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Det første.
Det raskeste.
Hakkapeliitta.
331,61 km/t på isen – bak rattet
sitter en av våre egne testførere.

Les mer.

Nokian Tyres produserte det aller første Hakkapeliitta
vinterdekket så langt tilbake som i 1936. Til ære for
Nokian Hakkapeliittas 75-års jubileum klarte vår egen
testfører å oppnå en fart på 331,61 km/t, som er ny
verdensrekord på is. Hvorfor? Selvfølgelig for igjen
å løfte kjøresikkerheten opp på et helt nytt nivå!

Nokian Dekk AS
Leiraveien 17, 2000 Lillestrøm, Tlf. +47 64 84 77 00, norway@nokiantyres.com
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MAhjørnet
Alkolås-visjonen
Vi er i siste del av 2012. Da MA gjorde alkolås til en
av sine fanesaker for å fremme innføring av alkolås for
et tiår siden var vårt mål at alkolås skulle påbys i alle
nye biler innen 2012. Slik har det ikke blitt. Og det
var nok også i overkant ambisiøst å skulle forvente en
slik utvikling; at alkolås fra det nesten ukjente skulle
bli vidt anerkjent, utviklet og lovpålagt innen en en
slik tidshorisont. Men det var vår visjon, et bidrag
for å nå Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller
hardt skadet i trafikken. MAs alkolås-visjon var ikke
bare en fremtidsdrøm, men altså også en målsetting;
kvantifisert og tidfestet.
Og fra at alkolås i begynnelsen var ukjent og måtte
beskrives, ofte til forklares i detalj, og i begynnelsen
skapte skepsis, er det nå blitt et hverdagslig begrep
hos de fleste – fra politikere og beslutningstakere til
den vanlige trafikant.
MA har ikke endret målet om å få installert alkolås
i alle nye biler, men veien frem dit vil gå gjennom
delmål. Ett av disse er alkolås på skoleskyss.
I forbindelse med høstens skolestart gjorde MA nye
utspill på dette området, som fikk god omtale.
Vi krever at et par fylkeskommuners gode enkeltbeslutninger om å innføre alkolås på skolebussene bare skal
være starten på et nasjonalt påbud, slik Finland og
Frankrike har gjort. MA har fått gjennomført en undersøkelse blant kommuner og fylkeskommuner som viser
at velviljen er stor, men hvor blir det av handlingen?
De mange interessante funnene i undersøkelsen blir
analysert og skal legges frem på en rekke bredt anlagte
alkolåsseminarer MA skal arrangere litt lenger utpå
høsten i Oslo, Bergen og Trondheim.
Et annet delmål er et såkalt alkolåsprogram, det vil si
at enkelte promilledømte under visse betingelser kan
få alkolås installert istedenfor å miste sertifikatet. En
arbeidsgruppe skal i høst legge frem sin utredning for
Justisministeren. Hvis dette vedtas, blir dette første
lovbestemte innføringen av alkolås på et område i
Norge; et nytt steg mot visjonen om at ingen bil skal
kunne startes hvis sjåføren prøver å starte med ulovlig
promille.
Så 2012 er et år som bringer oss videre på veien mot
alkolås-visjonen. MA vil fortsatt være i fremste rekke
for å kreve alkolås og fremme innføringen av dette
effektive redskapet for å hindre alkoholpåvirket kjøring.

leder
Beste praksis
Ulykker i trafikken er et globalt problem. Over alt i alle verdens land blir altfor
mange drept eller hardt skadet i trafikken. Dette satte FN fokus på da verdens
organisasjonen startet sitt trafikksikkerhets-tiår 2011-2020.
I det siste har MA vært representert ved en rekke internasjonale konferanser om
trafikksikkerhet, rus i trafikken og alkolås; det være seg på det tradisjonsrike
Tylösand, på det store alkolås-symposiet som i år hadde Helsingfors som møtested,
eller på en bredt anlagt konferanse om trafikksikkerhet hos ETSC i Brussel. Her
møter vi også andre norske myndigheter og organisasjoner, som sammen med
likesinnete fra Norden, Europa og verden for øvrig, vil finne løsning på problemet
med det enorme antallet tragiske enkeltskjebner og store samfunnsproblemer som
drepte og skadete i trafikken representer.
Problemene og de triste konsekvensene er så å si de samme over alt; Årsakene er
velkjente og i stor grad knyttet til hovedtemaene rus og fart. Det er liten uenighet i årsak og virkning, selv om tallenes tale viser visse forskjeller om hvor hardt
enkeltland er rammet.
Det er heller ingen uenighet i de store linjene i hvordan man ser løsninger. Men
her beveger man seg inn på de enkelte staters enemerker. Her råder politikken
og lovgivningen, som kan variere sterkt. Selv innen EU er det stort spenn i for
eksempel promillelovgivningen. Og regler på noen områder kan også gi ulik praksis
mellom for eksempel mellom Tysklands delvis uavhengige «Länder». I USA har den
enkelte stat stor egenrådighet i forhold til føderasjonen. På hjemlig mark tillater vi
oss å peke på MAs hjertesak alkolås, og at alkolås har blitt innført på skoleskyss i
enkelte fylkeskommuner (riktignok frivillig i mangel av et statlig initiativ) og ikke
andre.
Når trafikksikkerhetsfolket har internasjonale samlinger og nærmer seg de interessante og konkrete løsningene, utveksles det derfor såkalte ”beste praksis” om
hvordan man tar tak i problemene rundt omkring. Landenes representanter gir og
får. Da er det mye å lære både om nyttige prosesser og gode resultater. Og da får vi
inspirasjon til å arbeide videre med rusfri trafikk og en nullvisjon.
Hans-Erik Hansen
Redaktør
PS: Den romerske senatoren Cato pleide som kjent avslutte sine taler med stadig å
gjenta sin mening om Kartago. Vi vil for vår del igjen peke på at både Frankrike og
Finland har en ”beste praksis” med alkolås på skoleskyss.

Terje Tørring
Direktør
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Av H-E Hansen

MAs landsmøte fant sted midt i juni. Da møttes tillitsvalgte og andre
MA-ildsjeler til viktige og hyggelige møter, debatter og beslutninger
to sommerdager i Stjørdal. Her fikk organisasjonen en ny leder for
sentralstyret. Ann-Cathrin Becken er den første kvinnen som inntar
toppen av MA!

6

MOTO RFØRE R EN | 3 | 2 0 1 2

DSMØTE 201
AN

2

L

ORGANISASJON

STJØRDAL
15.–16. JUNI

MOTO R F Ø R E R E N | 3 | 2 0 1 2

7

DSMØTE 201
AN

2

L

ORGANISASJON

STJØRDAL
15.–16. JUNI

Landsmøtet er organisasjonens store formelle og sosiale sammenkomst
hvert annet år. I Stjørdal møttes atter en gang tillitsvalgte, andre delegater
og ledsagere fra MAs over 60 avdelinger fra hele landet. De fikk på nytt
oppleve at Landsmøtet er en viktig samlingsplass for organisasjonen, der
også det sosiale alltid har spilt en viktig rolle.
Mange av landsmøtedeltakerne har lang fartstid i MA. Derfor er et
landsmøte en hyggelig anledning til å treffe gode venner. Her er det mye
felles historie og det vanker mange historier.

Verdig vertskap

Man kunne knapt ha tenkt seg en mer velegnet arrangementskomité enn
avdelingen i Stjørdal. Den er av MAs mest aktive med blant annet egen
alkolåsbil og prosjekter rettet mot skolebarn. I tillegg til hyppige medlems
møter holder avdelingen åpne temakvelder om trafikksikkerhet.
Og Stjørdalsavdelingen er både stolte av hjemstedet sitt og en velkjent,
drivende kraft i organisasjonslivet her.
Stjørdal ligger sentralt plassert i Norge for dem som skulle komme
til landsmøtet. Mange kom kjørende med bil, gjerne som en sommertur i
ferietiden. De som valgte å fly hadde bare noen hundre meter til Værnes
lufthavn, der også jernbanestasjonen ligger. For selv om vi skulle til Rica
Hotel på Hell, er den nærmeste Hell stasjon lagt ned for fjerntogene, og er
mest en turistattraksjon på grunn av navnet.

Hotellet og camping

Siden møtene skulle starte tidlig fredag 15. juni var det lagt opp til at
deltakerne ankom og registrerte seg på ettermiddagen og kvelden torsdag.
Rica Hell Hotel var valgt som landsmøtehotell. Hotellet ligger nær
Stjørdal sentrum. MA satte sitt preg på det store hotellet. Her fikk deltakerne komfortabelt rom på et hotell som byr på gode møtefasiliteter.
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Den fine restauranten byr selvsagt på ypperlige måltider. Frokost, lunsjbord
og middag var meget bra, og omfattet også mye på kortreist og lokal mat.
Vi vet ikke hvor mange som fikk tid til å benytte seg av hotellets tilbud om
svømmebasseng, badstue og trimrom i toppetasjen.
Og mens de fleste bodde på hotellet, er det ikke vanskelig å tenke seg
hvor MAs Campingklubb fant seg vel til rette. Delegasjonen hadde selvsagt
som så mange andre, kommet landeveien. Intet mindre enn tre velvoksne
bobiler hadde tatt veien fra Sørlandet, og fra hotellet fikk de velvillig tillatelse til å etablere seg rett utenfor i solveggen på parkeringsplassen.
Den offisielle åpningen av MAs landsmøte fant sted i landsmøtesalen.
Arnhild Cadamarteri, leder for avdelingen der styret utgjør arrangementskomiteen for landsmøtet, ønsket delegatene og gjestene velkomne
til landsmøtet på vegne av MA-avdelingen i Stjørdal. På tradisjonelt vis fikk
hun landsmøteflagget overrakt fra forrige arrangør, Haugaland avdeling,
representert ved Jan Arnstein Liknes. Varaordføreren i Stjørdal, Ole
Standvik, hilste MAs landsmøte velkommen til kommunen.
MAs leder Svein Iversen erklærte landsmøtet 2012 for åpnet. Han benyttet
anledningen til å gratulere Stjørdal avdeling med 75 år:
- MA har kommet til en avdeling som har vist evne til å verve medlemmer –
til inspirasjon for alle avdelinger. I Stjørdal finner vi en aktiv avdeling som
viser at de utgjør en forskjell i lokalsamfunnet.
Svein Iversen utfordret i sitt innledningsforedrag alle avdelinger til å
følge Stjørdalsavdelings eksempel med aktivt å verve nye medlemmer.
På landsmøtets første dag var det også invitert to foredragsholdere.
Stortingsrepresentant og medlem av Transportkomiteen Susanne Bratli, med
tema «Samferdsel og trafikksikkerhet». Senioringeniør Anne Beate Budalen,
Statens Vegvesen Vegdirektoratet med tema «Trafikksikkerhet og
alkolås».

MOTO R F Ø R E R E N | 3 | 2 0 1 2
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Formalia

Selve landsmøteforhandlingene fulgte ellers en saksliste som inneholdt 18
poster. Etter at møtet var erklært lovlig innkalt og satt med 82 stemme
berettigede delegater, ble Olav Solheim (Møre og Romsdal) og Bjørn
Nikolaisen (Oslo og Akershus) valgt til dirigenter. De styrte de to dagenes
møter og forhandlinger gjennom et langt og tettpakket program med ved
velkjent myndig og elegant stil. De hadde god støtte fra sekretariatet som
besto av Brita Hoksnes Eriksen (administrasjonen/sentralstyret) og Arnolf
Graven (Hedmark), godt assistert av Stig Sandstad fra KastMasken.

Regnskap

Forbundsleder Iversen innledet til sentralstyrets årsmeldinger for de to
foregående årene siden forrige landsmøte. Meldingen for 2010 ble godkjent
etter en at en håndfull delegater hadde tatt ordet.
Ole E. Veimodet orienterte om regnskapet for 2010. Han refererte revisors
beretning, og kommenterte denne.
Årsmeldingen for 2011 ble på samme måte lagt frem av Iversen og
Veimodet, før en kort runde med synspunkter fra salen. Og igjen ble ordet
gitt til kontrollkomiteens leder Jens Arne Stautland, som opplyste om
komiteens arbeid og innstillingen på at årsmelding og regnskap for 2011
godkjennes.
			

