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ALE. Ljudet från mope-
der är ett säkert vår-
tecken.

I hopp om att alla 
mopedister ska färdas 
på ett säkert och lag-
lydigt sätt skickar Ale 
kommun, i samarbete 
med Polismyndigheten 
i Västra Götaland, ut ett 
informationsbrev till de 
föräldrar vars barn har 
fyllt eller kommer att 
fylla 15 år 2014.

– Vi bollar över ansva-
ret till dem som ska ha 
det – nämligen föräld-
rarna, säger brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Det är nionde året som Ale 
kommun, tillsammans med 
Polisen, gör en gemensam 
aktion för att sprida informa-
tion om de lagar och regler 
som gäller kring mopedkör-
ning. Årets utgåva är riktat 
till föräldrar vars barn är föd-
da 1999.

– Vi i kommunen får en del 
påringningar från allmänhet-
en som ondgör sig över trim-
made mopeder, ungdomar 
som kör sina fordon där det 
inte är tillåtet och så vidare. 
Syftet med informationsbre-
vet är att upplysa föräldrarna 
om att det åligger dem att se 
till så att deras barn kör lag-
ligt, säger Lotti Klug.

I brevet ges en korfattad 

beskrivning om vad som gäl-
ler för de olika mopedklas-
serna, I och II. Det ges också 
information om fyrhjulingar 
och A-traktorer (EPA-trak-
torer).

– A-traktorer förekommer 
mest i kommunens norra del. 
Resecentrum i Älvängen har 
blivit något av en mötesplats 
på kvällar och helger. En del 
upplever situationen som 
otrygg. Det handlar natur-
ligtvis om att ungdomarna 
måste visa respekt och ta 
hänsyn till förbipasserande 
och folk som bor i området, 
säger Lotti Klug.

Trimmade mopeder utgör 
ett gissel i fl era av kommu-
nens tätorter. Det förekom-
mer ibland hastigheter upp 
mot 80-90 kilometer i tim-
men. Ett annat problem är 
fordon som framförs inne i 
tätbebyggda områden.

– Mopeden är ett jättebra 

fortskaffningsmedel, det rå-
der inga tvivel om det. Det är 
emellertid viktigt att mope-
den används på det sätt som 
lagen säger. Det handlar i 
första hand om säkerhet, sä-
ger Lotti Klug.

Olyckor vanligt
Polisman Ulf Einarsson är 
inne på samma linje och efter 
många år i yrket vet han vad 
han pratar om.

– Det gäller att ungdo-
marna är rädda om sig och 
tänker sig för. Det fi nns en 
anledning till varför mope-
derna inte får gå fortare än 
25 respektive 45 kilometer 
i timmen. Jag har varit på 
många mopedolyckor och 

Brotts- och säkerhetshandläg-
gare Lotti Klug och polisman Ulf 
Einarsson.

Mopeder på en lång rad – ett säkert vårtecken.

”Mopedister – var rädda om er”
Polisman Ulf Einarsson:
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Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor

Världspremiär!
mulderbosch röda

Nr 71538 Mulderbosch Syrah Cinsault Heritage 
Blend 2012. 269 kr. 3 l BiB. Alkoholhalt 13,5 %

Beställ på 

systembolaget.se 

eller i din butik.
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På fiskarhedenvillan.se kan Ni också se fler platser vi visar hus på.

Villavisning
Visningen pågår mellan 12.00-15.00 11 maj

TRANAN 
Ulvstorp 277, 44990 Ale Nol (Göteborg) 

SMARAGDEN SPECIAL
Berga 86 471 71 Hakenäset (Tjörn) 

Kontakt: Petra Linder • 031-354 34 02 

petra.linder@fiskarhedenvillan.se

Kontakt: Roger Gustafson • 031-354 34 01 

roger.gustafson@fiskarhedenvillan.se

11 MAJ
Villavisning
12.00-15.00

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 24 april

Stöld
Trädgårdsmöbler tillgrips 
från Jysk i Älvängen.

Inbrott sker i en fastighet i 
Surte. Tjuvarna krossar rutan 
till en altandörr och tillgriper 
en laptop samt verktyg.

Fredag 25 april

Rattfylleri
En personbilsförare krockar 
med en annan personbil. 
Den vållande bilens förare 
misstänks för rattfylleri och 
medtas för provtagning. 
Föraren saknar dessutom 
körkort. Händelsen inträffar 
på Tågvägen i Älvängen vid 
21.30-tiden.

Lördag 26 april

Misshandel
Polisen får larm om ett bråk 
vid Lidl. En 24-årig man från 
Nödinge är misstänkt för 
misshandel och olaga hot.

Söndag 27 april

Klotter
På E45 vid Norra Surtemotet 
iakttas två personer som 
klottrar. Polisen griper två 
män i 20-årsåldern, båda 
hemmahörande i Bohus, som 
förs till polisstationen för 
vidare utredning.

Uppslutningen var 
liten men vi som deltog 
på föreläsningen Unga & 
nätet, onsdagen den 23 
april vill tacka föreläsaren 
Pernilla Laursen som har 
inspirerat oss i det fortsatta 
arbetet kring våra barns 
internetanvändning.

 Pernilla som till var-

dags arbetar som lärare 
och IKT-pedagog på 
Furulundsskolan i Partille, 
gav med entusiasm 
deltagarna en inblick i 
hur barn och ungas liv 
på nätet kan se ut. Vilka 
möjligheter nätet ger, men 
även den utsatthet det kan 
innebära. Utgångspunkten 

var att vuxna behöver 
fi nnas med och vara 
nyfi kna på det som händer 
på nätet. Kvällen bjöd på 
intressanta diskussioner 
hur vi som vuxna kan vara 
ett bra stöd i deras vardag 
på Internet.

Föreläsning om Unga & nätet på Alboskolan

ÄLVÄNGEN. Lärlingsgym-
nasiet i Älvängen utsattes 
för ett fräckt inbrott på fre-
dagen.

Samtidigt som eleverna 
gick på lunch och lärare för-
svann iväg för att ta ett par 
kopior smög sig två män in 
i en sal. Snabbt som ögat var 
de borta – liksom sju dataro-
rer.

Skolan kontaktade omgå-

ende polisen. Ett tydligt och 
bra signalement har lämnats 
både på männen och den 
gröna, lite äldre, Ford Mon-
deo som agerade fl yktbil.

– Det vi har hört är att bi-
len har setts på Hisingen och 
vi hoppas verkligen att de 
kan gripa gärningsmännen, 
säger tidningens källa.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Stal sju datorer på en minut

vet hur illa det kan gå. Man 
kan skada sig själv och an-
dra. Tyvärr har jag även fått 
uppleva mopedolyckor med 
dödlig utgång, säger Ulf Ei-
narsson.

Körkortsbehörigheten 
AM krävs för att få köra mo-
ped klass I samtidigt som det 
är nödvändigt att ta förarbe-
vis för att få börja köra mo-
ped klass II.

– Vi kommer att ha våra 
kontroller i Ale under våren. 
Vi utbildar just nu ett antal 
nya mc-poliser som ska vara 

oss behjälpliga i övervak-
ningen, säger Ulf Einarsson.

Lotti Klug vill också po-
ängtera att mopeder är stöld-
begärliga ting. Hon uppma-
nar såväl mopedisterna som 
deras föräldrar att se över lås 
och förvaring.

– Det fi nns ungdomar som 
frestas av att stjäla eller för-
störa mopeder som står par-
kerade. Lås alltid mopeden 
och förvara den på ett säkert 
ställe när den inte används, 
avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON


