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Vi ber inte  
om mycket.  
Bara en  
fantasisumma.
Vi kämpar varje dag för att förbättra tillvaron för barn  
som lever i utsatthet och ge dem möjligheter att få 
fantisera, busa och leka. Men vi behöver din hjälp!

Bli fadder på sos-barnbyar.se

http://sos-barnbyar.se/


DESTINATIONM
A

G
A

S
IN

-  NUMMER 1/2017 -

INNEHÅLL

8

6 22

4 Ledare | Mot ljusare tider

6 Fordonsteknik | Framtidens bilar

8 Inspiration | Sportlovstider

10 Inspiration | Åre

14 Inspiration | Hemsedal

22 Vi testar | Elbilen i vintertid 

28 Reportage | Nordea en bank i förändring 

30	 Trafiksäkerhet | Den trafiksäkra menyn



- LEDARE -

MOT LJUSARE 
TIDER

         ör	oss	på	Assistansbolaget	är	trafiksäkerhet 
         en viktig fråga. I samband med sportlovs- 
									tider	ökar	trafiken	markant	och	i	syfte	
att	öka	säkerheten	har	vi	fortsatt	analysera	
vad	som	gör	oss	till	sämre	respektive	bättre	
bilförare.

Uppemot 30 procent av olyckorna är kopplade 
till trötthet bakom ratten, en annan viktig faktor 
är vårt humör. Dessvärre är sömn det enda som 
kan bota trötthet. Men - Vi kan förebygga trötthet 
genom att sova, äta och dricka rätt. Därför har två 
kockar tillsammans med oss på Assistansbolaget 
tagit fram en meny med mat som ska göra oss till 
säkrare bilförare. På menyn finner du lättlagade 
recept som passar hela familjen.

Själv tjuvstartade jag sportlovet lite och tillbringade 
några dagar i Åres fantastiska vinterlandskap på 
snowboard. Åre har verkligen något att erbjuda 
alla oavsett vad man tycker om att göra. Vi passade 
också på att ta oss högst upp på Åres fjäll på 
snöskoter tillsammans med den fantastiska guiden 
Lasse som visste exakt var renarna gick på vinter-
bete, vi delade några härliga minuter med dem. 

Det talas mycket om hur framtidens bilar och 
bilkörning kommer att se ut. Om inte en allt för 

lång tid kommer det att finnas självkörande bilar 
på våra vägar, bilar som kommunicerar med 
både andra fordon och fotgängare i realtid. 
Faktum är att många bilproducenter redan är 
långt framme i sina tester och en del ”testobjekt” 
under kontrollerade och övervakade former rullar 
bland oss i trafiken. Exakt hur detta kommer att 
förändra vårt samhälle, vårt beteende, vår säkerhet 
och annat spekuleras det mycket i. Hursomhelst 
går vi en spännande tid tillmötes. Men, fram 
tills det är dags att ta ut de självkörande bilarna 
på riktigt har vi tittat på hur elbilen fungerar i 
vintertid för att ser hur pålitlig den är när kylan 
tränger sig på. 

Vi är på god väg mot ljusare tider men än så 
länge bjuder många delar av Sverige fortfarande 
på ett vackert vinterlandskap, men man känner 
att den är inne på absolut sista versen här nere 
i söder. Om du ska ut på vägarna så glömt inte 
att var du än befinner dig i Europa finns hjälpen 
alltid nära med Assistansbolaget.

Välkommen till Destination.

Lukas Fryklund 
VD Assistansbolaget

I detta nummer av Destination – Assistansbolagets egna magasin – får du följa med
våra	resereportrar	på	skidåkning	i	Hemsedal	och	Åre,	vi	blickar	framåt	för	att	se	hur	fram- 
tidens	bilar	kommer	att	utvecklas	och	bjuder	på	mat	som	gör	dig	till	en	säkrare	bilförare.

F

Lukas Fryklund
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Ansvarig utgivare: Lukas Fryklund  |  Chefredaktör: Marie Ehrnlund  |  Art Director: Marie Ehrnlund   
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FRAMTIDENS BILAR

- FORDONSTEKNIK -

Här ska Volvo köras utan förare
Volvo	Cars	samarbete	med	taxitjänsten	Uber	om	
självkörande	bilar	rullar	vidare.	Efter	inledande	test 
i	Pittsburgh	har	Uber	köpt	bilar	som	ska	köra	utan	
förare	i	San	Francisco	–	fast	med	en	övervakare
Projektet är en del i företagens gemensamma sats-
ning på självkörande bilar, där man totalt investerar 
mer än 2,5 miljarder kronor. I en annan Volvosats-
ning ska upp till 100 självkörande bilar testas av 
vanliga bilister på vissa vägavsnitt i Göteborg inom 
projektet Drive Me, med start nästa år. Volvo Cars 
har satt som mål att ha en självkörande bil ute på 
marknaden senast 2021.