Organisasjonsstruktur

MAs organisasjonsstruktur er et viktig tema som har vært under utredning
og stadig vurdering. Det var et av de første punktene på landsmøtets
agenda. Haakon Korsgaard, leder av Utvalget for strategi og organisasjon
(UFSP) innledet med bakgrunn i et omfattende dokument om MAs organisa
sjonsstruktur med tittelen «To spors strategi fra 2012».
Dette var ikke første gang avdelingenes delegater hadde stiftet bekjentskap
med notatet. Det hadde vært på høring i hele organisasjonen.
- Arbeidet med MAs organisasjonsstruktur er en sak som har fulgt oss lenge.
Den har røtter i den strategidiskusjonen som har løpt de siste årene om
hvordan MA skal tilpasse seg en ny tid, med nye utfordringer, nye ramme-
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betingelser og med en tydelig utvikling som går i retning av færre ressurser
å spille på, økonomisk og menneskelig, innledet Korsgaard.
		Ved forming av organisasjonsstruktur er det også avgjørende
viktig å ha organisasjonens overordnede strategi for øye: Alt vi gjør skal gi
grobunn for mer synlighet, alt vi gjør skal gi grobunn for mer prosjektrettet
arbeid og alt vi gjør må ta hensyn til knappere økonomiske resurser.
- I bunn for alt det arbeid som de senere årene er gjort med strategi- og
organisasjonsutvikling i MA, ligger behovet for å se på hvordan man skal
møte morgendagens utfordringer. Det er avgjørende at vi kontinuerlig
utvikler en dynamisk organisasjon som ikke stivner i gamle arbeidsformer.
	De siste 10 årene har det blitt vurdert forskjellige løsninger av forholdet
mellom lokalavdelingene, regioner, forbundskontoret og styret. Siden forrige
landsmøte har arbeidet vært rettet mot regionkontakter og hvordan dette
skal organiseres. Noen lokalavdelinger arbeider meget godt, mens andre kan
behøve å styrkes. Det må være et mål å legge en struktur som tar hensyn
til alles behov. Avdelinger med lav aktivitet kan slå seg sammen med andre
for å stå sterkere.
Sentralstyret mener det foreligger tre alternative veier videre med
organisasjonsstrukturen: En regionsstruktur basert på enten 5 eller 6
regioner, eller at fylkene gjøres til plattform for avdelingssamarbeid i form
av fylkesavdelinger. Notatet inneholdt en omfattende utredning av de
forskjellige alternativene, og gikk også inn på aspekter ved at MA er en
medlemsbasert organisasjon.
MAs struktur engasjerer! Mange tegnet seg til debatten etter
Korsgaards innlegg og kom med viktige innspill til den videre prosessen.

MA-Ungdom

MAs ungdomsorganisasjon driver et bredt arbeid. Daglig leder i MA-Ungdom
Catharina Frostad holdt en innledning om virksomheten. MA-Ungdom
er en frittstående organisasjon, men man finner det formålstjenlig at
MA-Ungdoms kongress holdes som en egen sekvens i landsmøtet, utvidet
med representasjon fra de lokale MAU-klubbene. Klubbarbeidet skal
fortsatt være en viktig del av aktiviteten.
MAs sentralstyre velges også som MA-Ungdoms styre og saker knyttet
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til MA-Ungdom behandles i egen sekvens i sentralstyremøtene. Stillingen
som daglig leder beholdes.

Landsmøtefrekvens

Nestleder i sentralstyret Odd-Harald Bjørnøy innledet med styrets forslag
om en mulig endring av landsmøtene, der de i fremtiden skulle holdes hvert
år i en noe mer fortettet form. Her skulle den første av to dager inneholde
et fagseminar der også eksterne deltakere kan komme. Svenske Motorförarnas
Helnykterhestförbund har for eksempel en slik løsning.
	Debatten viste at mange delegater fortsatt ønsker landsmøte hvert
annet år. Det ble likevel vedtatt et forslag der landsmøtet ber sentralstyret
vurdere å avholde fagkonferanse de årene det ikke er landsmøte.
Landsmøtet behandlet planene for arbeidet i perioden 2013 – 2014
innen politikk, organisasjon, prosjekter/tiltak og økonomi.
Etter Svein Iversens innledning ble det en interessant menings
utveksling fra en lang rekke talere om temaer som trafikksikkerhetsarbeid i
skolene, sjåføropplæring, trafikkplanlegging som skal bidra til at det
enkelte menneske ikke skades og at ulykker unngås, arbeid med å få
redusert uvettig kjøring og manglende bilbeltebruk, aktiv og synlig i
samfunnsdebatten, og pådriverrollen i saker som angår rus og trafikk og
medlemsverving.

Alkolås

Alkolås er et av MAs viktigste arbeidsområder, og Odd-Harald Bjørnøy
innledet til gruppearbeid og debatt om dette. Han stilte blant annet
spørsmålet om hva de forskjellige delene av organisasjonen kan gjøre for at
alkolås skal tas i bruk etter MAs målsettinger.
Landsmøtet var enstemmige i at MAs arbeid skal være rettet mot at:
- Alle kjøretøy som brukes i offentlig personbefordring/ skolebarnkjøring
underlagt offentlig løyve eller konsesjonskrav bør snarest ha alkolås montert
- Alle tungtransportbiler/biler i varetransport og lignende bør snarest ha
alkolås montert
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- Alle biler i offentlig eie bør snarest ha alkolås montert
- Alle nye personbiler skal være utstyrt med alkolås innen få år

Ny styreleder

Svein Iversen har sittet som leder av MA i 6 år. Etter disse tre periodene
hadde han frasagt seg gjenvalg.
Ann-Cathrin Becken var valgkomiteens innstilling, og hun ble enstemmig
valgt som ny forbundsleder for MA. Et samlet landsmøte klappet henne inn
som leder for det nye sentralstyret. MA fikk dermed sin første kvinnelige leder!
Hun tok imot valget med stor takk og viste allerede fra første stund sin
store vilje til å styre MA videre med aktiv hånd og handlekraft.
Ann-Cathrin Becken er godt kjent med MA fra tidligere. Hun er en
meget engasjert dame, som i hele sitt liv har arbeidet med viktige
samfunnsspørsmål. Becken har en bred erfaring fra politikk og organisa
sjonslivet. Både gjennom sitt arbeid og gjennom tillitsverv har dette vært
spesielt rettet mot rusfeltet, men den omfattende listen omfatter også
lokalpolitikk.
	Den nye styrelederen har også vært aktiv i MA tidligere, blant annet
gjennom en periode som sentralstyremedlem. Becken arbeider til daglig
som personal- og administrasjonssjef ved Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
Hun bor i Torp i Fredrikstad
Motorføreren ser frem til å by på et lengre intervju med Ann-Cathrin
Becken i neste utgave.

Nytt styre

Det ble også gjort valg av enkelte nye medlemmer til Sentralstyret. Også
her var det enstemmighet. Det nye styret består i tillegg til Becken av OddHarald Bjørnøy (Ekne, nestleder), Ole Arild Bovolden (Trysil, styremedlem),
Margreth Karlsvik (Kristiansund, styremedlem), Marit Sandøy (Molde,
styremedlem), Torfinn Grav (Storebø, styremedlem), Catharina Frostad
(Oslo, MA-Ungdom) og Hans-Erik Hansen (Bærum, ansattes representant).
Varamedlemmene er Aage Sjøblom (Larvik), Aud Grøvan (Mandal) og
Brit T. Fjell (Fjell).
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Avslutning og takk

Landsmøtet ønsket som vanlig å sende ut viktige synspunkter til omverdenen, og det ble utarbeidet uttalelser om fylkenes ansvar for sikker
skoleskyss og krav om økt satsning på gang- og skoleveier.
Svein Iversen avsluttet forhandlingene, og takket delegatene for
aktiv deltakelse. Han takket også for godt gjennomført landsmøte. Olav
Solheim og Bjørn Nikolaisen fikk lovvord for sin jobb som dirigenter. Kåre
Simenstad har vært medlem i sentralstyret siden 2008, og ble takket for
den rollen han har hatt i sentralstyret. Og Iversen ble selv takket for den
store innsatsen han har gjort som sentralstyreleder fra nestleder OddHarald Bjørnøy, før Iversen overlot ledervervet til den nyvalgte lederen
Ann-Cathrin Becken.

Utflukten

Ut over det formelle møteprogrammet legges det som vanlig opp til varierte
aktiviteter for landsmøtedeltakerne. Fellesutflukten med forskjellige severdigheter gikk fredag kveld etter at forhandlingene og det formelle var over.
	Bussturen gikk først til den nesten 1000 år gamle Værnes kirke, der
Stjørdalsavdelingens medlemmer og gode venner inviterte på kaffe og kaker
før en interessant omvisning i den vakre kirken og en flott orgelkonsert.
	Deretter gikk turen til et møte med en annen av kommunens store
attraksjoner; helleristningsfeltet på Leirfall. I Stjørdal finnes mange av
regionens kjente helleristningsfelt. Det største av dem på Leirfall i Hegra,
ble en sen midtsommerkveld et magisk møte med 2500 år gammel berg-
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kunst; ulike bergflater som viser båter, fotspor, hester, skålgroper, solbilder
og menneskefigurer.
Siste post på utflukten var motorsportsenteret på Lånke. Her holder
Stjørdalsavdelingen noen av sine årvisse arrangementer for skoleelever.
MA-landsmøtet ble traktert med musikk og real lokal kost; trøndersodd.
Langveisfarende fra syd, øst, vest og nord som normalt spiser bokse
varianten, fikk her opplæring i hvordan ekspertene her i Midt-Norge nyte
delikatessen!

Festen

Tradisjonen tro var landsmøtefesten et høydepunkt på programmet. Etter
at alle møter var slutt, markerte dette et hyggelig punktum. Den store
middagen omfattet både serveringen av en flott meny og underholdning.
Festen er også den rette tiden for å hedre dem som har gjort en ekstra
ordinær innsats for MA. Svein Iversen fikk MAs gullmedalje for sitt lange og
fortjenestefulle arbeid.
Odd-Harald Bjørnøy ble også hedret for sin store innsats ved at han
fikk til MAs sølvmedalje.
MAs trialdronning, Liss Thomassen som i år var nominert som årets
ildsjel i NRKs idrettsgalla for mangeårig ungdomsarbeid, ble tildelt heder
med MAs trafikksikkerhetsplakett.
MAs trafikksikkerhetsplakett gikk også til Adresseavisen, som gjennom
en gruppe journalister har gjort en stor innsats for trafikksikkerhet med
artikler blant annet om rus i trafikken.

Svein Iversen og MA-ungdomsleder

Liss Thomassen

Ann-Cathrin Becken

Odd-Harald Bjørnøy
MOTO R F Ø R E R E N | 3 | 2 0 1 2
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ALKOLÅS

Skolestart:

Alkolås på skoleskyss

Midt i august var det som vanlig skolestart. Over hele landet skulle
hundretusener av barn legge ut på skoleveien. For mange innebærer
dette skyss med skolebuss, der fylkeskommunene har ansvaret for
sikkerheten. Tiden er inne for å kreve alkolås på all skoleskyss over hele
landet, påpekte MA i en landsdekkende pressemelding midt i august.
Av H-E Hansen
- Alkolås på alle kjøretøyer i skoleskyss burde
være en selvfølge for å vise at man setter
trafikksikkerheten til våre skolebarn høyt, sa
Terje Tørring, direktør i MA.

Fortgang i fylkene

Sikker skoleskyss er fylkeskommunenes ansvar.
MA ønsker fortgang i at fylkeskommunene
er seg dette ansvaret bevisst ved å kreve
alkolås på alle kjøretøyer som skal frakte barn
til skolen. Det er ingen grunn til å vente på
statlige pålegg. Dette ble igjen understreket da
MA hadde sitt landsmøte i Stjørdal i sommer.
MA peker på at Norge må følge land som
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Frankrike og Finland i å innføre alkolås på
skolebusser og andre kjøretøyer som frakter
skolebarn.

Lovendring åpner vei

Stortingsrepresentant Susanne Bratli (A) var
gjest på MAs landsmøte og holdt et foredrag
om trafikksikkerhet og veipolitikk. Bratli sitter
i Stortingets Transport- og kommunikasjons
komité. Hun satte fokus på problemet med
rus, som sammen med fart og manglende
beltebruk, er skyld i høye døds- og ulykkestall
i trafikken. Hun tok også opp sikkerhet på
skoleskyss.

En ny lovendring har åpnet for at Samferdselsdepartementet med en enklere forskrift kan
kreve sikkerhetstiltak på skoleskyss. Dette kan
være tiltak som sitteplass for alle, setebelter
og alkolås.
Men det er ingen grunn til å avvente
nasjonale pålegg om alkolås før sitteplasser
og setebelter er på plass i en forventet forskrift, påpekte Bratli.
- Vi i MA har i en årrekke fremmet alkolås
som et effektivt middel på alle kjøretøyer for
å hindre at sjåfører med promille over 0,2 kan
starte opp og kjøre, sier Tørring.
Når det gjelder skoleskyss mener MA at
mens fylkeskommunene lar tiden gå med å
innføre alkolås som et viktig trafikksikkerhets
tiltak, kan ulykker skje. Oppland og Troms har
allerede innført krav om alkolås på skoleskyss,
mens Nord-Trøndelag har satt i verk et prøveprosjekt.
- Nå må fylkespolitikerne i resten av
landet være seg sitt ansvar bevisst, understreker direktør Tørring.

trafikk

MA: Krever satsning på trygg
og sunn skolevei

Skoleveiene må sikres bedre. Dette bør gjøres med en
betydelig satsning på gang- og sykkelveier i nærheten
av skolene. Barns sikkerhet må være i fokus, og samtidig
vet man at mange skolebarn har behov for mer fysisk
aktivitet, mener MA – rusfri trafikk og livsstil.

MA-landsmøtet i Stjørdal slo fast at mer
ressurser på gang- og sykkelstier også vil
redusere behovet og kostnadene for busskyss
og annen privat kjøring av elevene. Og mange
skolebarn er jo for lite i bevegelse, så gang- og
sykkelveier kan i tillegg legge til rette for en
helsegevinst.

tatt til orde for
en slik satsning
i våre innspill til
den nye Nasjonale
transportplanen for
2014–2023 som er
under arbeid.

Mennesket i trafikken

Spesiell satsning

- MA setter et spesielt fokus på mennesket i
trafikken; å legge til rette for at ”myke trafikanter”
kan ferdes trygt. Dette omfatter fotgjengere og
syklister, ikke minst mener vi at skolebarn på
skoleveien må sikres bedre, påpeker MA-direktør
Terje Tørring i en pressemelding om saken i
forbindelse med skolestart i august.

Transportplan

Tørring sier at dette må bør gjøres med en
betydelig satsning på gang- og sykkelveier i
nærheten av skolene. I dag er mange skolebarn
utsatt for fare på skoleveien. Dette må løses
ved at det settes inn nødvendige ressurser for
å etablere gang- og sykkelveier i en distanse
rundt skolene som er i henhold til den lengste
gjeldende 4 km-grense for skoleskyss. MA har

- Det må legges opp
til en spesiell satsning
for å nå et slikt mål;
for eksempel med
øremerkete ”gang- og
sykkelvei-milliarder”.
Innsatsen for trafikk
sikkerhet og folkehelse,
samt ytterligere styrking
av trafikkopplæringen,
krever også et tverr
etatlig perspektiv mellom
myndighetene innen
trafikksikkerhet, helse,
utdanning og miljø, sier
MA-direktør Terje Tørring.
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MA i media

MA og MAs saker har også de
par siste månedene vært hyppig
omtalt i media over hele landet.
Papiraviser og nettaviser bringer
både nasjonale og lokale saker, og
i tillegg kommer radio og fjernsyn.

Det skal litt til å få med seg at MA synes!
Enten du leser din lokale avis, en av de store
regionsavisene eller en av de største riks
avisene, er det ikke mulig å danne seg et
bilde av dette mangfoldet.
Presseklippene i det siste viser at
utspillene om alkolås på skolebusser og trygge
skoleveier har fått gehør. Presisjonssykling
i Steinkjer, Aksjon Møteplass, trafikkfarlig
punkt i Surnadal, motorsykkeltreff på Flittig,
Larvik-avdelingens jobb for flere alkolåser og
Skienfjorden avdelings sommertur, er bare
noen få eksempler på de mange artiklene som
er funnet i aviser fra hele landet.

Porsgrunns
Dagblad

Varden

Arendals Tidende

Dagen

Arendals Tidende
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Driva
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Sogn

Jarlsberg

Fjordenes
Toidende

Ytre Sogn

Driva

Nationen

Østlandsposten

Trønderavisa
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RUSFRI

Rusmeldingen:

En helhetlig
rusmiddelpolitikk
For første gang er det nå lagt frem en
stortingsmelding som omfatter alkohol,
narkotika og doping. I “Se meg! En
helhetlig rusmiddelpolitikk”, som ble
lagt frem i sommer, legger regjeringen
vekt på fem områder: Forebygging,
pårørende og passiv drikking, hjelp
til tungt avhengige og samhandling.
Trafikkulykker vies betydelig plass
når skadevirkninger og tiltak
tas opp.
Økt kompetanse og bedre kvalitet.
– Norsk rusmiddelpolitikk virker, forbruket av
alkohol og narkotika er lavt sammenlignet
med andre land. Samtidig er det bekymringsfullt at forbruket av alkohol øker, og overdosetallene er for høye. Rusmiddelbruk er ikke
bare skadelig for den som ruser seg, men går i
stor grad utover andre. Vi kaller det for “passiv
drikking”, og vi vil ha et betydelig fokus på
tiltak som ivaretar pårørende og tredjepart,
sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete
Strøm-Erichsen i en pressemelding.
Her sammenfattes stortingsmeldingen
under de fem hovedpunktene:
- Forebygging og tidlig innsats
- Innsats for pårørende og mot passiv drikking
- Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall
- Samhandling – tjenester som jobber sammen
- Økt kompetanse og bedre kvalitet.

Tiltak

Regjeringen skal blant annet sette i gang
levekårsundersøkelser som skal legges til
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grunn for videre tiltak. Man
vil sikre ansvarlig alkoholhåndtering, blant
annet ved å øke kravene til kommunenes kontroll av steder med skjenkebevilling. Samtidig
vil regjeringen beholde dagens normal- og
maksimaltider. Et annet viktig mål er bedre
samhandling mellom kommuner, helseforetak, fagpersonell og pasienter, brukere og
pårørende. Ideelle og private aktører skal
fortsatt være viktige tjenesteytere. Regjeringen vil gradvis innføre de økonomiske
virkemidlene i samhandlingsreformen innen
rusbehandling og psykisk helsevern.
Regjeringen vektlegger forebygging, tidlig
innsats og hjelp til de som har omfattende
rusproblemer. I tillegg skal en egen strategi
mot overdoser bidra til å redusere overdose
dødsfall. Personer med rusproblemer skal i
større grad møtes med helsehjelp i stedet for
tradisjonell straff. Regjeringen vil fortsatt føre
en restriktiv alkohol- og narkotikapolitikk, og
foreslår kriminalisering av besittelse og bruk
av dopingmidler. Gjennom en egen strategi for
økt kompetanse og bedre kvalitet, vil regjer

ingen
styrke kunnskap om
rusproblematikk.

Reaksjoner

Rusmeldingen skaper reaksjoner og debatt.
Actis, rusfeltets samarbeidsorgan der MA er
medlem, har kommet med utspill som gjelder
forskjellige sider ved meldingen. Blant annet
er Actis fornøyd med at Regjeringen lytter
til klare råd fra fagfeltet når de sier nei til et
heroinprosjekt i Norge.
Actis har også kommentert at alkoholholdig drikk merkes med ingrediens- og
energiinnhold. Blir dette innført blir Norge
det første landet i Europa som stiller slike
krav. I EU er nemlig alkohol unndratt krav om
innholdsdeklarasjon og merking av energiinnhold.

Rusfri trafikk

Trafikkulykker fremheves som et av de feltene
der rusmiddelbruk har negative konsekvenser,

RUSFRI

sammen med arbeidsulykker, drukning og
brann.
Stortingsmeldingen setter fokus
på at alkoholbruk ikke er en privatsak.
Dette understrekes i forbindelse med
”passiv d rikking”. Med skader forårsaket
av passiv drikking menes det i stortings
meldingen skader og problemer som følge
av andres alkoholbruk, for eksempel igjen
trafikkskader som nevnes sammen med
voldsskader, fosterskader og utrygghet
for personer i omgivelsene rundt den som
drikker.
	I omtale av rusmiddelfrie soner og
arenaer for særskilt aktsomhet er trafikk
viet et eget avsnitt.
Rusmeldingen slår fast at det er bred
enighet i befolkningen om at trafikken
skal være en rusfri sone, og at dersom vi
skal nå visjonen om null døde og hardt
skadde i trafikken, må man redusere
rusmiddelbruken. Derfor er det også
nulltoleranse for bruk av rusmidler i bil
trafikken i Norge.
Promillegrenser kombinert med
kontroller og sanksjoner er effektivt
for å redusere alkoholbruk i trafikken.
Tiltak som tidlig rådgivning og tvungen
behandling overfor alkoholavhengige,
førerkortbeslag og alkolås kan også ha en
effekt, sier meldingen. Det påpekes videre at
holdingskampanjer kan forsterke andre tiltak
for å hindre alkoholbruk i trafikken.
Forbudet mot å kjøre under påvirkning
av alkohol eller andre rusmidler er tatt inn i
veitrafikkloven. Grensen for alkoholpromille
på 0,2 har fått tilsvarende faste grenser for
20 rusgivende stoffer gjeldende fra 1. februar
2012. Grensene innebærer i praksis en nulltoleranse tilsvarende som for alkohol. Dette
mener rusmeldingen gir en klar signaleffekt
om at rus og bilkjøring ikke hører sammen
uavhengig av hva slags rusmiddel som er
brukt.
En vesentlig andel av dem som taper fører
retten på grunn av alkoholpåvirket kjøring,
fortsetter å kjøre i inndragningsperioden.
Det gjelder både i edru og i påvirket tilstand.
Mange blir pågrepet og straffet på nytt. Den
nye rusmeldingen omtaler arbeidsgruppen som
arbeider med å vurdere om alkolås kan inngå i
program mot ruspåvirket kjøring. Målgruppen
for alkolås-ordningen vil i tilfelle begrenses
til de alvorligste tilfellene av promilledømte
som utgjør den største trusselen mot trafikk
sikkerheten. Arbeidsgruppen skal komme med
tilrådinger og forslag til lov og forskrifts
endringer innen utgangen av 2012.

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen

Sjøtrafikken

Rusmeldingen tar også for seg at påvirkning
av alkohol i sjøtrafikken øker faren for ulykker
og skader. Promillegrensen til sjøs ble i 2004
satt til 0,2 for førere av større skip, mens
promillegrensen for båter inntil 15 meter er
0,8. Det er altså en høyere promillegrense for

små båter enn det er for førere av kjøretøy på
land.
Alkohol er en medvirkende faktor til
grunnstøting og drukning. Rusmeldingen sier
at alkohol og båtliv ikke er en god kombina
sjon, og båtliv bør derfor også være en
alkoholfri sone.

Rusmeldingen stetter fokus
på passiv drikking og tredje
partsskader.
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TRAFIKK

Tylösand 2012:

Raskeste vei mot 2020

Av H-E Hansen

I september fant den store trafikksikkerhetskonferansen i Tylösand
i Sverige sted. Det er MAs svenske søsterorganisasjon MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund - som arrangerte konferansen, som
i år har overskriften “Raskeste vei til 2020”. Fokus var rettet mot
myke trafikanter, spesielt syklistene.
Det såkalte Tylösand-seminaret er møteplass 
for “eliten” av dem som arbeider med trafikk
sikkerhet i Norden. Agendaen omfatter en rekke
temaer innen trafikk og sikkerhet, fra rus i
trafikken til fartsgrenser.

Hovedtemaet

Hovedtemaet i år var de myke trafikantene.
Spesielt ble det brukt mye tid på syklistene.
Sikringen av de ubeskyttete syklistene er en
stor utfordring.
Sverige har, som Norge, ambisiøse planer
om veien mot å nå nullvisjonen om ingen
drepte og hardt skadete i trafikken. I 2020
skal antallet døde og skadete i trafikken være
halvert i forhold til i 2010. Konferansen rettet
søkelyset på smarte løsninger for å nå målene,
det være seg nye typer verneutstyr, som for
eksempel hjelmer med oppblåsbar kollisjonspute, eller tilpasning av infrastrukturen for å gi
syklistene bedre fremkommelighet og vern.
	Konferansen ble innledet av MHFs forbundsleder Maria Bergström, og blant politikere

og eksperter på agendaen var blant andre
infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Svärd.
- Sammen skal vi finne de innovative løsningene som kreves for at vi fortsatt skal ligge i
fremste rekke når det gjelder trafikksikkerhet, sa
de svenske arrangørene.

