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Ring vår servicerådgivare
Ernes så hjälper han dig  
att boka en tid.  
Tel 0303-24 57 77

När gav du 
din Toyota 
en service 
senast?

NÖDINGE. Våren är här 
och mopederna har 
börjat rulla.

För att informera 
om vilka regler som 
gäller för mopedkörning 
gör Polismyndighe-
ten i Västra Götaland 
och Ale kommun ett 
gemensamt utskick.

– Brevet går ut till 
föräldrar i Ale som 
har eller snart får en 
15-åring i familjen, 
förklarar brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Det är sjätte året som poli-
sen och Ale kommun gör 
en gemensam aktion för att 
sprida information om de 
lagar och regler som gäller 
kring mopedkörning. Årets 
utgåva är riktat till föräldrar 
vars barn är födda 1996.

– Vi tog ett beslut inom 
Rådet för Hälsa och Trygg-
het att vi skulle erbjuda den 
här typen av information 
under en femårsperiod. Nu 
har den perioden löpt ut, 
men vi fortsätter ändå med 

det här riktade utskicket. Vi 
anser att det är en bra service, 

Information om mopedkörning till föräldrar
– Polisen och Ale kommun sänder ut brev

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

föräldrarna blir upplysta om 
lagar och regler för moped-
körning på ett pedagogiskt 
sätt. Huruvida man tar till 
sig informationen eller inte 
är svårt att svara på, men då 
har åtminstone kommunen 
och polisen gjort någonting 
ur trafiksäkerhetssynpunkt, 
säger Lotti Klug.

– Syftet är att upplysa för-
äldrarna om att det är deras 
ansvar att se till så att ung-
domarna kör lagligt. I brevet 
ger vi en kortfattad beskriv-
ning om vad som gäller för de 
olika mopedklasserna, I och 
II. Vi har också med informa-
tion om fyrhjulning.

Några nya regler har inte 
tillkommit inför 2011. Det 
var i oktober 2009 som en 
ny körkortsbehörighet, AM, 
infördes. Denna behörighet 
krävs för att få köra moped 
klass I samtidigt som det 
blivit nödvändigt att ta för-
arbevis för att få börja köra 
moped klass II.

– Med körkortsbehörig-
heten har mopedens status 
höjts, anser Lotti Klug.

I n f o r m a t i o n s b r e v e t 
kommer att skickas ut i 
månadsskiftet april-maj.

Polisen och Ale kommun står som avsändare för det infor-
mationsbrev om regler för mopedkörning som går ut inom 
kort.

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER

HÅLL ETT 
VAKANDE ÖGA!
Övervaka butiken, kontoret, hemmet eller varför inte båten  
eller sommarhuset. Allt via internet och mobilen, från alla delar 
av världen. 

Vi har larmpaket till bra priser!

FRÅN

179:-
Gäller privat. 
Kamera tillkommer

För företag/butiker 
från 295:-/mån  
inklusive kamera.

/mån

För mer info – ring oss. 
Ola Johansson  031-757 81 01

Per Johannesson 031-757 81 02 
www.intellisight.se

TRYGGA  

DITT HEM INNAN 

SEMESTERN!


