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olönsamt att använda och att dieslar sänder
ut partiklar har man vetat i decennier. Hur
konstigt kan det vara undrar jag ibland när
denna brist på förmåga att omsätta kunskap i
handling får prägla lagstiftning och andra
åtgärder – till mycket stora kostnader för
medborgarna.

Ordförandes ruta
Ett nytt verksamhetsår har
börjat och vår stora aktivitet i
vår är den Körkortsmedicinska kursen som genomförs i Sigtuna 14-16 maj
2018. Birgitta Stener och
medarbetare rapporterar att
kursen är fulltecknad (30 deltagare) med
ytterligare några på väntelista.

Insurance Institute for Highway Safety i USA
fortsätter att genomföra ”small overlap”
krocktester ur olika aspekter. Många
fabrikanter har avsevärt förbättrat sina bilars
egenskaper ur denna synpunkt och det är
roligt att kunna konstatera vilken betydelse
som vår STMF-medlem Mats Lindkvists
avhandlingsarbete haft i detta avseende. Han
var i fronten vad gällde att studera detta
”fenomen” som många förnekade fanns.
Värdefullt att sådana forskare finns.

Vintersäsongen ställer till med vissa problem i
trafiken – det är intressant med de
masskollisioner med bilar som inträffat
senaste tiden. De indikerar betydelsen av att
förarna tar sitt ansvar (eller inte tar) i lägen
där snö och dåligt väglag uppenbarligen
bidrar till dessa händelser. Ska det vara så
svårt kan man som norrlänning tycka ?

Betala gärna medlemsavgiften 150:- till
STMF:s plusgiro: 27 98 59-3 och har du bytt
e-postadress ange gärna den nya till
kassören på adress enligt ovan

Dieselskandalerna och de senaste besluten i
Tyskland om att kunna förbjuda åtminstone
något äldre Euro 5 dieslar i känsliga
stadsområden medför uppenbarligen att
marknaden för dessa fordon förändras
radikalt. Ibland undrar man över hur
framåtsyftande de som haft att handlägga
miljöpolitiken i landet varit inom exempelvis
gamla Vägverket, Trafikverket och
Transportstyrelsen, samt politikernas beslut i
dessa frågor. Vi minns ju alla att alkohol
skulle prioriteras som miljövänligt drivmedel
tills man beskattade den så att de blev

Kallelse till årsmötet som går av stapeln hos
Mobilitetscenter i Västra Frölunda den 22
mars bilägges.
Välkomna
Ulf Björnstig
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