Alkobom i svenske havner

For øvrig er Tylösand et sted der det utveksles
andre nyheter innen arbeidet for rusfri trafikk
og trafikksikkerhet generelt.
- Før 2020 tror jeg at de flest havner kommer
til å være utrustet med alkobommer som har
IR-teknikk, sier Tomas Jonsson, laboratoriesjef
ved MHF Test Lab.
MHF arbeider akkurat nå med et forsøks
prosjekt, der alkobommer skal installeres i en
svensk havn. Takket være en ny teknikk kan
hvert eneste kjøretøy som kjører av fergen
kontrolleres.
- En måling tar 1,6 sekunder og du behøver
ikke noe munnstykke. Når vi på lengre sikt får
installert dette i samtlige havner vil vi kunne

MAs delegasjon besto av Odd-Harald Bjørnøy, Catharina Frostad, Torfinn Grav og Terje Tørring.
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gjennomføre 3,5 millioner blåseprøver i året.
Det skal virkelig minske promillekjøringen i stor
grad, sier Tomas Jonsson og fortsetter:
- I Stockholm kommer hver annen promillekjører fra en av havnene. Vi kunne altså halvere
antallet personer som kjører alkoholpåvirket i
den svenske hovedstaden.
- Vi må møte alkoholpåvirket kjøring på alle
nivåer. Dette er en effektiv måte, kommenterer
Liza Jakobsson, som er utreder ved det svenske
Trafikverket. Hun tror at alkobommer kan være
et viktig redskap.

Flere søker om alkolås

I Tylösand ble det også offentliggjort at det
svenske alkolåsprogrammet har økende deltakelse. I årets første åtte måneder hadde det
kommet inn 1323 søknader om alkolås til den
svenske Transportstyrelsen. Dette er en økning
av dem som vil delta i det svenske programmet
med alkolås i stedet for å miste sertifikatet ved
promillekjøring.
Fra og med 1 januar 2012 kan de som får
førerkortet inndratt på grunn av alkoholpåvirket
kjøring i Sverige søke om å få beholde kjørerett
ved å installere alkolås i bilen.
Antallet sertifikater som ble beslaglagt på
grunn av alkoholpåvirket kjøring var 3985 i
den samme perioden. Det betyr at en tredel av
promillekjørerne søkte om å få delta i programmet med alkolås.

MedleMsfordelene i MA
gir deg gode priser!
10% rabatt på person og varebildekk
på nettopriser.
10% rabatt på Dekkhotell.
10% Tilleggsrabatt på batterier.

www.vianor.no

Ring 815 60 815 for å finne din nærmeste
Vianor avdeling.
Member of Nokian Tyres

BILNYTT

Kia Sportage:

På et vinnerlag

Bilmerkene kniver om markedsandeler. Det skjer stadige endringer
i det norske markedet. Kia er absolutt et av merkene som har vokst
frem de siste årene, ikke minst på grunn av Sportage-modellen.
Av H-E Hansen
Men vi snakker her om merket som også
har kommet med Cee’d, samt for eksempel
Picanto, Sorento og en lengre liste over eksi
sterende og planlagte modeller.
	Kia Motors Corporation ble etablert i 1944
og er Koreas eldste produsent av motordrevne
kjøretøy. Merket produserer mer enn 2,5
millioner biler i år ved 15 produksjons- og
samlefabrikker i ti land. Salg og service skjer
gjennom et nettverk av importører og for
handlere i 172 land.

Tredje generasjon

Den Kia Sportage vi har kjørt nå er den 3.
generasjon av modellen. Den kompakte SUVen
er altså ikke noen nykomling og har gjennomgått et par fornyelser før den kom i sin
nåværende form. Denne seneste Sportage
markerte en kraftig endring i designretning for
bilen; den har blitt lengre, lavere og bredere
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enn forrige generasjon.
Sportage byr også på bedre plass til
passasjerer og bagasje i et trivelig interiør.
Økt akselavstand skal bidra til at kjøreegenskapene føles tillitvekkende gode og komfortable.

Motoralternativer

Kia Sportage leveres med 5 forskjellige
motoralternativer i registeret fra 115 til 184
hestekrefter. Her er det snakk om et knippe
bensin- og dieselmotorer i kombinasjon med
6-trinns manuell eller automatisk girkasse. Og
Sportage kommer med valg mellom forhjuls
trekk og firehjulsdrift.
Til tross for økte mål har designerne bak
bilen klart å redusere vekten med 91 kg. Slike
gode besparelser går til gevinst på drivstofforbruket og CO2-utslippet; Gjennomsnittlig
drivstofforbruk på 1,7CRDi er 0,52 l/mil og

et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 135g/km,
mens 2,0CRDi med firehjulsdrift har 0,57 l/mil
og lave 149 g/km.

Utstyret

Den norske importøren legger vekt på at
alle versjoner av Sportage skal kommer godt
utstyrt, selv fra de grunnleggende Classicversjonene. Standardutstyret omfatter 17”
alufelger, lakkerte sidespeil og dørhåndtak,
oppvarmede seter foran og bak, “Cornering”
grøfte/tåkelys foran, Cruise Control, radio
kontroll fra rattet, bluetooth samt skinn
trukket ratt og girspak for å nevne noe.
Av standard sikkerhetsutstyr finnes både
bakkestarthjelp, Hill Start Assist Control og
Downhill Brake Control. Nytt på 2012-modellen
er parkeringsassistanse som hjelper deg å
lukeparkere.

BILNYTT

Ford Focus:

Øko-trøkk

Av H-E Hansen
På tross av at sylindervolumene er lave, har
ingeniørene klart å få ut krefter som gir bilene
uforminsket kjøreglede og gode egenskaper.
EcoBoost gir både øko og trøkk.

En liter

I EcoBoost-familien av effektive bensinmotorer
snakker vi denne gangen om en EcoBoost-motor
på bare 1 liter! Denne illustrerer hvor mye Ford
og bilindustrien har vært i stand til å forbedre
forbrenningsmotoren, en teknologi som har
vært brukt i godt over 100 år.
	Det er her utviklet en motor som er så
liten og drivstoffeffektiv, men som likevel gir
høye ytelser, at det ville virket nærmest som en
umulighet for bare noen få år siden.
1,0-liters EcoBoost kom først på Ford Focus.
Dette ble dermed Fords mest drivstoffeffektive
bensindrevne bil noensinne.
	Kjøregenskapene Ford byr på er utmerkete.
Slik er det også med den populære Ford Focus;
fra styring og svingegenskaper til komforten.

Vi lever i en tid med jakt på miljøsnille biler. Bilprodusentene har forskjellige strategier. Ford har
valgt å sette innsatsen inn på drivstoffeffektive
motorer. Og det er imponerende hva de såkalte
EcoBoost-motorene kan by på.
Og spenstige motorer har bidratt til det gode
ryktet.
Men hva så når det legges opp til øko-sparing og nedskalering? Hva er det mulig å få ut
av et samlet sylindervolum på 1 liter til en bil i
mellomstørrelsen? Riktig svar: Inntil 125 hester!

Sterk og måteholden

Motoren er utviklet i to versjoner. Som 100-hester
gir 1.0-liters EcoBoost-motoren i Ford Focus en
drivstofføkonomi på 0,48 liter/mil og et CO2utslipp på 109 g/km. Den turbomatede motoren
med direkteinnsprøyting er også tilgjengelig
i Focus-serien i en versjon med 125 hk, som
forbruker 0,5 l/mil og har et CO2-utslipp på
114 g/km.
Til sammenligning brukte for eksempel
2.9-litersmotoren i den legendariske T-Forden
1,13 liter bensin pr. mil for å levere sine 20 HK
– tall som ble sett på som meget imponerende
tidlig på 1900-tallet.
En annen sammenligning kan gjøres med

957-kubikksmotoren i den første generasjonen
Ford Fiesta fra 1976. Med tilnærmelsesvis
samme motorvolum leverer 1.0-liters EcoBoost
64 % mer effekt og bruker 38 % mindre driv
stoff.
På tross av størrelsen oppnår Focus med
1.0-liters EcoBoost ytelser som nærmer seg
dieselmotorenes seighet med et dreiemoment på
hele 170 Nm mellom 1400 og 4500 o/min.

Ingen demper

Med den lille kraftpakken under panseret opp
fyller Ford Focus fortsatt forventningene til
dynamiske kjøreegenskaper og behov for krefter
under normal kjøring.
Og lavt forbruk gir seg også utslag i hyggelige bilpriser. Prisen for Ford Focus i 5-dørs
utgave med 1-liters EcoBoost på 100 hk starter
på 226 700 kroner, mens 125 hk-versjonen har
et utgangspunkt på 233 800 kroner. Stasjonsvognen av Focus ligger omtrent 10 000 kroner
over dette.
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BILNYTT

Toyota Prius+ Seven:

Hybrid for de mange

Av H-E Hansen

Toyota Prius er ikke bare en bilmodell. Den er et fenomen som nå har
blitt til en hel familie av utgaver. Selve Prius er nå i sin tredje genera
sjon og er behørig omtalt. Prius som plugg-inn ladbar modell er lansert,
og den skal vi ta for oss i neste nummer. Denne gangen er det snakk
om en modell i grenseland mellom en flerbruksbil og stasjonsvogn.
Som navnet Prius+ Seven tilsier byr den på seteplass til 7!
Ny og utvidet

Prius har vært spydspissen for hybrider i et
desennium, og har blitt solgt i store mengder
(2,4 millioner) verden over. Den har vært med
på å gjøre hybrid velkjent og hverdagslig. Men
fortsatt synes vi det er virkelig stas å slå litt
ekstra på stortrommen når disse bilene med
”miljøteknologi” kommer i utgaver med nye
bruksområder.
Nå kan du være sjåfør for 6 andre og kjøre
med kombinasjonen av el- og bensinmotor.
Toyota opplyser at det ikke er snakk om en
vanlig Prius som har blitt modifisert bak. Den
større 7-seteren er en helt ny bil fra bunnen,
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men selvsagt under det lett kjennelige, ytre
Prius-designet. De ytre målene er utvidet med så
mye som 13,5 cm i lengden, 3 cm i bredden, 8,5
cm i høyden og akselavstanden er strukket med
8 cm.

Kjøreglede

Prius er en bensin-elektrisk hybrid, det bil si at den
er utstyrt med en bensinmotor og en elektromotor.
Det er bensinmotoren som er hovedkraften, men
du kan også kjøre rent elektrisk over en ganske
begrenset distanse. Prinsippet er at de to motorene
jobber sammen eller hver for seg i et automatisk
samspill for å være mest mulig effektive.

Hybridsystemet virker i utgangspunktet så
selvstendig at du ikke behøver å tenke på det,
selv om du kan velge et ekstra besparende
modus eller ren eldrift om du ønsker å spare
på energien. For øvrig er Prius utstyrt med et
automatisk girsystem som er uhyre enkelt, men
ikke tar vekk noe av kjøregleden.
Motorkraften er totalt 136 hk fra 1.8 Hybrid
Synergy Drive som vi kjenner fra Prius. Men
Prius+ Seven har et Lithium-ion batteri plassert
mellom setene foran for å frigjøre plass til de
7 setene. Lithium-ion batteri er hovedsakelig
brukt grunnet lavere vekt og tar mindre plass.
Prius+ Seven veier bare 130 kg mer enn Prius.
CO2-utslippet og forbruket er på lave 96 g/
km og 0,41 liter/mil, og som på Toyotas andre
bensinhybrider oppgis de lokale NOx utslippene
å være svært lave (6.5 mg/km.)

Stort volum

Den lyse kupeen inviterer bak forsetene til tre
separat delte og justerbare bakseter og en ekstra
tredje benkerad med plass til to. Seteoppsettet
byr på fleksibilitet og ved prøvesitting i bakre
rad finner vi oss også her komfortabelt til rette.

alkolås

Aksjon møteplass 2012:

Flertallet for alkolås i alle nye biler

Plassen er utnyttet godt og avstanden mellom
første og siste seterad er på hele 1,635 meter
dersom det sitter en røslig person på 190 cm
foran, en velvoksen på 180 cm på andre rad
og en med 170 cm høyde på 3. rad. Og alle får
utsikt, siden setehøyden øker bakover!
	Bak hele gjengen finnes et bagasjerom
på 200 liter opp til seteryggen. Dette utvides
kraftig når du slår ned setene: Som 2-seter er
volumet 1750 liter opp til taket og som 5-seter
er rommet på 784 liter opp til taket. Til sammenligning har Prius her 445 liter.

Lasteløsning

Det kan ikke monteres tilhengerfeste på Prius,
men nå lanserer Toyota en “Inne-tilhenger” Den
skal løse manges behov for transport av varer,
hageavfall, søppel, møbler, vedposer, materialer
osv.
For Prius+ Seven er det utviklet en slags
gigantisk bagasjeromsmatte som kan brettes ut
når alle setene er lagt ned. Når den er brettet
ut inni bilen, opp til vinduene, har en i praksis
et stort varerom med plass til det meste, og
en slipper å være bekymret for å ødelegge
interiøret.

