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Vi utför service/reparationer på din bil
Montering & balansering – Hjulskifte – Däckförvaring 

EXTRAÖPPET - DROP IN - HJULSKIFTE
Lördag 29 nov - Söndag 30 nov  kl 10- 15

Hjulskifte    200 kr    
Däckförvaring    300 kr
Byte bromsklossar fram eller bak  500 kr per axel + material
Byte bromsbackar bak (handbroms)  1000 kr + material
Kamremsbyte från    1000 kr + material

CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem • BOKNING: 0520 655 181

ALE. Den ständiga 
frågan så här års: Vilka 
regler gäller för vinter-
däck?

Lokaltidningen pre-
senterar här aktuell in-
formation med hjälp av 
uppgifter från polisens 
hemsida.

Vinterväglag kan 
som bekant infinna sig 
snabbare än du tror.

Mellan den 1 december och 
den 31 mars är det lag på att 
använda vinterdäck om det 
är vinterväglag ute. Det är 
vinterväglag om det är snö, 
is, snömodd eller frost på nå-
gon del av vägbanan. Tänk 
på att även vägrenen räknas 
till vägbanan.

Dubbdäck får användas 
mellan den 1 oktober och 
den 15 april. Med vinterdäck 
menas dubbade däck eller så 
kallade odubbade friktions-
däck. Det får inte förekom-

ma både dubbade och odub-
bade däck på samma fordon. 
Observera att det är tillåtet 
att använda odubbade frik-
tionsdäck året runt, det finns 
ingen restriktion mot dem.

Om bilen har dubbdäck 
måste även släpet ha dubb-
däck när det är vinterväglag. 
Om bilen har odubbade däck 
får släpet ha antingen dub-
bade eller odubbade vinter-
däck. Det är viktigt att slä-
pet inte har sämre väggrepp 
än bilen, för att till exempel 
undvika att släpet sladdar vid 
inbromsning.

3 millimeter mönsterdjup
För personbilar och andra 
lätta fordon med en totalvikt 
upp till och med 3,5 ton mås-
te mönsterdjupet vara minst 
3 millimeter i däcken. Sam-
ma mönsterdjup gäller för 
släpvagnar som dras av dessa 
fordon. För lastbil, buss och 
personbil klass 2 med en 
totalvikt över 3,5 ton gäller 

mönsterdjupet 5 millimeter. 
Kravet gäller för samtliga 
däck på dessa fordon.

Reglerna skiljer sig
Enligt lag krävs vinterdäck 
även för tunga fordon, med 
en totalvikt över 3,5 ton. 
Reglerna skiljer sig mellan 
fram- och bakhjulsdrivna 
fordon. De däck som har 
det största mönsterdjupet 
eller dubbutsticket bör vara 
monterade bak på fordonet. 
Det minskar risken för sladd 
när du bromsar eller svänger. 
Detta gäller både fram- och 
bakhjulsdrivna bilar.

Det finns ett antal un-
dantag från kravet på vinter-
däck, till exempel för färd till 
besiktningsföretag och för 
fordon som är äldre än tret-
tio år. Listan över alla un-
dantag finns på Transport-
styrelsens webbplats.

JONAS ANDERSSON

Tiden inne
för vinterdäck

Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinter-
väglag ute.

– Väglaget kan skifta snabbt
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BOKA DIN SERVICE IDAG! 
Redo för våren? Gör en ordentlig vårservice redan nu så kan du vara säker på att din 
gräsklippare kommer att vara i absolut toppform när det är dags att börja klippa.  
Boka tid idag så får du en komplett service till vinterpris! Priserna gäller vid bokning av 
service under oktober/november 2014.

Vinterpris på vårservice!

Ring 0303-74 86 11  eller besök oss på Göteborgsvägen 94 Älvängen

www.nyapassat.se

 
Pris från 298 000 kr.   

Utmanar det förväntade.

 
Utrustad med bland annat:

 

 1 930 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2-5,2 l/100 km. CO
2
-utsläpp 110-120 g/km. Bilens tillvalsutrustning påverkar bilens bränsleförbrukning och CO

2
-utsläpp. *Bilab Finans Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde.

Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad.

 

www.bilab.se


