkohol är om 
det leder till att det faktiskt 
dricks mer i barns närva-
ro, på jobblunchen – så att 
omgivningen påverkas ne-
gativt, eller att man sätter 
sig onykter bakom ratten, 
säger Mojtaba Ghodsi.

IQs Alkoholindex 2022 
är det lägsta sedan mät-
ningarna startade 2010. 
Även attityderna till var-
dagsdrickande, som mäts 
genom IQs Vardagsindex, 
har blivit alltmer tillåtande 
över tid och är i nivå med 
bottennoteringen 2021.
Så formas IQs båda 
index

IQs Alkoholindex tas 
fram genom svaren från 
sju frågor och är ett samlat 
mått på svenskarnas attityd 
till alkohol, med betoning 
på berusningsdrickande. 
Indexvärdet 60,0 för 2022 
är det längsta någonsin. 

Vardagsindex mäter, ge-
nom fem frågor, attityden 
till vardagsdrickande och 
är även det nere på en bot-
tennotering 2022, även 
om årets värde 53,4 är en 
ökning med 0,1 från ifjol. 
Alkoholindex och Var-
dagsindex presenteras på 
en skala från 0–100, där 0 
är mest tillåtande och 100 
är mest restriktiv. IQs Al-
koholindex och Vardagsin-
dex är de enda mätningar 
som över tid följer svensk-
arnas attityder till alkohol, 
berusningsdrickande och 
vardagsdrickande.

Undersökningen genom-
förs av Novus, och i årets 
undersökning intervjuades 
4015 svenskar, 16 år och 
äldre, i en slumpmässigt 
rekryterad webbpanel – 
varav 2028 män och 1987 
kvinnor. Fältperiod var 19 
maj–2 juni 2022 och delta-
garfrekvensen 61 %.

Mer ok att bli full när barn är 
med visar IQs trendrapport

Foto: Kelsey Chance/Unsplash 

Ditt medlemskap i MHF är Ditt medlemskap i MHF är 

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

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

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

rattfylleri.
• Att slopa servering av alkoholhaltiga drycker på färjor 

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

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

åberopa eftersupning.
MHF har, tillsammans med andra Motororganisatio-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pandemin har belastat sjukvården hårt under de senaste 
månaderna, men här ser vi trots allt ett slutdatum hägra 
vid horisonten, men för alkoholens och drogernas framfart 
ser vi tyvärr ännu inget slutdatum.
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MHF avd VÅRGÅRDAMHF avd VÅRGÅRDA
Utbildar sig i hur man 
hanterar akuta och kris-
lägen. Vid två tillfällen 
under hösten utbildade 
sig medlemmar i MHF 
Vårgårda i hur man be-
ter sig när man hamnar 
i lägen där man absolut 
inte vill vara. 

HEMBEREDSKAP 

Vid ena tillfället handla-
de det om HEMBERED-
SKAP. Hemberedskap är 
att vara förberedd innan 
krisen sker. Dagens sam-
hällsstruktur och den sår-
barhet vi lever med gör 
det nödvändigt att vi alla 
lär oss mer om hur vi 
kompletterar den bered-
skap som kommuner och 
statliga myndigheter har 
och därmed öka vår egen 
förmåga att klara oss i en 
krissituation. 

T.EX. Långvarigt elav-
brott kan vara väldigt be-
svärligt eftersom tillgång-
en till el är avgörande för 
hela vår vardag. Utan el 
kommer det inget vatten 
ur kranarna. Det går inte 
att hålla bostaden varm. 

Spisen, mikron, kaffe-
bryggaren och vattenko-

karen går inte att använda. 
Då är det bra om du är för-
beredd och vet hur du trots 
allt kan laga mat, hålla vär-
men inomhus, sköta din 
hygien och framför allt, få 
tag i rent vatten. Detta fick 
medlemmarna lära sig un-
der en timma tillsammans 
med kursledaren (kursle-
darinnan) Barbro Eriks-
son från Civilförsvarsför-
bundet.

Stärkta av denna utbild-
ning var det dags för nästa 
steg för medlemmarna att 
förbereda sig för ”akuta 
krislägen” så efter en må-
nad var det dags för H.L.R. 
(hjärt-lung-räddning).
H.L.R. 

Så under tre timmar fick-
man lära sig hjärt-lungrädd-
ning av Jocce Jenssen från 
Civilförsvarsförbundet. 
Båda utbildningarna var 
noggrant upplagda både 
informativt och praktiskt. 
Samtliga deltagare var 
väldigt nöjda och stärkta i 
händelse av kris och för att 
hjälpa sina medmänniskor 
vid hjärtstopp.