Mye utstyr

Det er 3 utstyrsgrader å velge mellom. Det
laveste kalles ubeskjedent for Advance, fordi
det er ment å by på en lang liste standardutstyr
som inkluderer for eksempel LED-lys, regnsensor,
cruisekontroll og bakkestarthjelp.
Over dette finnes utstyrsnivåene Executive og
Premium, som det forventes å bli solgt mest av.

Spørreskjemaet under MAs Aksjon Møteplass 2012
inneholdt en undersøkelse om folks holdning til at
alkolås skal installeres i alle nye biler. Det var en
overveldende positiv holdning, der 82 % svarte JA!
Aksjon Møteplass er den årvisse aksjonen
da MA - rusfri trafikk og livsstil, retter søke
lyset mot trafikksikkerhet. Rusfri trafikk og
trafikksikkerhet er temaene når ildsjeler fra
MA innbyr til en prat med bilister og andre
trafikanter. Vi benytter også muligheten til
å foreta en spørreundersøkelse med forskjellige spørsmål.

Stor tilslutning

Blant annet ønsket MA å se hva nordmenn
mener om alkolås. Med 939 svar gir dette
et godt grunnlag for en statistikk som gir
interessante resultater. Av disse var det
flere menn (528) enn kvinner (411). 70 %
av de spurte var i alderen 25 – 64 år.
82 % (770 personer) av dem som ble
spurt svarte JA til alkolås i alle nye biler.
107 som tilsvarer 11 % var negative, mens
6 % (61) visste ikke. Resultater viser at

Av Ivar Lad

man med tyngde kan si at det er en positiv
holdning i befolkningen.

Kvinnene fremst

Alkolås har vært hovedtema i Aksjon
Møteplass i flere år. Både i 2010 og 2011
stilte vi spørsmålet: Mener du at alkolås
snarest bør bli lovpålagt i alle nye biler?
Resultatet var en overveldende positiv
holdning, der 86 % av kvinnene og 74 % av
mennene svarte ja i 2010, mens tallene var
henholdsvis 83 % og 65 % i 2011.
	Da spørsmålet inngikk i spørre
undersøkelsen i 2012 også, viste svarene
at det seg fortsatt er stor tilslutning om
alkolås med tall som er enda høyere: 89 %
av kvinnene og 77 % av mennene.
Mener du alkolås bør installeres i alle nye
biler?

Mener du alkolås bør installeres i alle nye biler?
2010	Kvinner Ja: 86 %
2011	Kvinner Ja: 83 %
2012	Kvinner Ja: 89 %

Menn Ja: 74 %
Menn Ja: 65 %
Menn Ja: 77 %

Prisen for Prius+ Seven starter på 311 900
kroner.
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trafikk

Gjensidige-undersøkelse:

En av tre nordmenn tror de kan ha
promillekjørt
En ny undersøkelse fra Gjensidige
viser at altfor mange nordmenn
tar sjanser med alkohol og bil
kjøring.
- Det er svært oppsiktsvekkende at hele 31 %
svarer at de har tatt sjansen på å kjøre bil og
vært usikre på om de er påvirket av alkohol,
sier skadeforebygger Ole Christian Kaada i
Gjensidige.
Illustrasjonsbilde MA

Dårlig kunnskap

- Gjensidige har gjort en nyttig undersøkelse,
som avdekket at altfor mange har ”tatt sjansen” og utsatt seg selv og andre for den store
faren ved ruspåvirket kjøring, kommenterer
MAs direktør Terje Tørring. Han minner om at
rus er medvirkende årsak i minst hver femte
dødsulykke på veien.
Ellers viser undersøkelsen Gjensidige har
fått gjennomført av Ipsos MMI at nærmere
halvparten av de spurte ikke vet at promille
grensen er 0,2 i Norge.
- Dette tallet er nesten utrolig, sier Tørring.
- Det er vanskelig å finne en logisk forklaring
på at så mange mangler denne grunnleggende
kunnskapen. Det kan selvsagt ses på som
positivt av hele 15 % tror at grensen er null.
Men man må gjøre seg tanker om hva det kan
bety for promillekjøringen at så mange som

28

MOTO RFØRE R EN | 3 | 2 0 1 2

7 % lever og kjører i troen på at promille
grensen er 0,5 og 2 % tror at den er høyere.
På spørsmål om hva man synes om promillegrensen svarer 68 % at de synes promille
grensen er passe, og 20 % synes 0,2 er for
høyt.

Mest menn

Hele 42 % av mennene svarer at de har
kjørt bil selv om de har vært usikre på om
de hadde ulovlig promille. Blant kvinner er
under halvparten, men likevel svarer 19 % av
kvinnene det samme om å ha kjørt bil og vært
usikre på promillen.
- Undersøkelsen viser at det er alt for mange
som spekulerer i å kjøre dagen derpå eller
noen timer etter de har drukket alkohol. Vi
oppfordrer på det sterkeste til å la bilen stå

hvis man er usikker, sier Kaada.

Ikke erstatning

Hvis du kolliderer i påvirket tilstand, vil du
ikke få erstatning fra forsikringsselskapet.
Hvis du forårsaker personskade kan du bli sittende igjen med en millionregning.
1 av 5 svarer at de har vært passasjer i en
bil hvor sjåføren trolig hadde ulovlig promille.
Av disse er det klart flest menn. Også som
passasjer kan man miste hele eller deler av
erstatningen ved en ulykke.
- Som passasjer har du et ansvar for å si fra
om at alkohol og bilkjøring ikke hører sammen. Hjelper ikke det, så ikke sett deg inn i
bilen. Blir du skadet i en ulykke hvor du vet
at sjåføren har promille, kan du risikere å ikke
få erstatning, sier Kaada.

ORGANISASJON

Gjensidige og MA:

Fordeler for alle

Av H-E Hansen
Foto: Sverre Chr. Jarild

MAs forsikringssamarbeid med Gjensidige for å gi medlemmene
fordeler på forsikring har blitt meget godt mottatt. Det nye sam
arbeidet som ble innledet i år, har gjort at mange MA-medlemmer
allerede har benyttet seg av de gode medlemsavtalene.
Og stadig flere takker ja til nye muligheter
for å få gode forsikringsavtaler til best mulige
betingelser hos Gjensidige Forsikring ASA.

Fordel for alle

Gjensidige tilbyr deg gode medlemsfordeler,
det være seg på både skadeforsikring, bank
og sparing. Gjensidige tilbyr en rekke gode
fordeler til MAs medlemmer. Dette gjelder enten du allerede er kunde hos Gjensidige eller
dersom du skifter selskap og begynner et nytt
og fordelaktig forhold til Gjensidige.

Dersom du vil ha mer informasjon kan du kontakte Gjensidige Forsikring på telefon 03100.
Du kan også lese mer om avtalen på
www.gjensidige.no/
ma-norge og på
www.ma-norge.no.

Gode tilbud

Ifølge den nye avtalen vil Gjensidige tilby et
bredt spekter av gode MA-medlemsfordeler på
forsikring. I henhold til dette har du krav på:
• Gunstige betingelser:
- 14 % rabatt fra første forsikring
- Opp til 18 % rabatt når du samler 3 eller
flere forsikringer
• Du får også rabatter for skadeforebyggende
tiltak som kommer i tillegg
• Personlig rådgiver

Kontakt og informasjon

Gjensidige har i en periode aktivt tatt kontakt
med de av MAs medlemmer som har ønsket å få
informasjon og tilbud om å ta i bruk fordelene.
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Bruk medlemsfordelene!
Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp og
tilbud. Bruk dem! Her kan det være mye å spare og gode tilbud å hente. Du
finner blant annet MAs meget fordelaktige Autohjelp. Nytt av året er gode
forsikringstilbud fra Gjensidige. I tillegg finnes alt fra rabatt på verksted
tjenester hos AutoMester til for eksempel billige briller. Detaljene om dette kan du lese i
MAs håndbok, som alle medlemmer av MA og MA-Ungdom får tilsendt i desember hvert år.
Samarbeid gir fordeler, og MAs fordeler for 2012 omfatter blant annet:
• MA Autohjelp (Bilredning Viking

• Gjensidige gir MA-medlemmer gode

• Testestasjoner, teknisk veiledning
og juridisk hjelp
• Reisetjeneste, ferieplanlegging
og turinformasjon, GPS
• Medlemsbladet Motorføreren
• Dekning av startlisens for MA-Ungdomskjørere

Rabatt også på:
• briller og synstest
• hoteller og campingplasser
• verkstedtjenester
• dekk
• leiebil
• bilfinans

Redningstjeneste)

rabatter og tilbud på forsikring

For mer informasjon,
se medlemshåndbok
for 2012 eller kontakt MA på:
Telefon 22 47 42 00
Telefaks 22 47 42 01
ma@ma-norge.no
ma-ungdom@ma-norge.no
Dronningens gate 6,
Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo

MA og MA-Ungdom har fokus på:
Alkolås

MA har et arbeid i gang som skal føre fram til stortingsvedtak om innføring av alkolås i alle nye biler så snart som mulig.
www.ma-norge.no

KastMasken

Et landsomfattende teater- og undervisningsopplegg som har ungdom i ungdomsskolen og deres foreldre som
hovedmålgruppe.
www.kastmasken.no

Mennesket i trafikken

Kurs om trafikksikkerhet: Eldre i trafikken – Atferd i trafikken – Miljøbevisst og økonomisk kjøring.
www.ma-norge.no

MA-Ungdom

MA-Ungdom jobber for en rusfri trafikk.
MA-Ungdom har hovedfokus på forebyggende arbeid blant unge.
MA-Ungdom ønsker å tilby spennende og trygge arenaer for unge gjennom forskjellig klubbarbeid omkring i landet.
MA-Ungdom ønsker også å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:
www.maungdom.no

Death Trip

DeathTrip er en landsomfattende konkurranse hvor elever fra videregående skoler engasjeres til å lage
holdningskampanjer mot ruskjøring. Den beste kampanjen vinner 30.000 kroner.
www.deathtrip.no

Ung på vei mot Lappen

Vil du ha muligheten til å få GRATIS førerkort?
www.motlappen.no

Facebook

MA-Ungdom bruker sosiale medier som arenaer for temaet rus i trafikken. Her er for eksempel en egen, svært populær
Facebook-side: JEG HAR INGEN VENNER Å MISTE – IKKE KJØR I FYLLA! Bli tilhenger av siden!
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Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Hjelp oss å
verve nå!
Ønsker vervepremie: ....................................................................
Ververs e-post: .............................................................................
Ververs navn og medl.nr.: ............................................................
E-post: .........................................................................................
Tlf/mob: .......................................................................................
Ønsker: Kryss av for

Med autohjelp eller

Uten autohjelp

Fødtselsdato:.....................................
Postnr./sted: ................................................................................
Adresse: .......................................................................................

n
sasjone
Organi om ønsker
s
for degri trafikk!
rusf

Navn: ..........................................................................................

Kontingent for 2012
Medlemskap med autohjelp kr 750,Medlemskap uten autohjelp kr 550,MA-Ungdom med autohjelp kr 400,-

Vervekupong/innmeldingskupong

Honnørmedlemskap med autohjelp kr 565,Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 365,Se for øvrig Håndboken for 2012

Alle som verver medlemmer til MA,
er med i trekning av 1 GPS Bilnavigasjon
AUTOHJELP!

#

REDNINGSTJENESTE!

DEKKRABATT!

AUTOHJELP!

REDNINGSTJENESTE!

FORSIKRINGSRABATTER!

REISETJENESTER!

LEIEBILRABATT!

VERKSTEDTJENESTER!

FORSIKRINGSRABATTER!

TESTSTASJONER!

Ekstra giv i vervingen!

MEDLEMSBLAD!
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VERKSTEDTJENESTER!

I forrige nummer av Motorføreren fulgte det med løse vervekuponger. Mange har benyttet denne muligheten. Dette gir MA
MEDLEMSBLAD!
TESTSTASJONER!
REISETJENESTER!
DEKKRABATT!
LEIEBILRABATT!
nye medlemmer som får nytte av
våre fordeler, og en vervepremie
til den som har gjort innsatsen.
MA arbeider for:
■ Rusfri trafikk
De nye vervekupongene er små
■ Bedre trafikksikkerhet med alkolås
■ Medlemmenes interesser
og hendige og har kortfattet
som bileiere og trafikanter
informasjon om både MA og de
fine vervepremiene du kan få.
Du kan velge blant følgende vervepremier:
Kupongene er i et hendig format
• Fleecepledd • Stavmikser i rustfritt stål
og utformet slik at de kan brettes
• Førstehjelpspakke
• Salatbestikk m/salatbolle
for å få plass i lommen.
• Ståltermos

Nå kan du klippe ut en ekstra
kupong her til nye medlemmer.
Og trenger du enda flere, så ring
MA-kontoret på tlf. 22474200.
Mer informasjon finnes på MAs
nettsider: www.ma-norge.no/
medlem/verving

Flere bilder og mer informasjon om
premiene og verdi finner du på
www.ma-norge.no/medlem/verving

Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gate 6
Telefon: 22 47 42 00 Telefaks: 22 47 42 01
E-post: ma@ma-norge.no www.ma-norge.no

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo
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Trysils MA-avis
Flere MA-avdelinger har egne aviser. Trysil-avdelingen kom i sommer
med et nytt nummer av sin interne avis, ført i pennen av den utret
telige, ansvarlige redaktøren Aud Ingrid Pedersen.
hennes er noen av ingrediensene.
Avisen inneholder ellers variert stoff med
artikler og notiser, blant annet et portrett av
Anne Mette Busk, avdelingens yngste medlem;
en 18-åring med mange talenter som vi sikkert får høre mer om.

