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NÖDINGE. Ett brev har 
gått ut till föräldrar i 
Ale som har eller snart 
ska få en 15-åring.

Polismyndigheten i 
Västra Götaland och 
Ale kommun står som 
avsändare.

– Det är ett informa-
tionsbrev om mopeder. 
Mopeden är ett popu-
lärt och väldigt bra 
transportmedel om den 
används på rätt sätt, 
men alltför ofta ser 
vi trimmade mopeder 
framförda med för hög 
hastighet och mopeder 
som kör där det inte är 
tillåtet, säger brotts- 
och säkerhetshandläg-
gare Lotti Klug.

För tredje gången gör poli-
sen och Ale kommun en ge-
mensam auktion för att sprida 
information om de lagar och 
regler som gäller kring mo-
pedkörning. Årets utgåva är 
riktat till föräldrar vars barn 
är födda 1993.

– Syftet är att upplysa 
föräldrarna om att det är 
deras ansvar att se till så att 
ungdomarna kör lagligt. I 
brevet ger vi också en kortfat-

tad beskrivning om vad som 
gäller för de olika mopedklas-
serna, ett och två. En nyhet i 
brevet är informationen om 
fyrhjulingar, som börjar bli 
allt vanligare på våra vägar, 
säger Lotti Klug.

Att mopedåkandet har ökat 
i popularitet kan polismän-
nen, Tom Henricson och 
Björn Ekman, intyga. Dess-
värre är det många ungdomar 
som inte har klart för sig vad 
trafikreglerna säger, eller helt 
enkelt struntar i dem.

– Vi ser på tok för många 
förare som kör utan hjälm och 
det är inte ovanligt att man 
har för många passagerare, 
vanligtvis saknar de också 
hjälm. Vad man kanske inte 
tänker på är att det kan leda 
till väldigt allvarliga skador 
när olyckan är framme, säger 
Tom Henricson.

För ett par veckor sedan 
genomförde polisen en större 
insats i Ale kommun, från 
Surte i söder till Skepplanda 
i norr. Insatsen var riktad, 
för att i första hand komma 
åt ungdomar med trimmade 
mopeder.

– Ett flertal förare rappor-
terades och liknande insatser 
kommer att ske kontinuerligt 
i vår kommun, säger Tom 

Henricson.
Som en bilaga till brevet 

om ungdomars mopedkör-
ning delges föräldrarna också 
information om vattenpipa.

– Upplysningen sker i före-
byggande syfte. De senaste 

åren märks en ökning av 
vattenpipsrökning i Sverige, 
framförallt bland ungdomar. 
Ale är inget undantag, avslu-
tar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Polisen och Ale kommun gör 
gemensamt föräldrautskick
– Informationsbrev om regler för mopedkörning

Ett informationsbrev om regler för mopedkörning gick i 
veckan ut till föräldrar som har eller snart ska få en 15-åring. 
På bilden ses Ale kommuns brotts- och säkerhetshandläggare, 
Lotti Klug, som flankeras av polismännen Tom Henricson och 
Björn Ekman.

Vid 10-mila orientering-
en i helgen (Rosersbergs-
slott 3 mil norr om Stock-
holm) gjorde Alehofs ungdo-
mar återigen en toppeninsats. 
Bland de 350 lagen från hela 
Norden placerade sig Joakim 
Eliasson (15 år), Tilda Karls-
son (13 år), Elin Blick (14 år) 
och Albin Thunberg (16 år) 
som tia i ungdomsklassen 
och som fjärde svenska klubb. 
Detta var en insats i nivå med 
fjolåret då Alehof blev sjua. 
Då ingick även John Persson 
i laget, Tilda Karlsson har till-
kommit.

Lagen måste innehålla 
minst två tjejer och ha en 
maxålder på 58 år.

I den snabblöpta terrängen 
var Alehoflaget hela tiden 
med där framme med väx-
lingsplaceringarna  21, 13, 
28 och målgång som tia. Alla 
gjorde mycket bra insatser, 
toppat med Albin Thunbergs 

lopp på sista sträckan där han 
var fjärde snabbast av alla och 
tog in nästan fyra minuter på 
täten.

Prisutdelningen skedde på 
Slottstrappan inför många 
tusen åskådare och med Hans 
Majestät Konungen som pris-
utdelare.

Även i Herrklassen på 10-
mila visade Alehof framföt-
terna. Efter två sträckor var 
Alehof tvåa. Mattias Nilsson 
inledde som 19:e och Kris-
tian Algers förde upp laget 
till andraplats på sträcka två. 
Även efter tredje sträckan 
(Tobias O) var laget med 
bland topplagen genom en 17:
e plats. Slutplaceringen blev 
90 bland de 350 lagen, men 
när våra framgångsrika ung-
domar fyller på de närmaste 
åren finns möjligheterna att 
halvera årets slutplacering.
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Kungen prisade 
Alehofs ungdomar

Kungen delar ut medaljer till Alehofs duktiga ungdomar. Från 
vänster Joakim Eliasson, Tilda Karlsson, Elin Blick och Albin 
Thunberg.

Vi firar 10 år på Ale Torg...Vi fi rar 10 år på Ale Torg...
...med massor av 
jubileumserbjudande.
Vi lämnar 50% rabatt på Lanza schampoo/balsam, 
Godwell Defi nition, Color Glow samt Matrix under 
hela maj månad.

Vid beställning av Ansiktsbehandling Lyx 

bjuder vi på fransfärg 
Värde 150:- Gäller hela maj månad.

50%
rabatt