Drönare ska guida förarlösa bilar rätt
Biltillverkaren Ford utreder ett system för att an-
vända drönare med förarlösa bilar. Drönarna skulle 
hjälpa till med navigeringen genom att kartlägga 
omgivningen längre bort än vad bilens sensorer kan. 
Passagerare i fordonet ska kunna kontrollera drönaren 
från bilen.

Bilen hämtar dricksvattnet från luften
Tekniker	vid	Ford	har	utvecklat	ett	system	som	
tar till vara på kondenserat vatten från bilens 
luftkonditionering. När man en varm dag parkerat 
sin bil kan man ibland upptäcka en stor vattenpöl 
under bilen. Det är fukten i luften som kondenserats 
till vatten i bilens luftkonditioneringssystem och 
runnit ut på marken.

Nu har teknikern Doug Martin och en kollega vid 
Ford i USA utvecklat detta fenomen till en anlägg-
ning som i stället tar till vara spillvattnet från luft-
konditioneringen. Efter filtrering och rening sparas 
vattnet i en tank och kan sedan tappas av från en 
kran bredvid förarsätet, skriver New Atlas. I tester har 
systemet som döpts till "On-the-Go H2O" kunnat 
producera upp till 1,9 liter i timmen. Vid sidan av att 
ge vatten i bilen tror Doug Martin att anläggningen 
kan användas i exempelvis utvecklingsländer för att 
rena vatten.

Här finns Sveriges första trådlöst laddade buss
En	induktivladdad	hybridbuss	från	Scania	trafi-
kerar	nu	en	reguljär	busslinje	i	Södertälje.	Bussen 
är en Scania Citywide parallellhybrid, med elmotor 
på 130 kW och förbränningsmotor på 235 kW (körs 
på biodiesel). Litiumjonbatterierna rymmer 56 kWh. 
Laddsystemet (kallat Primove) kommer från Bombar-
dier och består av en laddplatta under marken vid 
en av hållplatserna. När bussen stannar över plattan 
startas laddningen automatiskt, och med en maximal 
överföring på 200 kW ska sju minuters laddning 
räcka för att köra den tio kilometer långa busslinjen 
genom Södertälje. Primove-systemet används sedan 
tidigare med polsktillverkade bussar i flera tyska 
städer, men detta är första gången det tas i drift i 
Norden.

Källa:	Ny	Teknik

Att	klimatet	påverkas	av	hur	vi	använder	våra	bilar	är	inget	nytt.	Ett	av	de	största	
problemen	är	trafikköerna	i	storstäderna	världen	över.	Varje	dag	arbetar	forskare	
och	utvecklare	för	att	skapa	nya	tekniska	lösningar	på	problemet.	Redaktionen	på	

Destination	har	sammanställt	några	av	de	senaste	framstegen	för	att	försöka	få	en	bild	
av	hur	vi	kommer	att	skapa	och	forma	användandet	av	framtidens	bilar.	

En	framtid	där	vi	alla	gemensamt	tar	hand	om	vår	planet.





Föredrar man ett lugnare tempo i goda 
vänners lag finns naturligtvis möjlighet för sådana 

aktiviteter – eller vad sägs som en ölprovning 
i backen eller en vinprovning med tillhörande 

panoramautsikt över dalen? 

Hemsedal återkommer ofta på första plats när 
norrmän listar de bästa norska skidorterna. 

Framförallt lyfter man fram de välpreparerade 
pisterna, den höga barnvänligheten och det 

digra nöjeslivet. 

Aktiviteter i Hemsedal Skidåkning i Hemsedal
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Även den som vill kombinera backarna med 
annat blir förtjust i Åre. I byn finns mysiga restau-
ranger, caféer och butiker. Vackra promenadstråk 

med eller utan snöskor, utflykt med skoter upp 
på Renfjället och hundspannsåkning blir 

oförglömliga minnen för många.

Att resa på skidsemester till Åre är en upplevelse 
för hela familjen och har kommit att bli en riktig  

klassiker. Såväl svenskar som besökare från  
utlandet väljer att semestra i Åre som beskrivs 

hålla internationell klass. Åre består av flera olika 
områden för alla typer av skidåkning. 

Aktiviteter i Åre Skidåkning i Åre
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- INSPIRATION -

SKIDÅKNING I ÅRE



       		agom	till	sportlovet	har	redaktionen	             
         på Destination tagit tempen på skidorten 
         Åre – det svenska svaret på Europas 
alper.	Att	resa	på	skidsemester	till	Åre	är	en	
upplevelse	för	hela	familjen	och	kommit	att	
bli	en	riktig	sportlovsklassiker.	Såväl	svenskar	
som	besökare	från	utlandet	väljer	att	skidse-
mestra	i	Åre	som	beskrivs	hålla	internationell	
klass

Åre består av flera olika områden för alla typer 
av skidåkning. Skidområdena är uppdelade i två 
huvudområden Åreskutan/Björnen och Tegefjäll 
/Duved. Här finns backar för alla - allt från mer 
avancerade pister till lättare utförsåkning. Systemet 
består av 103 pister och 40 liftar. Längsta pisten 
är hela 6,5 kilometer. Det finns även gott om 
längdskidåkning, både i spår och på fjället.