Dette er en avis som er en liten, men driftig,
avdeling verdig.
	I sin lederartikkel gjør Aud Ingrid seg
noen betraktninger om å bo ved en hovedvei:
Å, hjul med din glede? Trafikkstøy, bensinpriser
og tungtransport bak jordsvollen ved huset

Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gate 6
Telefon: 22 47 42 00 Telefaks: 22 47 42 01
E-post: ma@ma-norge.no www.ma-norge.no

Flott MA-tur til Flor & Fjære

Av Finn A. Apesland

Skiensfjorden avdeling hadde lagt opp til en virkelig flott utflukt
i sommer! Tre dager i juli gikk turen fra Telemark til Rogaland, der
natureventyret Flor og Fjære var det absolutte høydepunktet.

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo

Flere bilder og mer informasjon om
premiene og verdi finner du på
www.ma-norge.no/medlem/verving

Tre dager
Første dag gikk reisen langs E-18/og E39 fra
Telemark til Stavanger. Vel fremme i Stavanger
ble det arrangert en byvandring om kvelden.
	Den andre dagen tok deltakerne båt til Flor
& Fjære, på øya Sør-Hidle i Ryfylkefjorden. Dette
er et fantastisk skue, et eldorado på 75 mål av
vakre vekster av alle slag. Det er vanskelig

Mange medlemmer
Turen ble arrangert for både MA-medlemmer
og andre interesserte. Avdelingens leder Dag
Straume og Øyvind Løite hadde laget et flott
3-dagers opplegg for 29
deltagere. Den utmerkete avdelingslederen
greide også å få tegnet 9 nye medlemmer til MA
på turen.

å beskrive prakten. Denne naturskjønnheten må
oppleves. Man må beundre familien som startet
det hele av “nesten intet” på en naken øy som
er omskapt til et eventyr. Siste år kom 30 000
besøkende hit. MA-gruppen kunne også nye god
maten her ute med en velsmakende lunsj.
Siste dag av utflukten startet i strålende sol
med en 2,5 timers båttur inn den imponerende
Lysefjorden. Flere fallskjermhoppere kastet seg
ut fra Tjærag og landet et kort stykke fra båten.
Derfra gikk turen hjem over fjellet og heiene via
Suleskar til en bedre middag i Vrådal.

Du kan velge blant følgende vervepremier:
• Fleecepledd • Stavmikser i rustfritt stål
• Førstehjelpspakke
• Salatbestikk m/salatbolle
• Ståltermos

som bileiere og trafikanter

■ Medlemmenes interesser

■ Rusfri trafikk
■ Bedre trafikksikkerhet med alkolås

MA arbeider for:

DEKKRABATT!

AUTOHJELP!

REISETJENESTER!

VERKSTEDTJENESTER!

DEKKRABATT!

LEIEBILRABATT!

LEIEBILRABATT!

VERKSTEDTJENESTER!

Alle som verver medlemmer til MA,
er med i trekning av 1 GPS Bilnavigasjon

e-postkontakt?

Vervekupong/innmeldingskupong
Navn: ..........................................................................................
Adresse: .......................................................................................
Postnr./sted: ................................................................................
Fødtselsdato:.....................................
Ønsker: Kryss av for

Med autohjelp eller

Uten autohjelp

Tlf/mob: .......................................................................................
E-post: .........................................................................................
Ververs navn og medl.nr.: ............................................................
Ververs e-post: .............................................................................
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Ønsker vervepremie: ....................................................................

n
sasjone
Organi om ønsker
s
for degri trafikk!
f
rus

MA ønsker å holde god kontakt
med medlemmene. Informasjon og
beskjeder kan vi for eksempel sende
raskt på e-post. Men det er ikke alle
vi har e-postadressen til.
Dersom du ønsker at MA skal sende
informasjon og beskjeder til deg
på e-post, er vi avhengige av at du
sender oss adressen, og da gjør du
følgende:
Send en e-post til: post@ma-norge.no
– merket med ditt navn og medlems
nummer.

#

REDNINGSTJENESTE!
AUTOHJELP!

FORSIKRINGSRABATTER!

REISETJENESTER!

TESTSTASJONER!

TESTSTASJONER!

MEDLEMSBLAD!

REDNINGSTJENESTE!

MEDLEMSBLAD!

FORSIKRINGSRABATTER!

Her er MAs avdelinger!
MA er en landsomfattende orga
nisasjon. Som medlem av MA er
man imidlertid også tilsluttet en
lokal avdeling.
Virksomheten har i alle år vært basert på alle
lokalavdelingene rundt i hele Norge. Her har
Avdelinger

mye av aktivitetene funnet sted og samholdet
blitt skapt. Vil du ha nærmere kontakt med
din avdeling?
Nedenfor finner du en liste over alle
avdelingene i hele landet. Dersom du ønsker
nærmere kontakt eller informasjon om aktivitetene i din avdeling, kan du finne navnet på
avdelingslederen og telefonnummeret der du
kan ta kontakt.

Leder / kontaktperson

Telefon

OSLO/AKERHUS		
Oslo og Akershus avdeling	Bjørn Harald Nikolaisen
63 84 41 25
				
ØSTFOLD		
Halden avdeling
Leif Egil Thomasrud
69 18 12 52
	Indre Østfold avdeling
Arne O. Moberg
69 89 35 10
Moss avdeling
Roald W. Olsen
69 26 51 63
Sarpsborg avdeling
Øivind Farmann
69 14 10 04
HEDMARK		
Hamar avdeling
Per Rostad
62 52 63 37
	Kongsvinger avdeling
Magne I. Teppen
62 96 38 40
Solør avdeling
Ole Johannes Østberg
62 82 51 40
Trysil avdeling
Ole Arild Bovolden
62 45 32 36
				
OPPLAND		
Oppland avdeling	Kåre Simenstad
61 23 33 55
	BUSKERUD
	Drammen og omland avdeling Egil Willy Alfsen

32 81 13 26

	VESTFOLD		
Horten avdeling
Leif Solberg
33 07 32 53
Larvik avdeling	Ingvald Holm
33 11 23 68
Sandefjord avdeling	Kjell A. Lolland
33 46 86 15
Tønsberg avdeling
Asbjørn Hauge Gulli
33 44 01 56
				
TELEMARK		
Skiensfjorden avdeling	Dag H. Straume
35 52 18 47
Telemark avdeling	Knut T. Haugen
35 99 63 79
AUST-AGDER		
	Grimstad avdeling
Svein Skaregrøm
Lillesand og Birkenes avdeling Torleif Kvifte

37 04 17 63
37 27 06 52

	VEST-AGDER		
Farsund avdeling
Reidar Heskestad
Lyngdal avdeling
Stian Aarnes
	Vennesla avdeling
Olav Einstabland
	Indre Agder avdeling
Ola Reidar Håland
Mandal avdeling	Gerd Udland

38 39 81 42
40 41 45 18
38 15 55 95
38 28 05 80
38 26 55 72

ROGALAND		
	Dalane avdeling	Inge Sirebåg
Ryfylke og Jæren avdeling
Reimund Engedal
Stavanger avdeling
Einar Aven

51 43 83 87
51 42 22 62
51 55 59 57

ROGALAND/HORDALAND		
Haugaland avdeling
Jan Arnstein Liknes

52 81 62 52

Aktivitetsnivået er ulikt i avdelingene,
men ta gjerne kontakt for å høre hva som
foregår.
Mer informasjon om avdelingene finnes også
på nettsidene til MA,
www.ma-norge.no, der hver enkelt lokal
avdeling har sin egen side.

Avdelinger
Leder / kontaktperson
Telefon
				
HORDALAND		
Hordaland avdeling
Alf T. Seim
56 36 43 17
SOGN OG FJORDANE		
	Indre Nordfjord avdeling	Geir Ståle Vatnamo
	Indre Sogn avdeling	Kristen Per Askeland
	Indre Sunnfjord avdeling	Bjørn Hoel
	Ytre Sunnfjord avdeling
Øystein Russøy
Midtre og Ytre Nordfjord avd. Sverre K. Dahle
Sandane avdeling
Johannes Nedrebø

57 86 66 38
57 65 30 85
57 72 71 45
57 74 29 13
57 86 04 12
57 86 93 86

MØRE OG ROMSDAL		
Haram avdeling	Bertil Staffan Rune Sjøblom
	Kristiansund avdeling
Tor Larsen
Molde avdeling
Torill Sandnes
Sunndal og Tingvoll avdeling Arne-Johan Gagnat
Surnadal avdeling
Nils Magnar Torvik
	Vanylven avdeling
Edvin Skaar
	Vestnes avdeling
Per Arne Gausdal
	Vestre Sunnmøre avdeling
Peder Nerem
	Volda Ørsta avdeling
Ragnhild Elin Vassbakke
Stranda avdeling
Svein Lunde
Ålesund avdeling
Arve Ekornes

70 21 56 25
71 67 23 18
99 53 22 65
71 69 81 13
71 66 32 30
70 02 01 06
71 18 14 13
70 08 66 36
70 05 31 56
70 26 07 08
91 89 50 33

SØR-TRØNDELAG		
Fosen avdeling
Jan Ivar Strøm
Orkla avdeling
Oddbjørn Gorsetbakk
Trondheim avdeling
Helge Mork

72 53 75 35
72 42 61 18
72 56 01 01

NORD-TRØNDELAG		
	Innherred avdeling
Odd-Harald Bjørnøy
Namdal avdeling
Olav Johan Mork
Stjørdal avdeling
Arnhild Cadamarteri
	Ytre Namdal avdeling
Ole Olsen

74 08 17 46
74 27 91 41
90 57 73 72
74 39 40 82

NORDLAND		
Lofoten avdeling
Arvid Leander Lindgaard
Ofoten avdeling
Pauline Elvenes
	Vesterålen avdeling
Jan Arne Johansen

76 08 09 49
76 92 83 53
76 12 69 65

TROMS		
Midt-Troms avdeling
Evald Nordli
Tromsø avdeling
Solfrid Helene Amundsen

77 72 81 83
77 63 69 27

FINNMARK		
Finnmark avdeling
Svein Iversen

78 43 79 22
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trafikk

Livsviktig
støtdemping

Det skjedde egentlig utrolig fort. På en langtur begynte bakenden av bilen å oppføre
seg underlig. Den duvet og ville egentlig ikke ha helt kontakt med veien. Det var bare å
komme seg forsiktig hjem og på verksted: Støtdemperne måtte byttes.
Det var bare å søke akutt hjelp, og AutoMesterverkstedet kunne bekrefte at tiden var inne for
en helt nødvendig utskiftning.

Friksjon

Støtdemperne synes aldri, men disse ”glemte”
komponentene er bokstavelig talt livsviktige
for kjøregenskapene og at bilen holder seg på
veien. Dersom en eller flere av dem er slitte
eller defekte, kan det gå på livet løs.
	Det settes ofte – og ganske riktig - fokus
på at håndflatestore deler av dekkene er bilens
eneste kontakt med underlaget. Disse må skape
den nødvendige frikjonen for å starte, svinge
og bremse. Men det er støtdemperne som gjør
at hjulene beholder bakkekontakten!

Samarbeid

Hvis bilen ikke hadde hatt fjærer skal det ikke
mye fantasi til for å tenke hvordan selv små
dumper i veien ville slått både bilen og passa
sjerene i filler. Men hvis bilen bare hadde hatt

fjærer uten støtdemping, ville den ha hoppet
bortover uten kontroll. Støtdemperne fanger
opp både de store humpene og de tusenvis av
små ujevnheter veien utsetter bilen for på hver
eneste tur.
Når en støtdemper er sterkt slitt eller
ødelagt, kan hjulet sprette mot underlaget og
i korte øyeblikk være helt uten kontakt med
veien. Dette fører til farlige kjøreegenskaper som
dårlige styreegenskaper og dramatisk økning av
bremselengden. Hvis du laster tungt – for eksempel til ferieferd – blir det gjerne mye verre.