Hur många är det som an-
vänt en hjärtstartare? Detta 
ingick också i utbildning-
en.  MHF Vårgårdas med-
lemmar rekommenderar 
varmt dessa utbildningar. 
Priset för utbildningarna 
har inte påverkats av in-
flationen i vårt land. De är 

nämligen GRATIS.
Är övriga MHF:are in-

tresserade av dessa utbild-
ningar så kontakta Håkan 
Nilsson te. 070-4057067 
eller Thomas Asplund 
0763-445783 det går bra 

att ringa eller skicka SMS. 
Så kontaktar de er ifall de 
fått tillräckligt många an-
mälda för en kurs, någon 
gång under våren.

Mvh 
Håkan Nilsson

Trafikkontoret
goteborg.se

Välkommen 
till Göteborg!
Vår stad växer och vi bygger som aldrig förr. 
Målet är att det ska bli en hållbar stad, tätare 
mellan upplevelserna och närmare mellan 
människorna.

Du är varmt välkommen att besöka oss. När du ska in till city är 
det bäst att ställa bilen på en infartsparkering och fortsätta med 
andra färdmedel. Vackra gångvägar, ett smidigt lånecykelsystem 
och både spårvagnar, bussar och färjor står till ditt förfogande.

Namnlöst-1   1 2019-03-12   08.33
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Lokalavdelning Vårgårda MHF:sLokalavdelning Vårgårda MHF:s
Årsmöte 2023-02-20Årsmöte 2023-02-20
Årsmötet hölls på Vår-
gårda Rasta vilket har 
kommit i gång igen efter 
allt vägarbete med E20 
som nu börjar bli klart 
utanför Rasta.

Uppslutningen utav 
medlemmarna var 
25st. Vilket var 

över förväntan. Mötet 
öppnades, som hos många 
andra avd. av Tommy. Ja-
nerstål.

Framme vid Verksam-
hetsberättelsen visade sig 
att under 2022.

Har vi varit riktigt dukti-
ga med ett antal Studiebe-
sök, Regionskurs,  Ta Paus 
med Volt Bil, Alkobom, 
Hjulets dag, Nostalgifes-
tival på Tånga Hed m.m.

Vi har även varit på kurs 
och fått utbildning i Kris-

beredskap och HLR (hjärt 
o Lungräddning) i samar-
bete med MSB (Myndig-
heten för Samhällsskydd 
och beredskap).

Innan mötet avslutades 
berättade Tommy.Y. lite 
om ”MHF i dag och i fram-
tiden ” om vad som behö-
ver funderas på, diskuteras 
om och förändras i framti-
da innovationer.

Sedan efter kaffe och 
smörgås och lotteri, spe-
lade Tommy på sitt Hag-
ströms dragspel, några 
riktigt goa låtar, till allas 
förtjusning.

Efter lite eftersnack, 
vände alla förnöjda och 
längtan till nästa årsmöte, 
hemåt.

Text o Foto
Rolf o Håkan

 

Stenungsunds kommun ska vara en kommun där alla 
lätt tar sig fram genom säkra och trygga trafikmiljöer.
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MHF Region Väst  MHF Region Väst  
Org.nr 855101-0385Org.nr 855101-0385

Protokoll 9/22 fört vid sammanträde med styrelsen för MHF RegionvVäst 2022-12-10 §§ 126- 138
Plats :  Knapehuset, Kålgårdsbergsgatan 2, Uddevalla
Deltagare:  Tommy Janerstål, Frank Gunnarsson, Sven Söderman, Carina Janerstål, Lena Petersson,  
 Eva Bratt, Jonas Bengtsson och Ove Ljung
Anmält förhinder:  Angelica Ljung,
 § 126  Mötets öppnande
  Ordförande Tommy Janerstål hälsade oss väl-

komna och förklarade mötet öppnat.
 § 127  Dagordning
  Den föreslagna dagordningen fastställdes med 

tillägg på övriga frågor.
 § 128  Justerare
  Till att justera dagens protokoll utsågs Lena 

Petersson.
 § 129  Tidigare protokoll
Protokoll 8/22 förklarades justerat
 § 130  Ekonomi
 Alla arvoden är utbetalda, medlemsavgifter kommer i 

januari från Förbundet.
  Balansrapporten är på ca 440 000 kr just nu 

och en förlust på 149 000 kr, men vi beräknar 
att det går plusminus noll i år. 

