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Skylt-
lördag!
på Ale torg 
29 november kl 12-15

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15

ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar
Restauranger med kvällsöppet • www.aletorg.se
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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder 

den första
fredagen varje månad!

Du vet väl att det alltid är knallemarknad

kl 12-15 ALE IBF bjuder på glögg 

och pepparkaka utanför butikerna.

kl 12-14 Showgänget uppträder.

kl 12-15 Kaninuppvisning med Sofi e 

Nilsson och Teddytassens Kaningård.

Tomten

med häst 

och vagn 

tar emot 

barnens 

önskelistor.
Svensk Rödgran

Blågran
Kungsgran

Vi nätinpackar 
din gran

Försäljning 29/11 - 30/11 
& 5/12 - 23/12 från Skogsservice

Julgranar

När du kör personbil (klass 
I*), personbil klass II (hus-
bilar) med en totalvikt av 
högst 3,5 ton, lätt lastbil 
samt lätt buss är det krav på 
vinterdäck eller likvärdig ut-
rustning under perioden 1 
december – 31 mars, om 
det är vinterväglag. Drar du 
släpvagn efter gäller kravet 
även denna. 

Undantag
Trots kraven på vinterdäck 
får ett fordon köras i följan-
de fall om det kan ske utan 
fara för trafiksäkerheten: 

• Vid provkörning eller 
bogsering av fordonet i sam-
band med reparation eller 
liknande ändamål.

• Vid färd den kortas-
te, lämpligaste vägen till och 
från närmaste besiktningsor-
gan (Bilprovningen).

• Om fordonet enligt 
vägtrafikregistret är trettio 
år eller äldre

• Om fordonet är regist-
rerat i utlandet.

• Vid färd som påbörjas 
eller avslutas i utlandet.

• Om du kör med stöd 
av saluvagnslicens (grön re-
gistreringsskylt) den kor-
taste, lämpligaste vägen 
från hamn, järnvägsstation, 
fabrik, reparationsverkstad, 
förvaringslokal eller liknan-
de till en annan sådan plats, 
lokal eller garage. Med salu-
vagnslicens får fordon även 
köras vid demonstration 

eller försäljning.
• Om fordonets däck 

enligt uppgift i vägtrafikre-
gistret har en fälgdiameter 
som är 10 tum eller mindre.

Mönsterdjup 3 mm
Vid vinterväglag under pe-
rioden 1 december – 31 
mars ska mönsterdjupet 
vara minst 3 mm på däck 
till personbilar, lätta lastbi-
lar och bussar med en total-
vikt av högst 3,5 ton samt 
släpvagnar som dras av dessa 
fordon. 

Tillåtet med dubbdäck 
1 oktober – 30 april

Det är tillåtet att använ-
da dubbdäck under perio-
den 1 oktober – 30 april. 
Dubbdäck får användas även 
under annan tid om det är 
eller befaras bli vinterväg-
lag. Om bilen har dubbdäck 
måste också en släpvagn som 
är kopplad till bilen ha det 
vid vinterväglag. Har bilen 
odubbade däck får släpvag-
nen ha antingen dubbade 
eller odubbade vinterdäck. 
Det får inte finnas både 
dubbade och odubbade däck 
på fordonet.

Vad är vinterdäck?
Vinterdäck kan vara anting-
en dubbade däck eller så 
kallade odubbade friktions-
däck. Däcken ska vara:

• särskilt framtagna för 
vinterkörning och

• märkta M+S, M-S, 
M.S., M&S, MS eller Mud 
and Snow.

OBS! Det förekommer 
däck som är märkta med M 
och S utan att vara särskilt 
framtagna för vinterkörning, 
exempelvis grovmönstrade 
terrängdäck.

Eftersom det inte fram-
går av däcken om de är sär-
skilt framtagna för vinter-
körning så har STRO (The 
Scandinavian Tire and Rim 
Organization) och Däck-
branschens Informationsråd 
tagit fram listor över tillåtna 
vinterdäck. Du kan även få 

Krav på vinterdäck f


