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-Enligt beslut på årets årsmöte så
jobbar alla funktionärer 
målmedvetet med att ta varje tillfälle 
i akt att skaffa fler medlemmar. Jag 
hoppas du gör detsamma!

Våga fråga dem du möter vad de 
tycker om berusade trafikanter. 
Förhoppningsvis tycker de att alla 
ska vara opåverkade av alkohol, 
droger, mediciner och trötthet vid 
bilkörning mm. Då kanske steget 
inte är så långt till att bli medlem i 
MHF eller MHF Trafiknykter!

Medlemsvärvning! Olycka i Söderhamn
med Gävle MHF!

- Det blev, trots dåligt 
väder, en lyckad dag vid 
Lekia i Söderhamn den 28 
maj. Sid 15

Lös MHF’s musikkryss och

vinn bingolott!

mhfgavle.seText: Ove Sandert

Motkraft mot droger Sid 3

Hur stoppar du en
RATTFYLLERIST?

Sid 4

Debatt! Om du vill! Sid 6
Alkobom

till Gävle! Sid 5
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Gävle MHF-avdelning

Adress: Ledungsvägen 14,
802 57 Gävle

Telefon: 070-324 33 46
e-post: kontakt@mhfgavle.se
Hemsida: mhfgavle.se

Gävle MHF Medlemsinformation

Redaktion:

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

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!

Lämna in Dina förslag!

Text: Ove Sandert

Om man stjäl en räkmacka från någon,
så byter den namn…

Den blir ett smörgåsrån…

Serien på mittuppslaget är ritad och
skriven av Emilia Eriksson. Läs den!
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Motkraft mot droger

- Gävle MHF deltog tillsammans med en rad andra 
organisationer i Motkraft mot droger på Stortorget i Gävle. 
Johnny Gustafsson, drogsamordnare i Gävle Kommun, var 
drivande i arrangemanget och det blev en lyckad dag.

Vicky Sandert
hjälper ett ”fyllo”

genom banan.

- Vi visade vår krocksläde där personen får känna på en krock i 
sju km/h vilket många gånger känns mer än man kan tro. Vidare 
fick besökarna prova på ”fylleglasögonen” där både alkohol- och 
drogpåverkan simuleras. Mycket tankeväckande för många. 
Som synes på bilden fanns också vältebilen på plats där en 
voltning testas men framför allt hur man tar sig ur bilen när den 
hamnat på taket. Text och foto: Ove Sandert



Hur stoppar man en rattfyllerist?
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Alkobommen till Gävle!

Den 21 oktober visar Gävle MHF tillsammans med MHF-kansliet upp en 
alkobom på Stortorget i Gävle i samband med MHF-dagen.

- Under dagen på Stortorget i Gävle kommer vi att visa vår uppskattade fingerade 
trafikolycka tillsammans med Gästrike Räddningstjänst, SOS-Alarm, 
Ambulanssjukvården, Assistancekåren och förhoppningsvis Polisen. Under olyckan 
kommer åskådaren att få följa hela förloppet från att olyckan har inträffat, 
larmsamtalet till SOS-Alarm, räddningsinsatsen och bärgningen av fordonet.

Under hela dagen kommer alkobommen att finnas på plats där du kan se hur den 
fungerar. Funktionär från MHF-kansliet finns på plats för att svara på frågor.

Varmt välkommen fredagen den 21 oktober mellan klockan 1000 och 1500!
Den fingerade olyckan kommer att visas klockan 1300.

Text: Ove Sandert
Foto: Bengt Olof Bokström och mhf.se
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Text: Ove Sandert

Text: Ove Sandert

Kommande aktiviteter under 2016

- Ett nytt musikkryss varje månad med chans att vinna bingolott.
- Vinylkafé tillsammans med IOGT-NTO, oktober (Prel.).
- MHF-dag på Stortorget med ALKOBOM och FINGERAD OLYCKA.