  Rapporten godkändes.
 § 131  Förbundskansliet
  Tommy rapporterade att vår GS Dicran Sarafi-

an har lämnat sin tjänst med omedelbar verkan. 
Jonas lämnade en kort rapport om förhållandet 
på kansliet. Tommy skickar iväg våra frågor 
om organisationen till FS

 § 132  TN-dagen 2023
  Beslöt att den kan arrangeras i Halmstad under 

maj månad.
  Jonas undersöker möjligheter och Tommy 

meddelar FS och vill ha svar om detta är ok 
samt datum snarast.

 § 133  A-traktorer
  Tommy rapporterade om träffen med föräldrar 

och ungdomar i det möte som Uddevalla kom-
mun hade anordnat i frågan om A-traktorer. 
han pratade kring alkohol i trafiken, visade 
promilleglasögon som deltagarna fick pröva 
på och uppvaknandet, Johnny Jonsson deltog 
också.

  Polisen, MHF, NTF och STR deltog. Bra re-
spons från de som var där.

 § 134  Medlemsträff/kurs
  Diskussion om vad det skall innehålla. Presen-

tera allt material som vi har att arbeta med, den 
nya voltbilen mm.

  Plats ej klar men Tibro kan vara bra. Till hösten 
pratade vi om Miljonlotteritet i Mölnlycke.

 § 135  Projektgruppen
  Tommy rapporterade om det senaste mötet, 

ny rapportblankett för aktiviteter har kommit 
och svar skall vara tillhanda senast 15 januari 
2023. Platser för TaPaus skall vara anmälda i 
februari.

 § 136  Borås
  Allt är hämtat och urstädat i lokalen i Borås 

och flyttat till Uddevalla. Tommy och Carina 
har ombesörjt detta.

 § 137  Nästa möte
  Nästa möte blir den 31 januari 2023, förmodli-

gen i Halmstad, Jonas ordnar plats. Då planerar 
vi resten av vårens möten.

 § 138  Avslutning
  Tommy tackade för visat intresse och avslutade 

mötet samt önskade oss alla en god jul och ett 
gott nytt år och vi gjorde detsamma till Tom-
my.

Underskrifter
 Sven Söderman  Tommy Janerstål  Lena Petersson
 Sekreterare  Ordförande  Justerare

MHF Region Väst  MHF Region Väst  
Org.nr 855101-0385Org.nr 855101-0385

Protokoll 1/23 fört vid sammanträde med styrelsen för MHF Region Väst  2023-01-31  §§ 1 - 13
Plats :        NBV-lokalen Andersbergsringen 2 Halmstad 
Deltagare:  Tommy Janerstål, Frank Gunnarsson,  Sven Söderman,  Carina Janerstål, Lena Petersson,  
  Jonas Bengtsson och Ove Ljung 
Anmält förhinder:  Angelica Ljung, Eva Bratt

 § 01 Mötets öppnande
Ordförande Tommy Janerstål hälsade oss välkomna och 

förklarade mötet öppnat.
 § 02 Dagordning
  Den föreslagna dagordningen fastställdes med 

tillägg på övriga frågor.
 § 03 Justerare
  Till att justera dagens protokoll utsågs Jonas 

Bengtsson. 
 § 04 Tidigare protokoll
  Protokoll 9/22 förklarades justerat
 § 05 Ekonomi
  Medlemsandelar från Förbundet har kommit. 

Inkomster och utgifter är i balans. Vi har ca 
407 000 kr på kontot och ca. 569 000 kr i till-
gångar, så vår ekonomi är ganska god. Rap-
porten godkändes.

 § 06 Årsmöten
  Datum för Lokalavdelningarnas årsmötena är 

klara, Tommy kommer att åka på alla. Cari-
na, Ingela J, Frank och Jonas är med på någ-
ra, övriga funderar på vilka de kan vara med 
på. Gick igenom alla handlingar som Tommy 
skickat ut inför årsmötena. 

 § 07 TN-dagen
  Den officiella TN-dagen är bestämd till den 25 

maj, inga bidrag kommer att betalas ut. Dis-
kuterade om vi skall genomföra den som pla-
nerat i Halmstad, var och tittade på den tänkta 
platsen, fattar beslut senare.

 § 08 Löner, arvoden och reseersättningar
  Den statliga skattefria reseersättningen har 

höjts till 25 kr/mil, kvarstår den beskattnings-
bara delen på 18:50 kr/mil. Beslut att följa 
detta.

