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Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
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Matglädje
Varje dag

Gäller v 26 • 24/6–30/6

BLANDFÄRS
ICA. Ursprung Sverige. 

Ca 1600 g. 50/50. 
Av nöt och gris. 

/st

 GRÄDDGLASS  
Triumf Glass. 0,5 liter. 

Olika smaker. Jfr pris 20:00/liter. 

Max 3 köp per kund. 

/st

/st

KLASSIKERLÅDA
GB Klassiker. Låda 20-pack.

GB Glace, 1410g. 
Jfr pris 3,95kr/st

/st

Ale Vikingagård

ALE. Sommarens alla 
semesterresor ska pre-
cis komma igång.

NTF Väst uppmanar 
att planera din resa så 
att du säkert kommer 
fram. 

Det handlar förstås 
om att vara utvilad, 
hålla hastigheten, 
använda bälte och vara 
nykter, men det kan 
också vara att välja 
den väg där polisen gör 
många alkoholutand-
ningsprov, så att de 
med alkohol i kroppen 
tas av vägen.

Alkohol och bilkörning hör 
inte ihop. Statistik visar att 
cirka en fjärdedel av alla bil-
förare som omkommer har 
alkohol i blodet. Polisens 
strategi är att låta alla förare 
som stoppas få göra ett alko-
holutandningsprov. Polisen 
gör förstås också flera riktade 
insatser för att hitta alkohol-
påverkade, till exempel utan-
för Systembolag.

– Vi fortsätter vårt envisa 
arbete med att göra många 

utandningsprov, för att för-
hoppningsvis plocka bort 
så många rattfyllerister som 
möjligt från våra vägar, säger 
Bengt Svensson, Rikspolis-
styrelsen.

– Av dem som kör beru-
sade finns det två grupper. 
Den ena är alkoholisterna. 
Den andra gruppen är per-
soner som vid ett enstaka 
tillfälle gör ett riktigt dåligt 
val. De tar bilen trots att de 
är påverkade, antingen under 
kvällen eller för tidigt dagen 

efter. Det finns inget sätt 
att påskynda kroppens för-
bränning av alkohol, det är 
bara att vänta, säger Shahla 
Alamshahi, NTF Väst.

En förhoppning är att ju 
fler prov polisen gör desto 
säkrare blir vägen. Ingen av 
oss vill ju möta en berusad 
förare. I områden där poli-
sen syns ofta hoppas man att 
de som är berusade stannar 
hemma, att polisen har en 
avskräckande effekt.

❐❐❐

– Välj en nykter väg i sommar
Checklista inför semestertrafi ken

CHECKLISTA
Inför semesterresan:
• Välj resväg utifrån säkraste vägen (kanske inte alltid kortaste)

• Planera resan med flera raster

• Gör en tidsplanering så att du aldrig behöver stressa

• Se till att vara ordentligt utvilad

• Kolla bilen; lufttryck, olja, spolarvätska med mera

Under semesterresan:
• Kör nykter (tänk även på dagen-efter)

• Använd bälte (barn under 4-5 år bakåtvänt)

• Håll hastigheten

• Om du blir trött – ta paus eller byt chaufför