- INSPIRATION -

L

Foto: SkiStar
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Skidåkning
För dig som gillar offpiståkning är Årefjällen ett 
mycket trevligt val som kombinerar det bästa av 
världar. Här erbjuds du trivsamma boenden, fartfyll-
da offpistrepor och kabinbanor för de dagar du vill 
ta det lite lugnare. Efter skidåkningen bjuds det på 
underhållande afterski eller om du hellre kanske vill 
besöka äventyrsbadet och bastuanläggningen på 
Holiday Club – ett besök som verkligen är balsam för 
själen. 

För dig som är intresserad av 
offpistområden rekomenderar vi 
Tväråvalet - på skutans baksida. 
Här upplever du härliga åk med 
alldeles lagom lutning på ca 350 
meter i fallhöjd. Om du tar dig 
upp till toppen av Åreskutan finns 
flera olika alternativa åkvägar. Var 
observant på lavinrisken innan du 
ger dig av. 

Aktiviteter 
Åre är inte bara för skidåkare. Även den som vill 
kombinera backarna med annat blir förtjust i Åre. 
I byn finns mysiga restauranger, caféer och butiker. 
Vackra promenadstråk med eller utan snöskor, 
utflykt med skoter upp på Renfjället och hundspann-
såkning blir oförglömliga minnen för många. 

Djur och naturupplevelse
Upplev fjällvärlden i stillhet och snöyra genom en tur 
med islandshäst. För dig som är lite extra äventyrligt 
kan du segla skärmflygning från Åreskutan - segla 
fram i stillhet som en prick ovanför skidbacken och 
landa igen på toppen eller nere på sjön, beroende 
på väder. Det finns även en spännande bastuavdel-
ning med ångbastu, isbastu och isvak. 

Barnaktiviteter
För barn och leklystna finns äventyrsbad på Holiday 

Club. Givetvis finns även skidskola 
för barnen i hela skidsystemet och 
det anordnas mängder av aktiviteter 
för barn i alla åldrar.

Boende
Den lilla Årebyn har under hög-
säsong pulsen av en storstad. På 
promenadavstånd finner du Åres 
världsberömda utförsåkning och 

ett nöjesutbud utöver det vanliga. Välj boende 
utefter smak mitt i händelsernas centrum med topp-
krogar, afterski, nattklubbar, shopping, aktiviteter, 
utflykter, Skistarshop, mataffärer, kommunikation 
och äventyr direkt utanför dörren. Efter dina önske-
mål kan du skräddarsy boende där du väljer mellan 
lägenheter och stugor med självhushåll eller skäm 
bort dig själv på ett lyxigt hotell. 

- INSPIRATION -

ÅRE
mycket mer än 
bara skidåkning

Foto: Niclas Vestefjell
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DEN LILLA BYN MED PULSEN 
LIKT EN STORSTAD>>
med nöjesutbud över det vanliga

Foto: Lina Myhr



- VI INSPIRATION -

HEMSEDAL EN 
SKIDORT AV YTTERSTA 

VÄRLDSKLASS

Man brukar ofta säga att skidåkning är så mycket mer 
än bara en aktivitet eller en semesterform – det är en 
livsstil som följer en från de första trevande stavtagen 
som barn till den kanske något lugnare nedförsåknin-
gen på ålderns höst. Oavsett ålder är alpin skidåkning 
ett mycket uppskattat vinternöje och för många av oss är 
ingen vinter komplett utan några dagar i någon av de 

många skandinaviska backarna.
 

Foto: Karl Hägglund



I valet mellan de många skidorter Skandinavien har att erbjuda 
är det lätt att gå vilse i alla vinterklädda bilder på backar, lifter 
och skidstugor. Med alternativ så som Sälen, Åre, Vemdalen, 
Trysil och Hemsedal gäller det att noga se till de egna behoven 
och vad man vill få ut av sin resa. 
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Hemsedal återkommer ofta på första plats när 
norrmän listar de bästa norska skidorterna. Fram-
förallt lyfter man fram de välpreparerade pisterna, 
den höga barnvänligheten och det digra nöjeslivet. 
Inte sällan liknas Hemsedal med alperna och med 
sina 620 pister och de höga berg som ligger likt en 
krans om orten är det kanske inte så konstigt. 

Väl på toppen är det uppriktigt sagt svårt att inte 
bli tagen av den imponerande natur vårt nordiska 
grannland erbjuder. 