  Löner till ordförande och kassör oförändrade, 
till RattaRen ansvarig en höjning. Beslut om 
arvoden fattas på årsmötet. 

 § 09 Vårens kurser
  Frank presenterade ett evenemang på Volvo 

i Hällered den 3-4 juni, där önskemål om att 
vi skall medverka har kommit och vi kan visa 
upp vad vi har, Tommy och Frank samordnar 
detta och återkommer.

 § 10 Inför årsmötet
  Diskussion om silvermedalj, inget beslut.
  Tommy sammanställer alla handlingar som 

skall fram. 
 § 11 Övriga frågor
  Beslöt om ombud till LNF,s årsmöte den 22 

april i Borås Frank, Lena, Jonas,  Ingela, Sven, 
eventuellt Birgitta S och Ove Ljung.

  Läsa igenom kompendiet MHF i dag och i 
framtiden till nästa möte

 § 11 Nästa möte
  Nästa möte blir hos Brith i Tolered den 2 

mars kl. 9:30 samt i Trollhättan den 31 mars 
kl.10:30, Lena ordnar plats. 

 § 11 Avslutning
  Tommy tackade för visat intresse och avslutade 

möte.

Underskrifter
 Sven Söderman  Tommy Janerstål  Jonas Bengtsson
 Sekreterare  Ordförande  Justerare
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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 16 april 2023 – på adress: 
MHF Region VÄST c/o Tommy Janerstål Vaktelvägen 10 455 32  Munkedal.
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
Det kom in 33 st svar

1:a pris, 5 Sverigelotter:
Margareta Moberg
Skillingsgatan 27
570 50  Borås

2:a pris. 3 Sverigelotter:
Kjerstin Olofsson
Lars Väg 7 B
515 35  Viskafors

3:dje pris. 2 Sverigelotter:
Ove Ljung
Rönngatan 39
565 33  Mullsjö

Vi gratulerar vinnarna och tackar för svaren!

Annonspussellösning 4/2022Annonspussellösning 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 ……………………………………………………………

1.

8.

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
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RGB

Hex
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C100 / M45

R0 / G111 / B188

#006FBC
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RGB

Hex
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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.

Borås: Borås Bilhall 033-23 00 30 | Götene: Åkessons Bil 0511-502 90 | Habo: Runes Bil 036-404 80  
Kungsbacka: Inlags Bil 0300-743 50 | Mölndal: Hedin Bil 031-790 04 00 

2. 3. 4.

6. 7.5.

Vi kör med alkolås!

Vi stöder MHF med denna annons. 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
boras.se/tekniska

VÄLKOMMEN TILL VÅR  VÄLKOMMEN TILL VÅR  
TRAFIKÖVNINGSPLATS I UDDEVALLATRAFIKÖVNINGSPLATS I UDDEVALLA

Glimmingen 420, Uddevalla 
info@ftrc.se // 0522-64 58 64

www.ftrc.se

Vi skräddarsyr utbildningen utifrån dina behov

VÄLKOMMEN TILL VÅR  
TRAFIKÖVNINGSPLATS I UDDEVALLA

1.

8.

Välkommen till 
Volvo Museum!

volvomuseum.com

Följ oss! 
På våra sociala medier hittar du info om 
program, våra utställningar och det som 
händer just nu på Volvo Museum. 

Upptäck 
Volvos historia 

från 1927 in  
i framtiden!

För mer information
Emma Ekblom
0703-96 16 93

emma.ekblom@nbv.se
eller gå in på:

https://www.nbv.se/om-
oss/musicbox/musikleken-2023/

2. 3. 4.

6. 7.5.

Sid 25 Kungalvs kommun

Sid  12 NBV vast

Sid  10 Tagene Fritidscenter

Sid  32 Volvo Museum

Sid  40 Volvo

Sid  28 Borås Stad

Sid  15 Heimroths biluthyrning

Sid 23 Fyrbodals trafik & risk-
  övningscenter

i  L I D K Ö P I N G

NYHET!

CARAVELAIR

S k a r a g a t a n  6 7  ,  5 3 1  3 3  L  i  d k ö p  i  n g  
| Växel: 0510 - 222 70, Husbilar: 
0510 - 222 76  Vardagar 10-18, 
Lördagar 10-14, Söndagar (se hemsida) | 
www.hus-vagn-svensson.se

NYHET!
CHAUSSON 

X550

Upplev campinglivet redan nu i våran 
butik i Lidköping.
Nordens största tillbehörsbutik för din 
husvagn eller husbil!
Nu har vi även fått in ett husvagnsmärket 
Caravelair.
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TrafiksäkerhetskamerorTrafiksäkerhetskameror
Hastigheten är den faktor 
som har störst betydelse 
för hur allvarliga följ-
der en trafikolycka får. 
Trafiksäkerhetskameror 
bidrar till sänkt hastighet, 
vilket räddar liv.

