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Medlemsvärvning!
- Avdelningens årsmöte den 21/2 fastslog med bestämdhet att
värvning av nya medlemmar är den högst prioriterade aktiviteten
under 2016! Ett led i detta är att den medlem som senast under
maj månad värvar MINST två nya medlemmar till Gävle MHF eller
MHF Support erbjuds att delta i den årliga resan till Åland under
hösten som en belöning. På resan bjuds det även på buffé!
Vidare är varvarkampanjer preliminärt planerade under april på
Slottstorget. Var gärna med där och hjälp till med värvningen! Titta
på mhfgavle.se för att se tiderna för kampanjen.
Text: Ove Sandert

Kom ihåg att köpa dina
bingolotter av
Gävleavdelningen på ICA
Kvantum Fjällbacken på
Brynäs!
- För närvarande säljer vi
lördagar mellan kl. 1100 och
1400 och söndagar mellan kl.
1530 och 1800.
Utökade tider (on, to, lö och
sö) vid påsk!

Gävle MHF kom
på andra plats!
- I årets upplaga av NBV’s
tävling Musikleken kom
Gävle MHF på en andra
plats. Se sid 2.

Lös MHF’s musikkryss i
mars, april och maj
tillsammans med NBV.
Kryssplaner i tidningen!
Vinn bingolott!
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Lämna in Dina förslag!
Vad önskar Du att Gävle MHF ska göra?
Lämna Dina förslag via någon av
kontaktvägarna som du hittar längst ner
på sidan!
Det kan gälla exempelvis:
-Förbättringar av verksamheten
-Förändringar i trafikmiljön
-Medlemsförmåner
-Tidningen
-Hemsidan
-Gävle MHF på Facebook
-Gävle MHF på Instagram
-Musikkryssen
-Annat
Välkommen med Dina idéer!
Text: Ove Sandert

Gävle MHF 2:a!
- Vi kom på en andra
plats i årets musiklek,
bara en poäng efter
vinnaren!
Varmt tack till alla deltagare!
Text: Ove Sandert
Foto: Bengt Olof Bokström

Gävle MHF-avdelning

Gävle MHF Medlemsinformation

Adress:

Redaktion:

Telefon:
e-post:
Hemsida:

Ledungsvägen 14,
802 57 Gävle
070-324 33 46
kontakt@mhfgavle.se
mhfgavle.se

Vicky Sandert, Felicia Sandert,
Bengt Olof Bokström, och
Ove Sandert

Årsmöte 2016
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- Vid årets årsmöte omvaldes hela styrelsen med enda
skillnaden att ordföranden valdes på två år. En ny valberedning
valdes. Av den anledningen vill jag även här framföra ett
varmt tack till Ingalill Domeij som har varit valberedare i två år.

Felicia Sandert
i färd med att
fästa en årsnål
i Anders Svenssons
tröja.
- Årsmötesklubban sköttes med den äran av Region Mitts
ordförande IngaSara Cardell och sekreterarpennan hölls av
Vicky Sandert. Stort tack till er båda. Vårt årsmöte besöktes,
förutom av IngaSara, också av Harri Silventoinen, även han
från Region Mitt, samt Maja Trklja från NBV. Se presentation
av henne på sidan 13.
Text: Ove Sandert
Foto: Bengt Olof Bokström

Förtroendevalda efter 2016 års årsmöte:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Övriga ledamöter
Valberedning
Revisorer
Revisorssuppleant

Ove Sandert
Åke Carlsson
Bengt Olof Bokström
Vicky Sandert
Felicia Sandert
Per Skagerström
Anna-Karin Berglund
Lisa-Marie Sandert
Sven-Erik Windh
Erik Eliasson
Gunnar Berg
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STORT GRATTIS till våra jubilarer!

Årets fem jubilarer. Från vänster: Anders Svensson,
Gunbrith Thunström, Kurt Arnaryd (50-årigt medlemskap)
och Bernt Bengtsson (60-årigt medlemskap). Ej
närvarande Sven Åke Andersson (60-årigt medlemskap).
Text: Ove Sandert - Foto: Bengt Olof Bokström

