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ALE. Från och med den 
1 oktober gäller nya 
regler för mopedkör-
ning.

Det krävs en ny kör-
kortsbehörighet, AM, 
för att få börja köra 
moped klass I.

Samtidigt blir det 
nödvändigt att ta för-
arbevis för att få börja 
köra moped klass II.

Nyligen gick det ut informa-
tion från Transportstyrelsen 
om de nya regler som gäller 
för mopedkörning. Syftet 
med de nya reglerna är att 
öka trafiksäkerheten.

– Från kommunens sida är 
vi oerhört positiva till regel-
förändringarna och att man 
skärper upp kraven. Kanske 
kan det höja statusen hos 
förarna och göra mopeden 
till ett seriöst transportmedel, 
säger brotts- och säkerhets-
handläggare, Lotti Klug.

I Ale kommun finns det 
många mopeder och det går 
inte obemärkt förbi. Såväl 
Lotti Klug som polisen får 
ofta påringningar under vår- 
och sommarperioden från 
irriterade alebor som ondgör 
sig över mopedisternas fram-
fart.

– Tyvärr framförs inte 
alla mopeder på det sätt som 
man skulle kunna önska. Nu 
hoppas vi få se en förändring, 
säger Lotti Klug.

Utbyte
Tidigare utfärdade förarbe-
vis för moped klass I gäller 
även efter 1 oktober. Dessa 
äldre förarbevis kommer att 
bytas ut och ersättas med 
körkort med behörighet AM. 
Utbytet ska ske senast under 

2012.
– Den som fyllt 15 år innan 

1 oktober får även i fortsätt-
ningen köra moped klass II 
utan förarbevis, poängterar 
Lotti.

Värt att tänka på är att 
både körkort och förarbevis 
kan återkallas vid trafikbrott. 
En återkallelse kan innebära 
svårigheter längre fram i livet 
för den som vill ta körkort för 
personbil.

– Det finns alltid männis-
kor som struntar i regler, men 
nu får det andra konsekven-
ser än vad som tidigare varit 
fallet. I grund och botten 
handlar allting om säkerhet, 
både för de som kör och de 
som eventuellt råkar hamna i 
vägen, säger Lotti Klug.

– De nya reglerna till trots 
är föräldraansvaret det vikti-
gaste av allt. Det kan aldrig 
skjutas över på en trafikskola, 
avslutar Lotti Klug.

Nya regler för mopedkörning

HAR KÖRKORT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Leder till ökad trafiksäkerhet

Från och med den 1 oktober gäller nya regler för mopedkör-
ning.                                                        Foto: Sara Sörensen.

FAKTA
Körkort för moped klass I
Den nya körkortsbehörigheten AM 
ger dig rätt att köra en moped klass 
I samt moped klass II, traktor och 
vissa typer av motorredskap. För att 
få ett körkort med behörighet AM 
krävs att du har
• ett giltigt körkortstillstånd
• fyllt 15 år
• gått en utbildning hos en behörig 
utbildare
• blivit godkänd vid ett kunskaps-
prov (teoriprov) hos Vägverket.
Ett körkort med behörighet AM är 

ett riktigt körkort och kan därför 
användas som ID-kort.

Körkort för moped klass II
Förarbevis för moped klass II ger dig 
rätt att köra moped klass II. För att 
få ett förarbevis för moped klass II 
krävs att du har
• fyllt 15 år
• gått en utbildning hos en behörig 
utbildare
• blivit godkänd vid ett kunskaps-
prov hos en behörig provförrättare.

Källa: Transportstyrelsen

NÖDINGE. Rådet för 
Hälsa och Trygghet har 
beslutat att lägga ner 
promenadverksamhe-
ten i nuvarande form.

Beslutet framkallar 
ilska och upprördhet 
hos de 75-tal pensio-
närer som medverkar i 
promenadgrupperna.

– Ju mer jag tänker 
på det, desto mer för-
bannad blir jag, säger 
Aina Andreasson från 
Älvängen.