I dagsläget finns ungefär 
2300 trafiksäkerhetska-
meror längs de statliga 

vägarna. De räddar cirka 
20 liv per år. Dessutom 
räddas fler än 70 personer 
per år från att bli allvarligt 
skadade i trafiken.
Kamerorna finns där 
de gör mest nytta

Trafikverket ansvarar för 
de statliga vägarna och det 
är på dessa vägar trafiksä-
kerhetskameror monteras. 
En kommun ansvarar för 
sitt vägnät och trafiksäker-
hetsåtgärder på det vägnätet.

Trafiksäkerhetskameror-
na på de statliga vägarna 
är placerade där de gör 
mest nytta. Kamerorna 
är placerade för att sänka 
hastigheten och rädda liv 
på de vägar där vi har höga 
hastigheter och risken för 
olyckor är stor.Mätningar 
visar att det fungerar väl, 
trafikanterna väljer att sän-
ka hastigheten när man kör 
på en väg med trafiksäker-
hetskameror.

Eftersom hastigheten 
sänks på vägar med ka-
meror minskar dessutom 
bullret och utsläppen av 
koldioxid och andra skad-
liga partiklar.

Alla kameror placeras 
synligt och hastigheten är 
väl skyltade vid kamerorna 
så att alla kan köra lagligt. 
Kamerorna mäter fordonets 
hastighet med hjälp av ra-
dar och fotograferar bara 
när någon kör fortare än 
vad som är tillåtet på vägen.

Kamerorna är ett kom-
plement till polisens övriga 
trafiksäkerhetsarbete.

Trafikanterna förstår 
att kamerorna räddar 
liv

Den viktigaste fram-
gångsfaktorn för trafiksä-
kerhetskamerorna är att 
trafikanterna förstår att 
kamerorna räddar liv. Tra-
fikverkets undersökningar 
visar att drygt 70 procent 
av svenskarna har en po-
sitiv inställning till trafik-
säkerhetskamerorna. Den 
positiva inställningen har 
varit på en hög nivå sedan 
starten 2006.
Bakgrund, effekter 
och nytta

Trafikdöden är ett stort 
problem i hela världen. 
Väg- och transportforsk-
ningsinstitutet har gjort 
mätningar som visar att 
dödsolyckorna minskat 
med 20–30 procent på 
sträckor med trafiksäker-
hetskameror
Nollvisionen

Nollvisionen, ett riks-
dagsbeslut från 1997, är 
ett politiskt initiativ till att 
ta itu med problemet och 
försöka vända trenden.

Nollvisionen är en bild av 
en framtid där människor 
inte dödas eller skadas i 
vägtrafiken. Den fastställ-
des 1997 i ett beslut av 
riksdagen och är grunden 
för trafiksäkerhetsarbetet i 
Sverige. Beslutet har lett till 
förändringar i trafiksäker-
hetspolitiken och i sättet att 
arbeta med trafiksäkerhet – 
allt ska göras för att förhin-
dra att människor skadas 
allvarligt eller dödas.
Nytta för allmänheten 
och trafikanterna
• Rätt hastighet skapar en 

tryggare och säkrare resa 
för alla trafikanter.

• Kamerorna har hög ac-
ceptans hos allmänheten. 
Svaren i Trafikverkets 
trafiksäkerhetsenkät ty-
der på detta.

• Kamerorna placeras på 
vägar där trafiken håller 
hög medelhastighet, över 
gällande hastighetsgrän-
ser, och där skaderisken 
bedöms vara stor. Syftet 
är att få ner hastigheten 
och därmed rädda liv.

Effekter på trafiksä-
kerheten
• Trafiksäkerhetskameror-

na sparar cirka 20 liv per 
år.

• Kamerorna sparar cirka 
70 dödade och svårt ska-
dade per år. 

• Kamerorna beräknas 
minska antalet dödade 
med cirka 20–30 pro-
cent.

