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ALE. Våren är här och 
mopederna med dem.

Av den anled-
ningen förbereder Ale 
kommun, i samarbete 
med Polismyndigheten 
i Västra Götaland, ett 
utskick till de föräldrar 
vars barn har fyllt eller 
kommer att fylla 15 år 
2012.

– Vi vill upplysa om 
vilka lagar och regler 
som gäller, säger 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

Det är sjunde 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 1997.

– 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 infor-
mation om fyrhjulningar 
och A-traktorer, säger Lotti 
Klug.

För några år sedan väckte 
vansinnesfärder med mope-
der stor ilska på flera håll i 
kommunen. Nu är situatio-
nen en annan.

– Det är framförandet av 
A-traktorer som är ett större 
problem för tillfället. Fram-
förallt gäller det den norra 
delen av Ale där det skedde 
en riktad insats för några 
veckor sedan. En A-traktor 
togs i beslag, körkort omhän-
dertogs och flera olovliga 
körningar rapporterades vid 
detta tillfälle. Övervakningen 
kommer att intensifieras 
under våren, säger polisman 
Roger Sönnervik-Johans-
son.

Några nya regler har inte 
tillkommit inför 2012. 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.

– AM-beviset ska man ha 
med sig och kunna visas upp 
om man blir stoppad, betonar 
Roger Sönnervik-Johansson.

I n f o r m a t i o n s b r e v e t 
kommer att skickas ut under 
april månad.

JONAS ANDERSSON

Mopeder – ett säkert vårtecken
– Informationsbrev skickas ut till föräldrar
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En singelolycka inträffade tidig fredagskväll i Bohus. Fyra 
personer befann sig i den bil som i hög hastighet körde av 
vägen och upp på ett betongfundament. Två personer av-
fördes till sjukhus med ambulans. De klagade över nack-
smärtor. Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson

Singelolycka i Bohus
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Arctic Root ger dig mer energi, 
men framförallt ger den ett lugn 
och ett tålamod.

Prova 
Arctic Root

40 tabletter 

129:- (149:-)

80 tabletter 

239:- (269:-)

Stressad 
och trött?

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller 

leverantörsförseningar. Priserna gäller v.13 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Välkommen till en riktig mataffär

NYA MEJERIET 
KLART!

Vispgrädde

10:-/st
ICA 500ml,

jfr pris 20,-/liter

Vi fi rar nya mejeriet!

Bjuder vi på Biff stroganoff 
med Smetana. 

Smetana är naturligt 
syrad, tjock grädde. 

Kockarnas nya favorit!

Lösgodis

395/hg
Karamellkungen, jfr pris 39,50/kg,

Max 2 kg per kund

Öppet alla dagar 8-22

Förbered påsken!
Utvalda ägg

1:-/ägg
Frigående höns 15-pack, 

totalpris 15,-/frp
Finns laddat på ditt ICA kort

Påskmust

5:-/st + pant
ICA 1,5 liter, jfr pris 3,33/liter + pant

Max 2 köp per kund 
Finns laddat på ditt ICA kort

Ananas Extra Sweet

10:-/st
Chiquita, Costa Rica. 1-1,4kg. 

Klass 1, jfr pris 9,09-7,14/kg

Blandfärs

3990/kg
ICA Ursprung Irland/Danmark

50/50, CA 2500g
Max 2 köp per kund

Smetana

1195/st
Arla Köket 200ml,

jfr pris 59,75/kg

Sill i glasburk

2 för 35:-
Abba, kockarnas bästa 245-270g, 

jfr pris 71,43-64,81

Ballerina original

10:-/st
Göteborgskex 190g,

jfr pris 52,63/kg
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