MA-fordel

Vi fikk raskt time for å få bilen ”kjørbar” igjen
hos AutoMester, som gir MA medlemsfordeler.
Turen gikk nærmere bestemt til AutoMesterverkstedet Bertram Bil i Oslo.
- Det er et utrolig stort mangfold av støt
dempere, sier Jarl Melvold hos Bertram Bil.
- Derfor er det vanskelig å si noe generelt om
hva det koster. Selve støtdemperen kan koste

Det er umulig å gi et entydig svar på hvor lenge en støtdemper skal holde. Dette henger også sammen med
hastighet, hva slags veier man kjører på, belastning, kjørestil, vær, føre osv., påpeker Tenneco Automotive.
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Av H-E Hansen

fra 800 kroner og oppover. Nettopp nå skiftet
vi en spesiell demper til en pris av 10 000.
Arbeidet med å skifte ut en av disse mest
avanserte støtdemperne vil selvsagt være langt
mer enn den lille halvtimen de enkleste kanskje
krever.
- Kom til oss eller ett av de andre, lokale
AutoMester-verkstedene for et godt tilbud, som
selvsagt inneholder MAs medlemsfordel, sier
Melvold.

Gyngemetoden

Tidligere oppdaget man slitte støtdempere ved
å gynge på bilen: Hvis den fortsatte å duve
etter at du hadde sluttet, var det en åpenbar
indikasjon på at støtdempingen var for dårlig.
Moderne støtdempere gir ikke samme enkle
tilbakemelding. Det er mye vanskeligere å
oppdage støtdemperslitasje enn på tidligere
tiders modeller.
- Stikk innom og spør oss om ”helse
tilstanden”, oppfordrer AutoMester.

God økonomi

Når støtdemperne er slitte, kan det være
skjebnesvangert å vente med å skifte dem ut.
- Det er heller ikke noe å ”spare”, for konse
kvensene kan bli skader og kostbare repara
sjoner på andre steder i bilen, sier Melvold hos
Bertram Bil.
	Dette bekreftes fra dekkjeden Vianor: Lite
er mer egnet til å ”drepe” nye og kostbare
dekk enn støtdempere som har sett sine beste
dager. Dekk er den enkeltkomponenten på
bilen som blir påvirket mest direkte av dårlige
støtdempere, fordi dekk og støtdemper utfyller
hverandre i felles funksjon.

trafikk

Tid for vinterdekk

Av H-E Hansen

Det nærmer seg vinter. Nå på høstparten er det tid for å legge
om fra sommerdekk til vinterdekk. Da må du sjekke om de gamle
vinterdekkene holder mål for en ny, krevende sesong. Kanskje
må du bytte dem ut. For dårlig veigrep på krevende vinterføre er
selvsagt livsfarlig.
Svekkete egenskaper

- Når du skal legge på vinterhjulene, må
du først og fremst sjekke mønsterdybden,
sier Casper Bergmann, utviklingssjef hos
dekkjeden Vianor, som er samarbeidspartner
med MA om gode medlemsfordeler.
- Lovens krav til mønsterdybde er 3 millimeter, men når du passerer 5 millimeter blir
vinterdekkene gradvis dårligere. Da er tiden
inne for å kjøpe nye.
	Dersom du ikke kjører så mye, sliter
du kanskje ikke ned dekkene. Vær likevel
oppmerksom på at hvis de har sittet på bilen i
mange år, så mister de vinteregenskapene.

Trekk boltene

Mange velger etter hvert å få gjort hjulskiftet
hos en dekkforhandler eller et verksted.
- Hvis du gjør jobben selv, så vær oppmerksom på at det er viktig å sjekke lufttrykket.

Og trekke til hjulboltene i riktig rekkefølge,
understreker Bergmann hos Vianor. Det skal
finnes opplysninger om dette i instruksjons
heftet, eller så trekker du til diagonalt, ikke
i rekkefølge rundt, for å forsikre at hjulet er
på plass.
- Det er også viktig, spesielt med aluminiumsfelger, at du etter 4–5 mil stopper og trekker
etter for å være sikker på at boltene ikke
løsner.

Pigg eller ikke

Debatten går ofte om man skal ha piggdekk
eller ikke.
- Velg dekk etter egne behov, sier Bergmann.
Kjører du mye på tørr asfalt er selvsagt
piggfritt best. Generelt gir piggdekk størst
sikkerhetsmargin når føret skifter raskt, på
isete veier og snø. Det blir ofte et spørsmål
om forskjellen mellom by og land, nord eller

syd, innland eller kyst.
Når det gjelder piggfrie vinterdekk som
må basere seg på friksjonen mellom veien
og gummien, ikke grepet som metallpiggene
gir, finnes en mengde forskjellige varianter
på markedet. Det er ikke enkelt å velge riktig
type.
- Det beste tipset er å lese dekktester, sier
Fredrik Hauge hos Nokian Dekk AS.
Et friksjonsdekk av høy kvalitet skal
rulle lett, og dessuten gi godt vintergrep på
skiftende føre. Produsenter av friksjonsdekk
fremhever visse egenskaper ved sine dekk,
avhengig av hvilke forhold dekket hoved
sakelig skal brukes under.
Friksjonsdekk som selges i Norge kan deles
i to hovedgrupper – dekk for sentraleuropeiske
forhold, og dekk for nordiske forhold. På
dekk for sentraleuropeiske forhold priori
teres kjøreegenskaper på tørre og våte veier.
Nordiske friksjonsdekk legger hovedvekten
på kjøreegenskaper under skiftende nordiske
kjøreforhold – eksempelvis på sørpete, isete
og snødekte veier opplyser Nokian, som viser
til at deres friksjonsdekk Nokian Hakkapeliitta
R for eksempel har en type gummiblanding for
nordiske forhold som som gir bedre grep når
føret skifter mellom barmark og is- og snø
underlag.

Det skjer en stadig utviklingen av både piggdekk og piggfrie friksjonsdekk med sikte på veiegenskaper, holdbarhet og miljøhensyn.
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Death Trip:

Kampanjer fra
videregående
Death Trip er MA-Ungdom sin lands
omfattende konkurranse, der elever i
videregående skoler skal påvirke sine
jevnaldrende. Ungdommene utfordres
til å skape holdningskampanjer om
ruskjøring i trafikken.store finalen med
filmen ”Det kunne like gjerne vært deg!
Ikke kjør i fylla!”
Nye muligheter

Nå er et nytt skoleår med Death Trip-konkurransen i gang. Det er fortsatt mulig å melde på
din skole og delta med kreative prosjekter som
virkelig har mening og kan bety noe.
	Death Trip er spennende skoleinnsats som
også er viktig i arbeidet mot rus og ulykker i
trafikken. Og i tillegg kjempes det om heder
og ære, samt premier der vinnerne får 30 000
kroner. Hvis du, din klasse eller din skole vil
være med, så ta kontakt med prosjektledelsen
for mer informasjon om påmelding.

Mangfoldig

I påvente av de mange spennende kampanjene som skal kjempe om seieren våren 2013,
viser vi her noen av finalistene fra skoleåret
2011/2012. Da deltok i alt 30 skoler med hele
60 bidrag. Blant de mange gode kampanjeforslagene som kom inn ble 10 valgt til den
store finalen i Oslo.
	Vinnerlaget i 2011/2012 kom fra Sørumsand videregående skole. De hadde lagd en
film. Oppslagsbildet i denne artik-
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kelen er hentet derfra.
	Glenn Nygård fra Nannestad vgs kom på
2.plass med et oppfinnsomt spill for mobiltelefoner. Denne kan du nå finne både på ”Android
market” og ”Apple store”, og du finner linken
på Death Trips nettsider www.deathtrip.no.
Ellers taler de kreative kampanjene godt for
seg selv. Her viser vi et par av dem. I tillegg til
plakatene blir det brukt film og andre medier,
som vi ikke kan vise til fulle her. Men gå inn på
nettsidene, så finner du mer der!

Deltakelse og påmelding
Dersom du ønsker å få mer informasjon om
deltakelse og påmelding, ta kontakt med Death
Trip post@deathtrip.no.

ORGANISASJON

Spar liv

GJØR DET UMULIG Å FYLL

EKJØRE

Si NEI til fyllekjøring
Si JA til alkolås
facebook.com/SIJATILAL

KOLAAS

Death trip feri.indd 1

15.03.2012 14:58:29

organisasjon

En ”kul” dag i Sarpsborg
Hver høst arrangeres ” Bilens Dag”
i Kulåsparken i sentrum av byen.
MA i Sarpsborg har deltatt der med
stand i flere år. Slik ble det også i
månedsskiftet august-september da
MAs alkolåsbil var blikkfang.
”Bilens dag” er et stort arrangement med mange
utstillere og en bråte kuriøse biler av mange
slag og årganger. En liten stand kan fort bli
borte i en slik jungel, og beskjedne som vi MAere
er kunne vi fort tatt til takke med en stille plass
bak det borteste bøketreet i parken...
Men slik er ikke de driftige MA-entusiastene
i Sarpsborg. Når det gjelder å finne egnet plass
for et sted å ”slå leir”, er avdelingslederen en
mester. I middelalderen var ”Farmann” tittelen på en kjøpmann og avdelingsleder Øyvind
Farmann bærer navnet med rette, for noen bedre

Av Ole Arild Bovolden

til å selge seg inn for en
plass for salgsstand vet jeg
ikke om. Han ruver ikke
fysisk i landskapet, men han
har en frimodighet som er
formidabel.
Med ordene:
- Vi bruker å stå rett inna
fore porten, fikk han viljen
sin med en gang og vi
kunne installere oss med
alkolåsbilen, campingbord,
parasoll og informasjonsmateriell, samt alkofrie
smaksprøver.

Karin Aarvik delte ut reflekser, penner, cd-etuier
og gode ord til barn og unge med en iver som
ikke kan beskrives.
Mange fikk også demonstrert alkolåsbilen
i løpet av dagen. En MA-utlodning hørte også
med. Og interessen var stor for budskapet om
rusfri trafikk og livsstil. Etter fire timer svingte
jeg ut av Kulåsparken med alkolåsbilen en fin
opplevelse rikere. Takk for moroa, Sarpinger!

Mye folk
Det var fint vær på denne ”Bilens dag” og
publikum strømmet på i mengder. Asle Skoglund
og Erik Skaar fra lokalavdelingen leverte ut
brosjyrer og informasjon i stor stil, mens Anne
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Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 752 Sentrum, 0106 Oslo
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Vinnere av
MA-kryssord nr. 1–2012:
Sigrid Oddrunn Hansen,
Nordliveien 4, 9303 Silsand
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Vi trekker ut tre vinnere med
riktige løsninger, som hver får tilsendt 4 lodd i MAs landslotteri.
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Bilsjansen og reiser
Hvert lodd inneholder 2 vinnersjanser. Hvert
lodd byr på to skrapespill som hver for seg gir
sjanser til gevinst.
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forebyggende arbeidet.
Ditt loddkjøp bidrar til denne viktige inn
satsen for rusfri trafikk og livsstil. Takk for
støtten!
Lodd kan bestilles fra MAs kontor, tlf 22 47
42 00 eller på epost: post@ma-norge.no

MA-kalenderen 2013
MA_2013_Mal_font_SISTE_MA_Kalender 2013 27.06.12 12.06 Side 1

MA følger opp suksessen fra de
siste årene, og har igjen lagd en
flott kalender. 2013-utgaven er
klar og har allerede blitt solgt i en
periode. Men det er fortsatt mulig
heter til å kjøpe MA-kalenderen for
året som kommer!
Kalenderen inneholder forskjellige norske
billedmotiver for hver måned. Overskuddet fra
salget av kalenderen vil som vanlig gå til MAprosjekter for trafikksikkerhet, som setter
fokus på ”rusfri trafikk og livsstil”. MAmedlemmer og andre kjøpere ble kontaktet
pr. telefon allerede fra månedsskiftet augustseptember. Dersom du ikke fikk slått til på
tilbudet da, blir det en ny salgsperiode midt i
november.
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Gode formål
MA-lotteriets formål er å skaffe
penger til MAs prosjektarbeid rettet mot
trafikksikkerhet og rusmiddelforebyggende
arbeid. Overskuddet av lotteriet blir fordelt på
de ulike kampanjer
og prosjekter som drives både sentralt,
regionalt og lokalt. Dette gjelder for eksempel
Kast Masken-prosjektet som henvender seg til
ungdomsskoleelever, prosjektet for å lansere
alkolås og MAs fokus på narkotika og pille
misbruk i trafikken, der MA er pådriver i dette
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Hovedpremien er en Opel! Ut over
dette er det en rekke andre fine
premier i form av for eksempel pengepremier, Jamie Oliver
biffkniver og sitteunderlag av ull.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag
til MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er 40
kroner.