Hur fungerar det?
Trafiksäkerhetskameror-

na är placerade på vägar 
där trafiken håller hög 
medelhastighet, över gäl-
lande hastighetsgräns, och 
där skaderisken bedöms 
som stor. Målsättningen är 
att sänka förarnas hastighet 
och rädda liv. Kamerorna 
är ett komplement till poli-
sens övriga trafikövervak-
ning.

På alla sträckor med tra-
fiksäkerhetskameror finns 
vägmärken som informe-
rar dig om att vägen har 
automatisk trafiksäkerhets-
kontroll. Trafiksäkerhetska-
merorna kan vara fast pla-
cerade vid vägkanten eller 
monterade i en släpvagn.
Endast fortkörare 
fotograferas

Kamerorna mäter fordo-
nets hastighet med hjälp av 
radar, och fotograferar när 
någon kör fortare än vad 
som är tillåtet på vägen. 
Bilden kompletteras med 
information om bland an-
nat tid, plats och hastighet. 
Den skickas sedan auto-
matiskt till Polisen utreder 
ärendet och bötfäller föra-
ren.polisen. 

Vad innehåller en tra-
fiksäkerhetskamera?

Trafiksäkerhetskame-
ran består i ett skåp som 
innehåller ett mätsystem 
med olika komponenter.  
Mätsystemet i trafiksäker-
hetskameran består av en 
radarsensor för att mäta 
hastigheten, en fotoblixt, 
en digitalkamera som fo-
tograferar fordon, registre-
ringsskylt och förare samt 
en dator för att styra alla 
systemfunktioner och för 
att överföra bild- och mät-
information.

Skåpet har larm, för både 
åverkan och driftstörningar.

Skåpet är krocktestat för 
att klara gällande Europa-
direktiv för krocksäkerhet.
Ansvarsfördelning

Verksamheten med trafik-
säkerhetskamerorna bygger 
på ett samarbete mellan 
Trafikverket och Polisen. 
Det gemensamma uppdra-
get är att öka trafiksäkerhe-
ten längs våra vägar.

Trafikverket och Polisen 
har ett gemensamt ansvar 
för att placera ut trafiksä-
kerhetskamerorna. Polisen 
ansvarar för utredning av 
ärenden.

Trafikverket ansvarar för 
fasta kameror och polisen 
för mobila

Trafikverket ansvarar för 
etablering, drift och under-
håll av de fasta kamerorna.

Polisen hanterar de mo-
bila trafiksäkerhetskame-
rorna. Trafikverket och 
Polisen är gemensamt an-
svariga för hur och i vilken 
omfattning alla kameror 
ska användas.

De mobila kamerorna 
används som ett komple-
ment till de fasta trafiksä-
kerhetskamerorna och ma-
nuell övervakning. Mobila 
kameror ger en flexibilitet 
som är viktig för att öka 

säkerheten på vägarna. Det 
finns 15 mobila trafiksä-
kerhetskameror, fördelade 
över hela landet.
Polisen utreder

Polisens utredningsenhet 
utreder de hastighetsöverträ-
delser som trafiksäkerhets-
kamerorna har registrerat.

De bilder och den infor-
mation som trafiksäker-
hetskameran registrerar 

krypteras direkt i kameran 
och dekrypteras när poli-
sen påbörjar en utredning. 
I varje utredning använder 
polisen ett anpassat data-
system, med tillgång till ett 
flertal register, bland annat 
vägtrafikregistret och kör-
kortsregistret.
Rättssäker hantering 
av uppgifter

Alla uppgifter som ka-
merorna registrerar vid 

hastighetsöverträdelser be-
handlas enligt högt ställda 
säkerhetskrav hos polisen 
och andra rättsvårdande 
myndigheter.

Föraren är ansvarig för 
att hålla rätt hastighet på 
vägen. När man närmar 
sig en kamera mäter den 
bilens hastighet med hjälp 
av radar. Trafiksäkerhetska-
merorna fotograferar bara 
de fordon som kör för fort. 

Tack vare skyltarna som 
visar att det finns trafiksä-
kerhetskameror uppsatta, 
får varje förare möjlighet 
att anpassa hastigheten i tid.

Bara föraren kan bötfäl-
las, inte ägaren.

Saxat ur Trafikverket

Vi kör med alkolås!

Vi stöder MHF med denna annons. 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
boras.se/tekniska
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Skaraborgs Offset 2023, EJ returadress

MHF Region Väst, Kasernvägen 6, 504 31 BORÅS

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Returadress
MHF Göran Pettersson 
Gästgivaregatan 26 A

432 78 Tvååker

AVS!
MHF

Box 16
433 21 Partille