I fem år har Monica Stil-
ler ansvarat för kommunens 
promenadverksamhet. Ini-
tialt deltog enbart några få 
personer som hade motion 
på recept, men verksamhe-
ten har successivt utvecklats 
och idag medverkar ett 75-
tal alebor mer eller mindre 
regelbundet.

– Promenadverksamhe-
ten har bedrivits i kommu-
nal regi i olika former. De 
första åren finansierades 
verksamheten genom medel 
från Arbetsmarknadsenhe-

ten och senare av Vård- och 
omsorgsnämnden och Rådet 
för Hälsa och Trygghet. Vid 
årsskiftet upphör dock verk-
samheten, vilket jag tycker är 
väldigt synd, säger Monica 
Stiller och fortsätter:

– Jag vet hur mycket pro-
menaderna betyder för del-
tagarna. Under de här åren 
har jag kommit i kontakt 
med många ensamma män-
niskor som genom prome-
nadverksamheten nu känner 
en grupptillhörighet. Våra 
promenader är hälsofräm-
jande, inte bara rent fysiskt 
utan även ur social aspekt. 
Fikastunden som vi har efter 
avslutad promenad är väldigt 
uppskattad.

Känns fruktansvärt
Organiserade promenader 
sker fyra gånger i veckan, 
måndag och onsdag är sam-
lingsplatsen Furulundspar-
ken i Alafors, på tisdagar 
utgår man ifrån Apoteket på 
Ale Torg och på torsdagar är 
det Apoteket i Älvängen som 
gäller.

– Det känns fruktansvärt 
tråkigt att kommunen ska 
lägga ned en väl fungerande 
verksamhet som skänker så 
mycket glädje. Vi är många 
som har ledbesvär och mår 
psykiskt dåligt, men som 
tack vare promenaderna mår 
mycket bättre, säger Aina 
Andreasson.

Lyckosam
Rådet för Hälsa och Trygghet 
konstaterade vid sitt senaste 
möte att verksamheten varit 
lyckosam och att det är ett 
bra förebyggande arbete att 
engagera många människor 
i promenaderna,  men att 
medel saknas i budget 2010.

– Tråkigt, då det har tagit 
tid att bygga upp verksamhe-
ten till vad den är idag. Jag 
hoppas verkligen att man kan 
tänka om och att promenad-
grupperna kan få fortsätta i 
nuvarande form även efter 
årsskiftet, säger Monica Stil-
ler.

Promenadverksamheten läggs ned
– Ett beslut som framkallar ilska

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
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Protesterar! Sedan våren 2004 har kommunen erbjudit promenader under ledning av Monica 
Stiller, men vid årsskiftet läggs verksamheten ner. Upprördheten är stor bland deltagarna. 

RONDEN

Nödingevägen 7, Ale Torg, 0303 -962 10

10%
på alla barn- & 
ungdomsböcker

Vi är med på 
Barnbokens Dag
Ale Bibliotek lördagen 
den 14 nov kl 11-14

Jag har ett stort och gediget intresse av hus/villor. Jag har själv byggt vårt egna och varit delaktig i fl era renoveringar.

Jag h
ge

hu

Jimmy Persson
ÅLDER: 62 • BOR I: VILLA• FAMILJ: FRU & TRE BARN

Fråga experterna

VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 
ALE: ALE TORG 14, TEL 0303-360 360
KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50

Kan jag få ersättning för ett dolt fel?
Jag köpte nyligen en lägenhet där badrummet var renoverat. Lade 
märkte till senare att när man duschade så samlades allt i en pöl 
bredvid brunnen. Räknas detta som ett dolt fel, eller får jag stå för 
kostnaderna att göra det rätt? /Stefan

Rent generellt så ligger det på köparens undersökningsplikt att kon-
trollera, nu är det svårt att kolla just detta så då borde ni som köpare 
ställt frågan till säljaren om fallet mot golvbrunnen är okej eller inte. 
Så tyvärr så är dina möjligheter små att få 
ersättning från säljaren gällande detta.