Håll utkik på vår hemsida, mhfgavle.se, för mer information om
exakta tider mm så att du kan boka in dem.

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!

- Att surfa vid ratten ÄR livsfarligt! Eller? Vad tycker du? Klarar du av att kombinera 
körningen med SMS, Facebook, Twitter och Instagram? Hör av dig så får vi kanske 
en liten debatt i nästa nummer av tidningen! kontakt@mhfgavle.se eller med vanligt 
brev till adress Gävle MHF, Ledungsvägen 14, 802 57 Gävle. Och du! Skicka gärna 
med ett löst musikkryss i samma brev!

Debatt!
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Ingen Trafiksäkerhet på väg i år

- Rastplatsaktiviteten ”Ta Paus” är en välkänd MHF-företeelse. 
Under några hektiska dagar under semestertiden kommer 
MHF i kontakt med tusentals bilister och ges möjlighet till flera 
intressanta samtal.

Vi vill med aktionen ”Ta Paus” förmå semesterfirarna att göra 
ett välbehövligt avbrott i trafiken. Det kan rädda liv. Det finns 
forskning som tyder på att allt för många olyckor beror på att 
föraren har somnat vid ratten.

Varje år arbetar cirka 500 funktionärer ideellt med den här 
aktiviteten på omkring 70 rastplatser över hela Sverige.

Tyvärr kunde vi i Gävle MHF inte ha någon sådan i år i Hagsta
p.g.a. att Trafikverket inte vill gå med på att sponsra oss för 
uppsättning av skyltar längs vägen. Vi själva får ju inte göra 
det! Trafikverkets entreprenörer vill ha drygt 10,000.- för att 
sätta upp och ta ner skyltarna efter E4 och Ockelbo-vägen. Vi i 
avdelningen jobbar ju ideellt med att informera trafikanterna 
om vikten av att ta en paus, så vi har inte råd med detta. Vi har 
dessutom tillsammans med Gävle Kommun haft ett antal 
skolungdomar i gymnasieåldern som haft feriejobb hos oss! 
Under en tvåveckorsperiod brukar vi informera cirka 3000 
trafikanter och samtidigt bjudit på en kopp kaffe med kaka.

Efter de utvärderingar som gjorts visar det sig att 
arrangemanget tagits emot mycket positivt av såväl besökare 
på rastplatserna som av MHF’s funktionärer. Detta har visat 
sig vara ett bra sätt att nå trafikanter med 
trafiksäkerhetsinformation. Tyvärr blev det inget för oss i år 
men vi börjar nu planeringen för 2017!

Text: Bengt Olof Bokström







Studiecirkel Hjärt-Lungräddning

- Hör av dig till Vicky Sandert som är vår studiechef om du 
har intresse av att lära dig mer om hjärt-lungräddning.

Tänk på att du själv kan hamna i en situation där du behöver 
hjälp med detta – då känns det bättre om du också är 
beredd att hjälpa andra!

Hör av dig till Vicky, tel. 070-496 06 74 eller e-post 
vicky.sandert@mhfgavle.se

- Har du funderingar kring 
medicin och bilkörning?

Hör av dig till Gävle MHF så
skickar vi broschyren där du får 
mycket värdefull information!

Medicin
och

bilkörning

Tänk på att triangeln på medicinförpackningen
inte längre används! Togs bort 2005.

Du ansvarar själv för att ta reda på om
din medicin kan kombineras med bilkörning.

Värva en medlem – Få reflexväst!
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- I år fyller BingoLotto 25 år i TV4 och det ska firas med pompa och ståt.

25-årsjubileum

- Lördag den 15 oktober sänds en extra lång jubileumssändning direkt från 
Lisebergshallen i Göteborg. Samtliga BingoLottos programledare finns på plats –
samlade för första gången någonsin – och det vankas massor av extra spel och 
vinstchanser. Det blir ett storslaget BingoLotto utöver det vanliga.

