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ÄLVÄNGEN. Aleborna 
fortsätter att slarva 
med bilbältet.

Ale hamnar bland de 
tio sämsta kommu-
nerna i landet.

Det visar den under-
sökning som NTF pre-
senterade i veckan.

NTF har sedan 2002 valt att 
göra bältesmätningar i tätor-
terna, där har användningen 
varit lägre jämfört med situa-
tionen på landsvägen. Män-
niskor har svårare att förstå 
att bältets skyddande egen-
skaper är betydande också i 
lägre farter.

Vid mätningen i NTF 
Västs geografiska område har 
sex kommuner omfattats av 
mätningarna; Ale, Bollebygd, 
Mark, Partille, Stenungsund 
och Ulricehamn. Noteras 
bör att bältesanvändningen 
har varit positiv under våren 
2008. Bältesanvändningen 
låg totalt sett på 87 procent, 
vilket är en förbättring med 
två procent jämfört med 
september 2007. Största 
förbättringen har skett i 
Stenungsunds kommun. En 
försämring har endast skett i 
Bollebygds kommun.

– Vi har även studerat 
skillnaden mellan könen och 
där noteras att kvinnorna 
fortsätter att öka bilbältesan-
vändningen i förhållande till 
männen, säger Ralph Bjar-

nesund, tra-
fikkonsulent i 
NTF Väst.

I Ale 
kommun har 
b i lbä l t e san-
v ä n d n i n g e n 
ökat från 73,2 
procent vid 
mätningen i 
fjol, att jämfö-
ras med 77,3 
procent i maj 
i år. Mätning-
arna har skett 
på lokalkörba-
nan i Älväng-
ens centrum. 
Resultatet har 
visserligen för-
bättrats, men 
är långt ifrån 
godkänt. Ale 
tillhör allt-
jämt de sämsta 
kommunerna i 
landet.

– Det är 
beklagligt att vi 
i vårt område har en kommun 
som hamnat bland de tio 
sämsta kommunerna i landet, 
säger Ralph Bjarnesund.

Varför är bilbältesanvän-
dandet så dåligt i Ale?

– Om jag visste det. Ale 
har faktiskt varit sämst ända 
sedan vi startade de här mät-
ningarna 2002. Det beror 
inte på okunskap utan alla vet 
att bilbältet ska vara på. Jag 
tror mer att det handlar om 
obetänksamhet och lathet. 
Många tänker att jag ska bara 

åka en liten bit, men det är 
just då som olyckan kan vara 
framme, säger Ralph Bjarne-
sund.

Vad har du att säga till 
aleborna?

– Att de ska vara rädda om 
sig. Det kostar inget att ta på 
sig bältet och hjälpen finns i 
bilen, avslutar Ralph Bjarne-
sund.

Aleborna slarvar med bilbältet
– Tillhör de tio sämsta kommunerna i landet

BÄLTAD
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Aleborna fortsätter att slarva med bilbältet. 
Det visar den mätning som NTF Väst gjort i 
centrala Älvängen.
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KVALITÉTS-LCD:ER 
TILL VINNARPRISER!

BÄST I TEST I LJUD & BILD HEMMA NR 5 2008! TYSK KVALITÉ
Grundigs nya Vision 6 serie i mycket snygg design och mycket bra prestanda!

rgåer

rig

PrissänktPrissänkt

22.000:-.000:-

PrissänktPrissänkt

22.000:-.000:- PrissänktPrissänkt

33.000:-.000:-

PrissänktPrissänkt

33.000:-.000:-

32” HD-klar 
LCD-TV med inbyggd 

digitalmottagare.
Dubbla HDMI

GRUNDIG VISION 6 32-6830T
2 HDMI, VGA, Koaxial digital ut, Bild i bild 

(1 tuner), Bra menyer. Ord pris: 8.990:-

LENDAST

6.990:-

37” HD-klar 
LCD-TV med inbyggd 

digitalmottagare.
Dubbla HDMI

LENDAST

8.990:-

GRUNDIG VISION 6 37-6830T
2 HDMI, VGA, Koaxial digital ut,Bild i bild (1 tuner), 

Bra menyer. Ord pris: 10.990:-

42” HD-klar 
LCD-TV med inbyggd 

digitalmottagare.
Dubbla HDMI

LENDAST

10.990:-

GRUNDIG VISION 6 42-6830T
2 HDMI, VGA, Koaxial digital ut, Bild i bild (1 

tuner), Bra menyer. Ord pris: 13.990:-

GRUNDIG VISION 3 32-6830
HDMI, Dubbla scart, kamera in, Komponent-video 
in, bra menyer, bra fjärrkontroll. Ord pris: 7.990:-

32” HD-klar 
LCD-TV till 

fantastiskt pris!

LENDAST

4.990:-

19” HD-klar LCD-TV 
med inbyggd 

digitalmottagare.
Både 12V och 230V 

12V kabel12V kabel
på köpet!på köpet!

LENDAST

4.990:-

GRUNDIG LXW 49-7741T
HDMI, VGA, Bra menyer.

Alltid 2 års garanti, 
som alltid gäller fri leverans och 
installation vid köp av minst 32”, 

Kunskap och Kvalité.

Priserna gäller under fotbolls-EM 2008, reservation för slutförsäljning.


