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DRÖMRESAN 

Motor tar färjan till norra 
Polen och utforskar de 

vita stränderna och den 
spännande staden 

Gdansk.

 ÅSIKTER

”Äntligen ett skarpt förslag” 04  
Ledaren: Nu kan mobilförbudet bli verklighet.

”Surfstopp – en stor framgång” 06  
Chefredaktören: Var med och påverka.

 NYHETER

Så gör du livet med bilen grönare 10 
Guide: Miljövänligare bilägande.

Fixa punkteringen säkert 13 
Gör så här när oturen är framme.

 REPORTAGE

Färre kontroller – ökat rattfylleri 18 
Dokument: Allt fler kör påverkade.

Här är sommarens trafikproppar  25 
Karta: Vägarbetena som kan skapa kaos.

Tydligare sms-lag på gång 27 
Ministern lovar utökat mobilförbud.

I trafiksäkerhetens tjänst 28 
Motormännens vägombud rullar ut.

Dagen då vänster blev höger 32 
50 år sedan högertrafikomläggningen.

Här är bästa vägkrogarna  36 
Gör ett kulinariskt stopp på Sverigeresan.

 DRÖMRESOR

Polens riviera 40 
Ett badparadis med låga priser.

 BILTESTER

Kul på hjul – i litet format 48 
Test: Kia Picanto, VW Up och Suzuki Ignis.

Komfortabel crossover 57 
Provkört: Nya Opel Crossland X.

Taklöst – men inte hutlöst 58 
Begagnat: Tre billiga cabrioleter.

 M-SIDOR

Organisation med högt anseende 63 
Motormännen topp tre i undersökning.

Fynda i M Shop 64  
Specialerbjudanden till dig som är medlem.

Förmånliga tjänster 72 
Välj bland flera smarta tilläggstjänster.

Spara tusenlappar 74  
Exklusiva erbjudanden för medlemmar.

18 36
DOKUMENT 

Polisen har de senaste  
åren kraftigt minskat antalet 

nykterhetskontroller i trafiken. 
Samtidigt ökar rattfylleriet. ”Det 
är allvarligt att så mycket går åt 

fel håll”, säger Carl Zeidlitz  
på Motormännen.

VÄGKROGAR 
Motor har med hjälp av  

restaurangguiden White Guide 
kartlagt Sveriges bästa 
vägkrogar. Här hittar du 

spännande krogar på din resa 
genom Sommarsverige  

– från norr till söder.

MOTORMÄNNENS 
EXPERTER
Juristen: Vem ska reklamera arbetet? 16
Reseexperten: Skador på hyrbilen? 46
Teknikerna: Rostskydda med spillolja? 59
Försäkringsexperten: Kan jag hyra ut? 59

10
MILJÖGUIDE 

Du behöver inte ha en elbil  
för att göra livet som bilist lite 
grönare. Med Motors guide lär 

du dig se över bland annat 
drivmedel, motor, däck  
och körning för ett mer  

hållbart bilägande.