Uppesittare och Nyårsbingo

- Senare under året återkommer naturligtvis den traditionella Uppesittaren den 23 
december med julmys, rimstuga, och Ingvar som riktig tomte. Boka även in den 
klassiska Nyårsbingon under årets sista klämtande timmar.

Välkommen tillbaka!

-Och inemellan, förstås – alla övriga härliga vinstspäckade BingoLotto-söndagar
med makalösa utlottningar, nervkittlande spel, sprudlande gäster och 
förstklassiga artister. Så vad du än pysslar med resten av 2016 – sitt för allt i 
världen inte lottlös!

BingoLotto 25 år!

Kom ihåg att köpa dina 
bingolotter av 

Gävleavdelningen vid ICA 
Kvantum Fjällbacken på Brynäs 
alternativt beställa dem direkt 

från Gävle MHF!

- För närvarande säljer vi lördagar vid 
månadsfinal mellan kl. 1100 och 1400 
och alla söndagar mellan kl. 1530 och 
1800.
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Polisen presenterade en ny trafikstrategi på Tylösandsseminariet den 31 augusti.

– Syftet är att tydliggöra de prioriteringar som gäller för trafikverksamheten, säger Ursula 
Eriksson, trafikstrateg vid utvecklingscentrum Mitt på Polismyndigheten.

Enligt Ursula Eriksson är strategin viktig för att den visar på ett tydligt sätt vad polisen 
prioriterar i trafikarbetet.

Vilka arbetsområden prioriteras i den nya strategin?
– Polisens strategiska huvudinriktning är att aktivt arbeta för att sänka medelhastigheten 
och att öka andelen nyktra förare i trafikmiljön, förklarar Ursula Eriksson.

– Högst prioriterat är arbete som syftar till att sänka medelhastigheten och att få ökad 
andel nyktra förare.

– Det innebär att arbetet inriktat på att ha hög andel som använder skyddsutrustning, 
aggressiv körning samt oskyddade trafikanter har en underordnad prioritet och ska 
genomföras i anslutning till det högprioriterade arbetet.

Vad hoppas polisen att strategin ska leda till?
– Att polisen ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön.

– Att polisens arbete i vägtrafikmiljön ska uppdaga även annan brottslighet än den som är 
trafikrelaterad.

– Att polisens arbete i vägtrafikmiljön ska stödja trygghetsmålen utifrån lokala 
problembilder.

– Att polisanställda ska följa den interna trafiksäkerhetspolicyn och därigenom förstå värdet 
av både sitt eget arbete och sitt beteende i vägtrafikmiljön. 

Sänkt hastighet och
rattfylleri i fokus

i ny strategi

Från mhf.se

Text: Mari Haglund
Foto: Lennart Angermund/Mostphotos
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Ta Paus tillsammans med
Sandvikens MHF-avdelning

-Gävle MHF gav några hjälpande händer till Sandviken-
avdelningen under Ta Paus-veckan i juli. Vi hjälpte till några 
dagar med servering av supergott hembakt fikabröd med te, 
saft eller kaffe.

Vi träffade många trevliga resenärer som flitigt fyllde i den 
”obligatoriska” enkäten med några väl valda frågor. Ett antal 
nya medlemmar blev det också!

Prenumerera på Sverigelotter!
Ring 070-324 33 46

Text: Ove Sandert



Musikkafé med

Dalapolisens Spelmän

-Årets kafé lockade en trogen publik men även ganska många nya 
besökare vilket är glädjande efter alla år. Spelmännen höll i vanlig 
ordning igång med underbar musik och emellanåt några vitsar, 
företrädesvis från polisvärlden.

Vi bjöd på hembakat fikabröd och sålde lotter med många riktigt 
fina vinster från en rad sponsorer.

Ett varmt tack till alla som hjälpte till på olika sätt med att 
genomföra årets kafé!

Se bildspel på mhfgavle.se

14

Text: Ove Sandert
Foto: Bengt Olof Bokström

Är du farlig i trafiken?