sp

▼

Nytt år og nye muligheter!
MA-lotteriet 2012/2013 er i ferd
med å bli satt i gang. Hovedgevinsten
i Landslotteriet er som vanlig en
bil. I tillegg er det mulig å vinne
mye annet blant tusenvis av gevinster, for eksempel pengepremier på
inntil 20 000 kroner.

lott
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Hammerfest
kommune

Tvedestrand
kommune

www.hammerfest.kommune.no

www.tvedestrand.kommune.no

Flora
kommune
www.froland.kommune.no

Time
kommune

Nannestad
kommune
www.hamar.kommune.no

www.elverum.kommune.no

Vefsn
kommune
www.vefsn.kommune.no

Roan
kommune
www.roan.kommune.no

www.eidsberg.kommune.no

www.nannestad.kommune.no

Karmøy
kommune

www.rindal.kommune.no

www.time.kommune.no

Bokn
kommune

www.karmoy.kommune.no

Rindal
kommune

Eidsberg
kommune

www.flora.kommune.no

www.bokn.kommune.no

www.forsand.kommune.no

Skien
kommune
www.skien.kommune.no

Halsa
kommune
Drift og Næring

www.halsa.kommune.no

Giske
kommune
www.giske.kommune.no

Frogn
kommune

ANONYM
STØTTE

www.frogn.kommune.no

Rana
kommune
www.spydeberg.kommune.no

www.rana.kommune.no
www.hemne.kommune.no

Nesset
kommune

Hitra
kommune

avd for Helse og Forebyggende

www.hitra.kommune.no

www.nesset.kommune.no

www.vaksdal.kommune.no

Nordre Land
kommune

Grimstad
kommune

Kristiansand
kommune
www.kristiansand.kommune.no www.vaaler-he.kommune.no

www.nordre-land.kommune.no

www.grimstad.kommune.no

MA takker sine gode kontakter
for all støtte
Støtten vi får går til MAs arbeid med et bredt
hovedfokus på ”Mennesket i trafikken”.
I dette inngår blant annet kurs om trafikk
sikkerhet: Eldre i trafikken, atferd i trafikken,
samt miljøbevisst og økonomisk kjøring.

40
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Hønefoss
Sweco Norge AS Glass-service
A/S
Vekanvegen 10
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Osloveien 31
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

Kotsøy
7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Norsk Maritimt
Museum
Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Bygdøynesv. 37
0286 OSLO
Tlf. 24 11 41 50

Toyota Norge AS

Bedriftsv. 8
1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 70 10

Sandmoflata 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 88 25 00

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Madla Bil AS

Hornindal
Rekneskapslag

Ernstsen
Mc & Snøscooter

Hallingdal Billag AS
- Nettbuss

Nye OP Fure AS

Hommersåk Bil AS

Revheimsv. 74
4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

6761 HORNINDAL
Tlf. 57 87 84 40

Forhandler av Polaris

Ekv 43, 9912 HESSENG
Tlf. 922 02 539

Leiraveien 12
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 99 99

Apotek 1 Alta

Cato Rekanes
Transport

Vestlivegen 3, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Essev 2
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Larsen Bil A/S

RSA bil Romerike
Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

Ensjøv 15 B
0655 OSLO
Tlf. 23 24 20 40

Markv 14, 9510 ALTA
Tlf. 78 44 96 10

Hørte
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 977 00 000

Florø Husflid
Strandg 26
6900 FLORØ
Tlf. 57 74 02 03

Odd Gleditsch AS
Petter Pettersen AS

Dronningens g 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Oddmunn’s
Bilverksted

Inger Hattestad Henriksen

Murmester

Klauvsteinen 139
5146 FYLLINGSDALEN
Tlf. 55 34 41 40

Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

Pit Stop Service
Stengata 22
1531 MOSS
Tlf. 69 25 49 12

Tannlege

Kirkev. 230, Lenken
1383 ASKER
Tlf. 66 78 78 17

avd. Larvik

Nansetgata 65
3269 LARVIK
Tlf. 33 11 35 10

www.danielsen-skoler.no

Nygaten 8, 5017 BERGEN
Tlf. 55 55 98 00

Holsts g 10
0473 OSLO
Tlf. 22 37 85 58

Autostil
Verksted AS

Accepta
Hallingdal AS

Skudenes
Bilverksted ANS

Tau Auto AS

Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Postv 52
4280 SKUDENESHAVN
Tlf. 52 82 84 21

Brandeheiv. 1
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 24 00

Skjervøy
Byggeservice AS
Skrumoen
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 50 90

Slidre Elektriske
v/Ivar Riste
2966 SLIDRE
Tlf. 61 34 38 28

Skogveien 6
2843 EINA
Tlf. 911 59 606

Södra Cell Folla AS

Nils Gulsvik
Transport

Meny
Farmandstredet

3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 71 01 06
Mobil 901 86 537

3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

Eikerbladet

Øvre Torvg. 20
2815 GJØVIK
Tlf. 61 13 42 40

Nedre Torgg. 18
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

Rosten
Bilverksted AS

Det FINN’s
Trafikkhjelp as
Thoning Owesensg 24
7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

Elverum
videregående skole

Tlf. 02 222

Kirkevegen 1
2406 ELVERUM
Tlf. 62 43 15 00

7796 FOLLAFOSS
Tlf. 74 12 36 00

Jernbanegata 1 D
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 01 86 00

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE
Tlf. 952 95 234

4120 TAU
Tlf. 51 74 65 90

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Vadsø
videregående skole

Karl Rasmussens Plass 1
9800 VADSØ
Tlf. 78 96 36 00

Mesta Verksted AS
avd Molde

Husfliden AS

Industriv 3
9180 SKJERVØY
Tlf. 77 76 03 90

Gulv-Service

Gamlev 6
3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Grenstølveien 1
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 27 48

DIN TOTALLEVERANDØR

* Kontormøbler * Kontorrekvisita * Kontormaskiner
Musikk * Gull og ur * Bok og papir
G.Hagen AS - Kirkegata 2, 9613 Hammerfest * Tlf: 78 42 79 00 - www.ghagen.no

BUSKERUD
Vikersund................................Tlf.

995 42 803

FINNMARK
Alta............................................Tlf.

909 47 995

HORDALAND
Isdalstø.................Tlf. 56 34 23 80 / 970 90 920
NORDLAND
Mo i Rana................................Tlf.

75 13 22 22

SOGN og FJORDANE
Lena, 2850 LENA
Tlf. 61 14 33 50

Alta Lastebilsentral AS
Tlf: 78 44 47 70
Faks: 78 43 41 63
Mail: post@altalastebilsentral.no
www.altalastebilsentral.no

Transport-Spesialtransport-Langtransport-Masse og asfalt transport-Kraner

Samferdsleavdelinga
www.sfj.no

Trysil
Septikservice AS

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12 - Mobil 917 74 097

Førde........................................Tlf.

970 08 082

SØR-TRØNDELAG
Bjugn........................................Tlf.

911 60 911
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Kløfta Elektrodiesel
Solveien Bil A/S
Joar Bjerke
Solvegen 22
Trondheimsvegen 631
2040 KLØFTA
Tlf. 63 98 05 70

1533 MOSS
Tlf. 69 25 08 90

Teto
Trafikkskole

Autoservice
Solør AS
4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

JIB Service
& Assistanse

Kannikgata 22
4008 STAVANGER
Tlf. 51 53 26 11

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Bil og Karosseri Moe Transport og
Konsulent Tjenester
Solør AS

Kjeppestadv 30
1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

Egil Hålands vei 14 B
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

Bragersveg 6
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Industrivegen 14
2270 FLISA
Tlf. 62 95 73 00

Kupedalen 15
5723 BOLSTADØYRI
Tlf. 900 89 107

Leif Gromstads
Auto A/S

Ramlo
Sandtak AS

Din Kjøreskole AS

Janki
Transport AS

Tor Frost Nielsen

Vesterv 56
4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 30 560

Mekonomen
Solgårds Auto

Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Jan S. Krog
Transport

Flanderborg
Rammer og Kunst

Autofix AS

Karosserifabrikken A/S

Sverre Wiken
Transport

Eneråsen
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Industriv 7
8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

Holmen
Motorservice AS

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Bømlo
Folkehøgskule

Industrifeltet
1640 RÅDE
Tlf. 69 28 43 75

Lunde 1
4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 94 50

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Sannidal Taxi

Svene Tre og Metall

3766 SANNIDAL
Tlf. 950 83 535

3622 SVENE
Tlf. 906 30 019

Asbjørn Goberg A/S Byggmakker Skui
4818 FÆRVIK
Tlf. 37 05 85 00

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

Porsgrunnsvegen 125
3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

Ringeriksv. 256
1340 SKUI
Tlf. 04 020

Fiskebeck
Handverk AS

Hoff Bilpleie ANS

Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Norsk
Oljelaboratorium AS

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 01 55

Strandgata 3
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 37 90

Kobberbergsveien 8
3615 KONGSBERG
Tlf. 977 32 777

Gunnar Knutsen
Transport AS

Kvaløygata 3
5537 HAUGESUND
Tlf. 52 70 87 90

Prestmoen
2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

Strandv 106
9265 TROMSØ
Tlf. 76 11 16 15

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

Jærmester AS
Opstadvegen 643
4368 VARHAUG
Tlf. 51 79 86 80

Storgaten 121
3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

Jarlsberg
Trafikkskole AS

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Kvålsetunet 1
7039 TRONDHEIM
Tlf. 930 00 582

Mariendal Bil AS

Tynset
Drosjesentral

Åshøgdv 468
2360 RUDSHØGDA
Tlf. 62 36 41 35

Parkveien 16
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00
Mobil 959 50 400

Hordaland
fylkeskommune

Åsliv 15
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 45 00

Rossgutua, 2848 SKREIA - Tlf. 481 48 100

Barstadveien 1
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Løken Bil og
Bremseservice

Storgaten 1/3
3183 HORTEN
Tlf. 33 04 32 94

Elvev 4, 1378 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

Stasjonsg. 91
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 15 66

Botne Bil AS

avd. Kløfta

Alfr. A. Berge A/S

Nedre Kihlemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Autohjørnet AS

Vogellund 31
1394 NESBRU
Tlf. 66 84 77 11

DVS Road AS
Industriv 14
4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 88 50

Solheimv. 106
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Norsk Scania AS

Sveiseverksted

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 38 50

Tannlege

Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Sundlandveien 10
3160 STOKKE
Tlf. 33 30 92 60

Haugaland
Transportskole AS

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 09 80

Tordenskioldsg 22
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Opplæringsavdelinga
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Moland Park, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

www.moller.no

HEDMARK
Gjøvik AS

Østlandske Vindu AS

Ringv. 10, 2815 GJØVIK................Tlf. 61 13 08 50

Hamar

Brandalvegen 851, 2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

Pyntholvegen 8
2680 VÅGÅ
Tlf. 907 88 629

Gjerluvegen 1A, 2320 FURNES........Tlf.24 03 44 00

HORDALAND
Minde

Kanalv. 3, 5068 BERGEN...............Tlf. 24 03 13 00
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Tromsø

1 ÅRS
MOBILITETSGARANTI

Harstad
Narvik

Med AutoMester mobilitets
garanti får du hjelp uansett tid
og sted i hele Norden i et helt år.

• Ingen egenandel
• Hjelp på stedet eller

Bodø

180 VERKSTEDER
PÅ LANDSBASIS
MEKANISK
SKADE OG LAKK

på hjemmeadresse

• Gratis transport til nærmeste
AutoMester Verksted

• Assistanse 24 timer i døgnet
alle dager i året

Namsos
Verdal
Trondheim
Molde
Ålesund
Førde

Fagernes

Voss
Bergen
Notodden
Haugesund
Stavanger

OSLO

Mjøndalen
Fredrikstad
Larvik

Skien
Arendal

Kristiansand

• Alle typer reparasjoner
på alle bilmerker
• Bilens original
garanti beholdes
• EU-kontroll

Lillehammer
Elverum
Kongsvinger

•
•
•
•
•

Aircondition-service
Ruteskift/reparasjon
Karosseri reparasjoner
Lakkering
Originale deler

Finn din nærmeste automester på

www.automester.no

B-PostAbonnement

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

gjensidige.no
gjensidige.no

Det lønner seg å
samle alt på ett steD

A20876/03.12/Foto: Sverre Chr. Jarild
A20876/03.12/Foto: Sverre Chr. Jarild
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