Hemsedal ligger cirka 20 mil nordväst om Oslo. 
För stockholmsresenären innebär det en körning 
på drygt tio timmar, med stopp inräknade. För oss 
som bor på västra sidan går det emellertid betydligt 
snabbare och för den med utgångspunkt i Göte-
borg tar resan inte mer än cirka sex timmar. Oavsett 
utgångspunkt erbjuds emellertid fina och vintersäkra 
vägar med bra underhåll och möjligheterna att ta 
en välbehövlig rast är många. För oss skåningar tog 
resan strax över nio timmar, men då hade ingen i 
sällskapet bråttom.

Eftersom vi är ett större sällskap instuvade i två bilar 
väljer vi att hyra en av de många stugor Hemsedal 
erbjuder. Just vår stuga är belägen i Totteskogen, ett 
område som ligger precis mitt emellan Hemsedal 
centrum och skidanläggningen. Stugan rymmer tio 
bäddar fördelat på fem sovrum och såväl kök som 
de tre badrummen är av mycket modernt snitt. Många 
i sällskapet uppskattar särskilt det rustika materialvalet 
och att boendet har den rätta ’stugkänslan’. 

Själv har jag satt mig till ro framför kaminen med en 
välförtjänt öl efter de många timmarna bakom ratten 
– drabbad av insikten att jag i all hast glömt mina 
skidglasögon hemma på köksbänken.

Det	man	inte	har	i	huvudet	får	man	ha	i	plånboken, 
så dag två inleds med ett besök på anläggningens 
sportbutik. Att norrmännen vet att ta betalt är 
förstås ingen nyhet, men jag vill ända passa på och 
rekommendera er att dubbelkolla att all skidutrust-
ning är med i resebagaget. Visserligen är mina nya 
skidglasögon väldigt snygga, men jag vet inte riktigt 
om jag vågar använda dem av rädsla för att de ska 

VÄLPLANERADE PISTER, 
HÖG BARNVÄNLIGHET>>
och det digra nöjeslivet

DESTINATION
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gå sönder eller kanske försvinna på någon afterski.
En lärdom rikare och något fattigare tar jag emeller-
tid mod till mig och beger mig mot liften. Hemsedal 
har inte mindre än 20 liftar och 49 nedfarter och det 
märks i backarna. Även om vi besöker skidor-
ten mitt under högsäsong behöver vi 
sällan stå och vänta särskilt länge 
på att få åka upp i backen. Den 
längsta nedfarten sträcker sig 
över imponerande sex kilometer, 
mestadels bestående av grön 
skidåkning.

För	våghalsen	finns	fem stycken 
svarta nedfarter som enligt uppgift 
från mina något mer erfarna reskam-
rater är mer än bra. Jag väljer att ta det för 
riktigt och fortsätter glatt hålla mig till de blå och 
röda backarna. De senare höjer min puls tillräckligt 
som det är.

Om det är något som sänker pulsen och låter stela 

leder vila är det förstås att unna sig ett stopp på 
något av alla de kaféer vi hittar i backen. Efter några 
timmar på spända ben bestämmer sig sällskapet och 
jag att svänga förbi Fjellkafeen – en restaurang belä-

gen på toppen av liften ’Hollvin Ekspress’. 
Fjellkafeen har inte bara Hemsedals 

högst belägna bar utan erbjuder 
även en diger meny läckra rätter 

– eller vad sägs som en älgbur-
gare med en härligt krämig 
rödbetscoleslaw eller en värmande 
gulaschsoppa lagad helt från 
grunden? Besöket uppskattas 

även mycket av barnen, där en frasig 
våffla med en kopp varm choklad 

för knappt en femtiolapp ger alldeles 
lagom med energi.

För festprissen – eller den som kanske bara upp-
skattar lite livemusik över ett glas vin – finns en 
uppsjö vattenhål att besöka. Möjligheter till afterski 
finns såväl i backen som nere i Hemsedal centrum. 

Foto: SkiStar



I backen är ’Afterski Hollvin Live’ och ’Afterski på 
Skistua’ de kanske mest populära med sitt klassiska 
koncept av livemusik och trallvänliga låtar. För den 
hågade finns även afterski nere i byn där tempot är 
högre och musiken modernare. Här rekommenderas 
Stavkroa Afterski som har korats till ett av Europas 
bästa afterskihak. Stavkroa Afterski har öppet varje 
fredag och lördag mellan 15:00 och 21:00 under 
vintersäsongen. 

Föredrar man emellertid ett lugnare tempo i goda 
vänners lag finns naturligtvis möjlighet för sådana 
aktiviteter – eller vad sägs som en ölprovning i backen 
eller en vinprovning med tillhörande panoramautsikt 
över dalen? Skistua erbjuder ölprovning måndag till 
fredag för sällskap över fem personer och på det 
populära Skarsnuten Hotell guidas 

gästerna genom vinets värld av hotellets kunniga 
sommelier. Kom dock ihåg att vinprovningen måste 
bokas i förväg.