-Alltför många trafikolyckor orsakas av att förarna tittar på mobilen eller annan utrustning 
samtidigt som de kör.

34 % av alla bilförare i Sverige sms:ar samtidigt som de kör.
46 % av bilförarna i åldrarna 18 – 29 år sms:ar samtidigt som de kör.
25 % av småbarnsföräldrarna läser sms under bilturen.

Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner du rulla 22 meter helt 
utan kontroll. Har du otur ser du inte barnet som just då går ut framför bilen… chansa inte!



Olycka i Söderhamn
-Gävle MHF fick frågan om att delta med krocksläde och vältebil vid 
Lekias Trafiksäkerhetsdag i maj. Den frågan resulterade i att vi inte 
bara kom till Söderhamn och E-Center med vältebil och krocksläde 
den 28/5. Vi tog med oss vår traditionella fingerade olycka också. 
Det blev en mycket lyckad dag tillsammans med Lekia, Södra 
Hälsinglands Räddningstjänst, polisen och Assistancekåren.

Trots det dåliga vädret med mycket regn samlades en rejäl skara 
besökare som fick ta del av en olycka där en bilist just har kört på
en cyklist för att sedan krocka med en stillastående lastbil. 
Cyklisten, som givetvis hade hjälm, blev liggande på marken och 
bilföraren slog huvudet i vindrutan och tappade medvetandet. 
Passageraren i bilen blev ordentligt chockad och svimmade strax 
utanför bilen.

Strax därpå kom räddningstjänst och polis till platsen och påbörjade 
sitt arbete medan publiken hela tiden fick information om vad som 
hände.

Tyvärr var ambulanssjukvården på annat, riktigt, uppdrag så deras 
uppgifter fick beskrivas med ord i stället.

Mats Lager agerar skadad

förare.

Vicky Sandert hjälper en skadad.

Räddningstjänsten har anlänt.

Text: Ove Sandert
Foto: Bengt Olof Bokström
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Har du reflexväst i bilen?

Lika självklart och lagstadgat som det är att ha en varningstriangel i bilen borde 
det vara att ha en reflexväst.

- Sedan 1997 är det lag på att ha en varningstriangel i ditt fordon. Den ska sättas upp 
bakom fordonet för att varna andra trafikanter om att det finns ett stillastående fordon 
lite längre fram. På så sätt kan en olycka undvikas.

Lika viktigt som det är att varna för stillastående fordon borde det vara att varna för att 
personer befinner sig på eller vid sidan om vägbanan. Det borde vara ett lagstadgat 
krav på att ha en reflexväst i alla fordon och att den måste användas när föraren 
lämnar fordonet och rör sig i området runt detta och vid vägen. Risken att bli påkörd 
och dödad är tre gånger så hög i mörker som i dagsljus. Även om en reflexväst 
fungerar bäst i mörker så syns man bättre även i dagsljus.

Med en reflexväst syns man redan på 125 meters avstånd och andra trafikanter hinner 
sakta ned. Utan reflexer syns man först på 20 – 30 meters avstånd.

Reflexvästen ska ligga lättillgängligt i fordonet så att man snabbt kan få på sig den, 
även om man ska utföra en så enkel grej som ett däckbyte. Västen ska alltså förvaras 
inne i bilen, exempelvis under ett säte. INTE i bagageutrymmet!

Krav på reflexväst i fordon finns redan i följande länder: Belgien, Bulgarien, Frankrike, 
Italien, Kroatien, Luxemburg, Norge, Portugal, Slovenien, Slovakien, Spanien, Ungern 
och Österrike.

Varför inte i Sverige?

Kontakta Gävle MHF så får du köpa en bra reflexväst!
070-324 33 46 eller kontakt@mhfgavle.se

-Eller varför inte värva en medlem så FÅR du en väst som gåva när den nya 
medlemmen har betalat medlemsavgiften!