Alkobommarna är avstängda!
- Försöksprojektet med alkobommar i Frihamnen är nu
avslutat. Just nu sker endast sporadiska manuella
nykterhetskontroller av polis och kustbevakning, men
bommarna står öppna. Det är en besvikelse för alla som vill
ha nykter trafik. MHF vill ha politiska beslut om alkobommar
i alla Sveriges relevanta hamnar.
Läs mer på mhf.se!
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Hos Lekia den 28 maj
- Anna Bohman från Lekia vid E-Center i Söderhamn ringde
mig en dag och frågade om vi har en vältebil. Det har vi ju inte
men Region Mitt har det.
Det är nämligen så att hennes butik ordnar en familjedag vid
E-Center och den ska gå i trafiksäkerhetstecken. Hon hade
också redan vidtalat Räddningstjänst och Ambulanssjukvården
att delta varför jag frågade om hon också var intresserad av Gävle
MHF’s fingerade trafikolycka. Det var hon!
I och med det satte planeringsarbetet igång och vår Åke Carlsson
fick snart tag i alla nödvändiga kontakter. Allt klaffade så den
28 maj åker vi med vältebil och olycka till Söderhamn.
Det är fantastiskt roligt att vi blir
tillfrågade och får chans att
visa upp oss.
Text: Ove Sandert
Foto: Bengt Olof Bokström
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Internationellt körkort – Rabatt för medlem
- Gävle MHF-avdelning utfärdar internationella körkort, IKK,
antingen ett- eller treårigt beroende vilket land du ska resa till.
En tumregel är att om du reser utanför EU så bör du ha ett IKK
med dig. Inom EU behövs det inte förutsatt att ditt vanliga
körkort är av den nya EU-modellen.
Hos Gävle MHF är det först och främst Bengt Olof Bokström
som handlägger detta och det är snabbt och enkelt att skaffa
ett IKK.
På mhfgavle.se och fliken ”Internationellt körkort” hittar du all
information som behövs.
Som sagt: Medlemmar har rabatt på detta!
Text: Ove Sandert

Kommande aktiviteter under 2016
- Musikkafé, 16/4
- Vinylkafé tillsammans med IOGT-NTO, april (Prel.)
- Motkraft på Stortorget, 21/5
- Familjedag vid E-Center, Söderhamn, 28/5
- Trafiksäkerhet på väg, v. 27 (Prel.)
- Europeiska Trafikantveckan, september (Prel.)
- Resa med Eckerö-linjen, oktober
- Vinylkafé tillsammans med IOGT-NTO, oktober (Prel.)
I kommande nummer i juni kommer förhoppningsvis de
preliminära aktiviteterna att vara beslutade. Håll också utkik
på vår hemsida, mhfgavle.se, för mer information om exakta
tider mm så att du kan boka in dem.
Text: Ove Sandert
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Från mhf.se 2016-01-27:

Cannabis kan göra dig till en sämre bilförare
Att köra bil påverkad av marijuana ökar olycksrisken i trafiken med två till tre gånger.
- Cannabis påverkar motoriken negativt och gör dig till en sämre förare, säger Fred
Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.
I Sverige anmäldes 13 068 drograttfylleribrott under 2015, den siffran var 12 607 år
2014. Cannabis och amfetamin är de två vanligaste drogerna i trafiken.
– Hur många som kör narkotikapåverkade i Sverige vet vi inte, det har inte gjorts någon
mätning, konstaterar Fred Nyberg.
Det är oftast unga människor som använder cannabis. Av de svenska ungdomarna har
9 procent någon gång prövat drogen visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, CAN.
Forskare har i en vetenskaplig artikel sammanfattat de senaste 20 åren av
cannabisforskning. Att köra bil påverkad av marijuana ökar olycksrisken med två till tre
gånger, det är ett av forskningsresultaten som presenteras i artikeln. Risken att dö i en
trafikolycka ökar med tio gånger för den förare som är alkoholpåverkad.
– Om du dessutom kombinerar cannabis med alkohol och sätter dig bakom ratten så är
faran ännu större, säger Fred Nyberg.
Cannabis försämrar motoriken och koordinationen vilket är några av orsakerna till att
du blir en trafikfarlig förare.
– Studier som har gjorts visar att viktiga cellerna i områden i hjärnan som är kopplade
till motorik kan förlora sin funktion när du röker marijuana, förklarar Fred Nyberg.
Den aktiva substansen i cannabis är THC vilket står för tetrahydrocannabinol.
Substansen är fettlöslig och finns kvar mycket längre i kroppen än alkohol.
Det tar cirka ett dygn för kroppen att förbränna alkohol, att jämföra med THC som kan
finnas kvar i kroppen i upp till cirka sex dagar förklarar Fred Nyberg.
– Vilket innebär att om du dricker alkohol på fredagskvällen borde du vara nykter på
måndagen igen så att du kan köra bil. Men om du har rökt cannabis kan du ha
försämrad motorik och koordination i flera dagar upp till en hel vecka efter intaget. I
USA har staterna Colorado, Washington, Alaska och Oregon röstat ja till cannabis för
rekreationsbruk.
Nyligen släpptes den första delen av en rapportserie som följer konsekvenserna av
legaliseringen i Colorado. Den visar att antalet dödsolyckor där föraren var
cannabispåverkad ökade med 114 procent mellan 2006 och 2011.
– Det är en oroväckande utveckling, säger Fred Nyberg.
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Cannabis för rekreationsbruk legaliserades i Colorado på nyårsdagen 2014. Drogen
var tillåten för medicinskt bruk sedan tidigare. Antalet vuxna som använder cannabis
regelbundet i Colorado har ökat sedan legaliseringen. År 2014 använde 13,6 procent
av den vuxna befolkningen jämfört med 10,4 procent 2012.
Marijuana säljs för rekreationsbruk i flera olika former i Colorado, exempelvis går det
att köpa godis och bakverk som innehåller cannabis. Det finns intressen som drar nytta
av intäkterna från legaliseringen menar Fred Nyberg.
– Det är oroväckande att det finns starka krafter som tjänar mycket pengar på
legaliseringen. Myndigheterna får in bra med skatteintäkter på försäljningen, säger han.
– Sedan har man problematiken att användningen av cannabis ökar bland tonåringar.
Myndigheterna har fått använda en del av skatteintäkterna från cannabis för att bemöta
hälsoproblemen som orsakas av drogen.
Både myndigheter och de företag som tjänar pengar på att tillverka och sälja
cannabisprodukter har ett intresse av att cannabis ska vara lagligt.
– Det ger oerhört stora intäkter, säger Fred Nyberg.
MHF vill undersöka sanningshalten i medierapporteringen
Hur ser forskningsunderlaget ut för medierapporteringen om att cannabisbruk gör dig
till en sämre bilförare och ökar risken för trafikolyckor? Det vill Christer Folkesson att
CAN ska ta reda på.
Tanken är att studien ska vara en del av MHF:s projekt Drogfri trafik i Norden, som
Christer Folkesson jobbar med. Projektet driver MHF tillsammans med den norska
systerorganisationen MA sedan 2013.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, ska få i uppdrag att
genomföra en litteraturstudie. Studien ska undersöka vad det finns för vetenskapligt
forskningsunderlag för rapporteringen om att legalisering av cannabis leder till att fler
olyckor sker i trafiken och att du blir en sämre förare.
– Vi vill att CAN ska titta på hur forskningen är uppbyggd och hur den har genomförts.
I dag finns det två spår, det ena är att cannabisbruk gör dig till en farlig förare och det
andra spåret att det i stort sett inte påverkar din förmåga i trafiken, berättar Christer
Folkesson.
– Nu försöker vi hitta sätt att finansiera litteraturstudien.
Varför behövs det en litteratursammanställning på det här området?
– För att vi bedriver ett seriöst projekt och för att vi vill ha ett faktaunderlag till det vi
säger. Vi måste kunna stärka vår tes att narkotika i trafiken är ett problem, säger
Christer Folkesson.