Allt	i	Hemsedal	är	förstås dock inte skidor och 
afterski. Tvärtom finns det mesta för de flesta oav-
sett ålder. Den äventyrlige kan med fördel prova på 
isklättring på någon av de olika platser som finns 
utstationerade i området. Svårighetsgraden på klät-
tringen varierar, men såväl nybörjare som proffs får 
möjlighet att utmana sina färdigheter med ishackan. 
Andra uppskattade vinteraktiviteter är förstås snö-
skoterkörning, slädåkning och hundspann – eller 
varför inte en kurs i hur man på bästa sätt åker 
offpist? Möjligheterna är många och jag är säker på 
att ni, liksom vi, kommer få ett par härliga dagar på 
Skandinaviens kanske bästa skidanläggning.

- INSPIRATION -
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Foto: Karl Hägglund
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Möjligheterna är många och jag är säker på att ni,
liksom vi, kommer få ett par härliga dagar på 
Skandinaviens kanske bästa skidanläggning.

Foto: SkiStar
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PERSONLIG 
VÄGASSISTANS-

FÖRSÄKRING
Vi förmedlar vägassistansförsäkringar för olika fordon och 

fordonskombinationer där man kan vara en eller flera försäkrade. 
Försäkringarna gäller för dig som person i hela Europa. 

Teckna	via telefon:	042-324	324 eller www.assistansbolaget.nu

       Husbil    |    Husvagn    |    Motorcykel    |    Bil    |    Veteran    |     Husbil

http://www.assistansbolaget.nu/
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VI TESTAR 
ELBILEN I VINTERTID

Att allt fler svenskar har fått upp ögonen 
för elbilen har knappast gått någon förbi. 

Det räcker med att ligga på motorvägen i några 
mil så har man snart mött både en handfull 

laddhybrider och en och annan Tesla 
– och med nästan 27 000 registrerade elbilar 
och laddhybrider i landet så är ju det förstås 

inte så konstigt.
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De renodlade elbilarna – med framförallt Nissan 
Leaf och Tesla Model S i spetsen – har emellertid 
stadigt tagit ny mark i Sverige. I dagsläget finns strax 
över 7 000 elbilar registrerade i landet. Det ska jäm-
föras med de 1 200 elbilar som fanns registrerade i 
Sverige i januari 2014. Skulle den utvecklingskurvan 
fortsätta kommer elbilen snart vara som vilken an-
nan svenssonbil som helst. Sett ur ett miljöperspektiv 
är det förstås oerhört glädjande nyheter.

Men	allt	är	förstås	inte	guld och gröna skogar 
när det kommer till de så kallade miljöbilarna och 
vi är nog många som fortsatt känner viss skepsis till 
huruvida de faktiskt möter våra dagliga behov. Den 
vanligaste invändningen mot elbilarna brukar ju vara 
räckvidden och det är en på alla sätt befogad an-
märkning. Räckvidden för de kommersiella elbilarna 
är allt från knappa 130 kilometer (BMW i3 94Ah) 
till de mer något mer rimliga 600 kilometer (Tesla 
Model S P100D). Men smakar det så kostar det – en 
Tesla Model S P100D har en prislapp på nästan en 
och en halv miljon kronor.

För de av oss som bor norrut i landet finns ytter-
ligare anledning att ställa sig tveksam till elbilens 
faktiska förtjänster. Vid en riktig vargavinter kan 
nämligen elbilen visa sig särskilt ogynnsam – med en 
kraftigt försämrad räckvidd och en ökad driftkost-

nad. Den så populära Tesla Model S kommer till ex-
empel med en varningstext i instruktionsboken, där 
ägaren får veta att bilen inte ska utsättas för tempe-
raturer under 30 minusgrader i mer än 24 timmar åt 
gången. En sådan uppmaning innebär i sak att Tesla 
Model S är rent oduglig som fortskaffningsmedel för 
många under stora delar av året.

Varningstexten ska dock tas med en nypa salt, i alla 
fall om man ska tro de som faktiskt framfört fordonet 
i riktigt kalla klimat. En bra tumregel tycks vara att 
om elbilstillverkaren uppger att fordonet går 30 mil 
på en laddning så ska du – vid riktigt låga tempera- 
turer – utgå från att fordonet bara klarar av halva 
sträckan, det vill säga cirka 15 mil. Det innebär även 
att resan blir dyrare per mil med knappt en krona 
– om än att en kostnad om cirka tre kronor milen 
fortsatt är något de flesta bilar med förbrännings-
motor bara kan drömma om.

Det ovan sagda till trots kan en elbil ha vissa fördelar 
i jämförelse med en bil med förbränningsmotor vid 
låga temperaturer. En bensindriven bil har till exempel 
olja i sig som blir till en seg sirapsmassa när det är 
riktigt kallt. Med en elbil behöver du heller aldrig 
oroa dig för isproppar i bränslesystemet eller att 
kylsystemet ska frysa sönder.

- VI TESTAR -

ELBIL & NORDISK VINTER 
HUR FUNKAR DET? 

Laddhybriderna	dominerar	fortsatt	marknaden	och	har	en	andel	om	nästan	sjuttio	
procent	av	segmentet.	Själva	tanken	med	en	laddhybrid	är	att	den	ska	fungera	som	
en	elbil	i	vardagen	och	som	en	’vanlig’	bil	de	gångerna	man	har	behov	av	att	köra	

lite	längre.	Eftersom	de	flesta	av	oss	(hela	95	procent	om	man	ska	tro	statistiken)	kör	
mindre	än	tio	mil	om	dagen	räcker	eldriften	en	laddhybrid	erbjuder	alltså	mer	än	väl.	

Den	låga	bränsleförbrukningen	får	man	dessutom	på	köpet.
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ELBIL & NORDISK VINTER 
HUR FUNKAR DET? 

För att elbilen ska bli ett givet val i framtiden 
för nordliga förare behöver emellertid tillverkarna 
tänka till både en och två gånger vad gäller design 
och materialval. I dag präglas elbilarnas design och 
funktion av stora glasytor och dålig isolering – något 
som förstås innebär en ökad elförbrukning vid kallare 
klimat. 

Att	elbilen	är	framtiden	råder det därmed ingen 
tvekan om – men någon given vintermaskin är den 
fortsatt inte.

ATT ELBILEN ÄR FRAMTIDEN 
RÅDER DET INGET TVIVEL OM>>
men någon vintermaskin är den fortsatt inte



- ANNONS -

FÖRST ATT VETA
direkt när en nyhetsartikel publiceras

Vi bevakar alla nyhetsartiklar i Sverige. När en artikel publiceras 
notifierar vi dig direkt. Med skräddarsydda nyhetssökningar inom dina 
intresseområden blir du den första att veta allt som publiceras om ditt 
företag, dina konkurrenter, din omvärld eller dina personliga intressen.

 
BESTÄLL NU 

skapa kontroll över ditt nyhetsflöde 
- första månaden kostnadsfritt

 
020	-	20	77	00										mynewsflash.se

http://mynewsflash.se/
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- REPORTAGE -

VÅRA KUNDER VILL HA RELEVANTA 
OCH DIGITALA TJÄNSTER>>
för att sköta sina bankärenden
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Välkommen	till	oss	i	Nordea, en bank i förändring.
Vi har lyssnat på våra kunder som vill ha relevanta 
och lättanvända digitala tjänster för att sköta sina 
bankärenden. De vill också att vi ska finnas där när 
de behöver personlig service och rådgivning. Därför 
lägger vi stort fokus på att hela tiden förbättra dessa 
båda delar. 

Våra privatkunder kan få personlig service via  
telefon dygnet runt, årets alla dagar. 3,2 miljoner 
kunder ringde vår kundtjänst under 2016. Under 
året lanserade vi också en chatt i vår Mobilbank som 
blivit ett populärt alternativ. Där har vi hittills chattat 
och hjälpt 112 000 kunder. 

Ett allt vanligare alternativ till de rådgivningsmöten 
som dagligen hålls på våra kontor, är onlinemöten. 
Där möter kunden rådgivaren online, via telefon och 
delad skärm. Vart tredje möte sker nu på det sättet. 
Kunderna uppskattar att de kan boka ett möte med 
kort varsel även om de är på resande fot eller sitter i 
sommarstugan,
 

Är	du	företagskund	hos	oss? Visste du att vi har 
rådgivare som gör företagsbesök och som kan  
hjälpa dig och dina anställda även med privat- 
ekonomin? Många saknar en naturlig brygga mellan 
sin och företagets ekonomi och här kan vi hjälpa till. 
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Nordea 
och konceptet Nordea@work. 

- REPORTAGE -

NORDEA EN BANK 
I FÖRÄNDRING

Assistansbolaget	är	en	viktig	partner	
till	Nordea	och	vi	ser	med	glädje	bolaget	växa	och	knyta	fler	

och	fler	nöjda	kunder	till	sig.

Maria	Johansson	 
Rådgivare privat  

Linus Svensson
Rådgivare företag 

Vill du veta mer om Nordea? 
 0771-22 44 88 eller www.nordea.se

http://www.nordea.se/


- TRAFIKSÄKERHET -

MATEN SOM GÖR 
DIG TILL EN 

SÄKRARE BILFÖRARE



          		arje	år	dör	1,2	miljoner	människor	i 
          		trafiken	och	antalet	skadade	per	år	            
           	beräknas	vara	50	miljoner.	Sett	ur	ett	
globalt	perspektiv	är	trafikolyckor	orsaken	
till den största delen skador som leder till 
dödsfall.	Dessutom	beräknas	antalet	skador	
inklusive	dödsfall	i	trafikolyckor	stiga	med	
65	procent	mellan	år	2000	och	2020.	En	siffra	
som	nästan	är	omöjlig	att	hantera.