Text: Mari Haglund
Foto: Google
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Musikkafé med Dalapolisens Spelmän

Datum och tid:
Plats:
Entrépris:
Bokning:
Arrangör:

16 april kl. 1600
Betlehemskyrkans
sporthall, Gävle
180,- inkl. fika
070-324 33 46 eller
kontakt@mhfgavle.se
Gävle MHF i samarbete
med NBV Gävleborg
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Årets upplaga av grötfesten!

Kluriga frågor
ställdes i musikkrysset efter en
stärkande
portion tomtegröt!

Efter kryssandet bjöds de närmare 20
deltagarna på fika med gott hembakt
bröd. Stort tack till alla bagare och övriga
som hjälpte till med arrangemanget.
Text: Ove Sandert
Foto: Melinda Sandert
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Vår nya verksamhetsutvecklare
hos NBV
- Vi ser fram mot ett gott samarbete
med vårt eget studieförbund, NBV,
där vi har fått en ny verksamhetsutvecklare.
Hon heter Maja Trklja och vi har
redan träffat henne på några möten.
Dessutom besökte hon oss på vårt
årsmöte där hon presenterade sig
och sitt arbete hos NBV.

Maja Trklja

Vi hälsar Maja välkommen!
Text: Ove Sandert
Foto: Google

Prenumerera på Sverigelotter!
Ring 070-324 33 46
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Gävle MHF’s musikkafé med
Dalapolisens Spelmän

- Det har blivit en lång tradition. Varje vår sedan 2001 har
Gävle MHF ordnat musikkafé med Dalapolisens Spelmän i
Betlehemskyrkans sporthall. Publiksiffran har varierat genom
åren men har alltid varit hög, för att inte säga mycket hög som
under de senare åren. Rekordet ligger på 252 personer!
Det hela började 1997 och efter uppehåll 1999 och 2000 så
har vi kört varje år sedan 2001. Från början var samtliga
spelmän i gruppen poliser. Idag har flera medlemmar ersatts av
andra yrkesgrupper.
Musikkaféverksamhet är dock inget nytt för Gävle MHF.
1994 ordnade vi musikkafé på Gävle Bro, då med Nils Dacke
som artist. Vi har också funnits på Silvanum och Farfars
Restaurang med olika artister, bland andra Roland Cedermark.
Ibland har musiken kompletterats med exempelvis
modevisningar, jonglörer och dans.
Nästa kafé går av stapeln den 16 april klockan 1600 som vanligt
i Betlehemskyrkan.
Text: Ove Sandert
Fakta: Ingalill Domeij
Foto: Bengt Olof Bokström
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Resa med Eckerö-linjen hösten 2015

Trevlig samvaro i mötesrummet
med smörgås och musikkryss!

Foto: Bengt Olof Bokström

Efter samlingen väntade
de välsmakande bufféborden!