Av alla dessa olyckor beror 10-30 procent på 
trötthet bakom ratten. Trötthet är den största 
orsaken till självförvållade trafikolyckor och bringar 
varje år fler antal trafikolyckor än alkohol. 

Dessvärre är sömn det enda som kan bota 
trötthet. Men! Vi kan förebygga trötthet genom 
till exempel äta och dricka rätt. Därför har två 
kockar tillsammans med Assistansbolaget tagit 
fram en meny med mat som ska göra oss till 
säkrare bilförare.

Vi har alla stannat till vid en vägkrog eller snabb-
matsrestaurang under en bilresa. Men enligt 
studier gör typisk snabbmat oss tröttare i stället 
för piggare. I syfte att förebygga trötthet har 
kockarna Bella Seger och Johan Sjöberg tillsam-
mans med Assistansbolaget därför tagit fram en 
trafiksäker meny som baseras på studier som 
säger vilken mat som gör dig piggare.

- INSPIRATION -
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- Att äta snabbmat när man är ute och kör i jul är 
ingen bra idé. Det är fet mat med snabba kolhydrater 
vilket gör dig mer dåsig och trött. Det är inga bra 
egenskaper bakom ratten, säger Bella Seger, kock 
på Fridas restaurang i Helsingborg och en 
av kockarna bakom den trafiksäkra 
menyn.

Vid sportlovstider är det 
många som kör långt för 
att resa till olika sport-
lovsaktiviteter. 

- Trötthet har visat sig 
kunna stå för fler olyckor 
på våra vägar än alkohol. 
Det tillsammans med sport-
lovstress och mycket trafik på 
vägarna gör att dessa veckor är 
extra olycksdrabbad. Med den trafik- 
säkra menyn hoppas vi kunna sprida kunskap 
om hur man kan förebygga trötthet på vägarna och 
därigenom få ned antalet incidenter på vägarna, 
säger Lukas Fryklund, vd på Assistansbolaget och 
initiativtagare till Den trafiksäkra menyn.

Enligt den information som använts av kockarna och 
Assistansbolaget i projektet kännetecknas trafiksäker 
mat av att hålla blodsockret på ett stabil nivå. Maten 
ska bland annat vara rik på protein, zink och järn.

- Vi har tittat på en rad källor för att 
lyckas ta fram trafiksäker mat.  

Magert kött är bra och kan 
göra din hjärna mer pigg.  

Järnet hjälper till att trans-
portera syre och är trött-
hetsbekämpande medan 
zink ökar din koncentra-
tionsförmåga, säger  
Lukas Fryklund.

Den trafiksäkra menyn inne-
håller förslag på frukost, lunch, 

mellanmål och middag. 

Denna meny är antitesen till snabbmaten längs 
våra stora vägar i Sverige. Den här maten gör dig 
varken trött eller dåsig. I stället ska den göra dig 
pigg och koncentrerad på din uppgift, nämligen att 
ta dig från punkt a till punkt b på ett så trafiksäkert 
sätt som möjligt.

Frukost
Energishot	&	egengjord	müsli	med	turkisk	
yoghurt.
Innehåller bland annat mängder med c-vitamin, 
nötter, frön och färska bär.

Lunch
Wraps med rimmad oxbringa 
En proteinbaserad lunch som med enkelhet 
kan intas antingen i bilen eller vid en rastplats. 
Proteinet minskar mängden serotonin, som gör 
dig sömnig.

Mellanmål
Rågbröd to go
Ett mellanmål perfekt att ta med i bilen. Magert 
kött, som är rikt på både protein och järn, tranbär, 
avokado och ärtskott finns bland ingredienserna.

Middag
Hälsosam	Chili	con	carne
En middag som passar hela familjen. Rik på 
både protein, järn, zink och långsamma kolhy-
drater.

- TRAFIKSÄKERHET -
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MÜSLI
4 portioner

Du	behöver:
>               1 dl hasselnötter
>               1/5 dl linfrön
>               1 dl bovete
>               1 dl nakenhavre
>               1 dl pumpakärnor
>               2 msk matolja
>               2 msk ljus sirap
>               1 dl russin
>               1 dl hackade torkade aprikoser

Gör	så	här:
Blanda fröerna och nötterna på en plåt med sirap 
och matolja, rosta i ugnen på 175 grader i cirka 15 
minuter. Blanda i aprikoserna och russinen. Servera 
müslin med turkisk yoghurt och din favorithonung.

ENERGISHOT
En tillbringare

Du	behöver:
>               400g skalade rödbetor
>               30g skalad ingefära
>               2 skalade apelsiner
>               2 skalade grapefrukter
>               65g spenat
>               1 tsk god honung

Gör	så	här:
Kör allt i en grönsakscentrifug och blanda ihop 
juicen med god honung. Häll upp i små shotglas 
när du ska servera den.
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Energishot och egengjord müsli med turkisk yoghurt och honung. Till frukost behövs 
något som ger energi och mättnad under en längre tid. Vi har därför valt en energishot med 

mängder av c-vitamin och en egengjord müsli med en massa nötter, frön och färska bär.

FRUKOST
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WRAPS 
4 portioner

Du	behöver:
>               1 dl hasselnötter
>               Ca 500 g rimmad kokt oxbringa
>               2 dl creme fraiche
>               1 liten bit pepparrot
>               1/2 rödkålshuvud
>               2 goda äpplen
>               1 citron
>               2 st morötter
>               1 litet grönkålshuvud
>               150 g trattkantareller
>               1/2 dl ättika
>               1 dl socker
>               1,5 dl vatten
>               En skvätt olivolja
>               Lite av din favorithonung
>               1 paket tortillabröd av fullkorn

Gör	så	här:
Rensa kantarellerna och stek dem snabbt i en het 
panna. Lägg kantarellerna i en bunke som tål hett 
vatten. 

Koka upp ättikan, socker och vatten. Slå det över den 
stekta svampen, låt det sedan stå i 30 min.

Plocka grönkålsbladen från stjälken och skölj. Lägg 
dem sedan på en plåt, ringla på lite god olivolja, salt, 
socker och pressa lite färsk citron över plåten och 
sätt in den i ugnen på 150 grader i cirka 15-20 minuter. 
Ta därefter ut plåten och låt chipsen svalna.

Skala pepparroten och finriv den på rivjärn. Blanda 
ner lite i taget i creme fraichen och smaka upp den 
till bra balans med salt, citron, citronzest och lite 
honung.

Strimla rödkålen, morötterna och äpplet tunt och 
fint, blanda upp salladen med lite olivolja, citronsaft, 
honung och salt.

Skiva oxbringan i tunna skivor och lätt på en liten 
plåt, värm i ugnen på 150 grader i cirka 5 minuter.

Värm samtidigt tortillabröden någon minut i ugnen. 
Fyll sedan tortillabröden med lite av alla godsaker 
och avsluta med grönkålschipsen på toppen.
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Wrap med rimmad oxbringa, pepparrotskräm, syltade kantareller, råkostsallad och 
grönkålschips. En proteinbaserad lunch som med enkelhet kan intas antingen i bilen eller vid 

en rastplats. Proteinet minskar mängden serotonin, som gör dig sömnig.

LUNCH
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Rågbröd to go. Ett mellanmål perfekt att ta med i bilen. Magert kött, som är 
rikt på både protein och järn, tranbär, avokado och ärtskott finns bland ingredienserna.

MELLANMÅL

RÅGRBRÖD TO GO 
4 portioner

Du	behöver:
>               8 skivor rågbröd
>               2 mogna avokado
>               1 rödlök
>               100 g färskost
>               1/2 citron
>               Lite honung
>               1 ask ärtskott

Gör	så	här:
Skala och finhacka rödlöken.

Gröp ur avokadon och hacka ner den i tärningar, 
blanda upp den i en bunke med färskosten och 
den finhackade rödlöken, smaka upp med citron, 
salt och honung.

Bred lite smör på rågbrödet och lägg på en god 
sked med avokadosalsa, ett par skivor rökt 
kalkonbröst och lite ärtskott.

Lägg på en skiva rågbröd på toppen så har du ett 
nyttigt och gott mellanmål till hela familjen under 
bilresan.
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Hälsosam Chili con carne som passar hela familjen. 
En middag rik på både protein, järn, zink och långsamma kolhydrater.

MIDDAG

CHILI CON CARNE 
4 portioner

Du	behöver:
>               800 g nötfärs
>               2 gula lökar
>               1 röd paprika
>               1 grön paprika
>               2 vitlöksklyftor
>               3 msk tomatpuré
>               500 g passerade tomater av god kvalitet
>               Spiskummin
>               Paprikapullver
>               2 röda chilifrukter
>               1 dl kikärtor
>               1 dl kidneybönor
>               1 dl smörbönor
>               1 dl barlottibönor
>               Vitvinsvinäger
>               Persilja
>               Citron
>               150 g majskorn
>               2 dl svartris

Gör	så	här:
Stek nötfärsen i en het panna med lite matolja, 
rör den så att du inte får några klumpar i färsen.

Skala och hacka löken, hacka paprikorna och 
skala och hacka vitlöken. Fräs allt i en het panna 
tillsammans med en skvätt matolja.

Blanda löken och färsen i en gryta och tillsätt tomat-
puré, passerade tomater, krydda med spiskummin, 
paprikapulver och ett par matskedar vitvinsvinäger, 
salt och peppar.

Låt koka på svag värme i 30 minuter och tillsätt 
sedan bönorna och låt småputtra 60 minuter.
Rosta majsen i en stekpanna med lite olja, smaka 
upp med lite salt och en matsked smör.

Koka svartriset och servera middagen.

Ett tips är att garnera chili con carnen med finhackad 
persilja, zest av citronskal och hackad chili.
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