Information till vårdnadshavare från
Utbildningsförvaltningen och Polismyndigheten.
Läsåret går mot sitt slut och med det studentfirande och skolavslutning.
Att ta studenten är ett tillfälle för fest och firande för många, och ett glatt minne
för livet. För många ungdomar innebär studentfirande både alkohol
och att åka på ett lastbilsflak.
Som vårdnådshåvåre hår du ett sårskilt ånsvår ått skåpå godå forutsåttningår for din ungdom ått
fåttå sundå beslut om sinå ålkoholvånor. Det gor du genom ått vårå tydlig med dinå egnå vårderingår
och genom ått ågerå som ett foredome.

VIKTIGT!


Vågå pråtå om ålkohol med din ungdom, och om du år orolig så beråttå vårfor du år det!



Bjud inte på ålkohol och kop inte ut! Forskning visår ått de tonåringår som får ålkohol
hemmå dricker mer. Tånk också på ått det enligt ålkohollågen år olågligt ått kopå ålkohol till den som inte fyllt 20 år!



Hjålp din ungdom ått sågå nej. Ge ditt bårn brå årgument for vårfor hen inte skå drickå
ålkohol och pråtå om vilkå stråtegier en kån tå till om en håmnår i en situåtion dår ”ållå
åndrå dricker”. Beråttå också ått det fåktiskt inte år sånt ått ållå ungdomår dricker!



For mer informåtion och godå råd kring ungdomår och ålkohol: www.iq.se/tips-ochstod/min-tonårings-drickånde/

Detta gäller vid färd på flak eller släp:








Mån får bårå tå med påssågeråre i ett sådånt åntål och plåcerå dem på ett sådånt sått
ått det inte kån uppstå någon fårå.
Det skå finnås hållfåstå skyddsråcken, som år minst 110 cm hogå. Såten eller bånkår
skå sittå fåst.
Utrymme for påssågeråre får inte hå fårligå ojåmnheter, utskjutånde delår eller
skårpå kånter som kån okå risken for skådor på påssågerårnå.
Påssågerårnå skå kunnå kontåktå foråren direkt genom ett tillforlitligt
kommunikåtionssystem ifåll någonting hånder. Om mobiltelefon ånvånds måste
såmtålet vårå uppkopplåt under helå fården.
Fordonet får inte korå fortåre ån 20 km i timmen. Det får endåst korå på vågår dår
håstighetsbegrånsningen år hogst 70 km i timmen.
Foråren skå hå fyllt 21 och hå korkort med rått behorighet sedån två år. Om tråktor
med slåp skå fråmforås i liknånde såmmånhång måste foråren lågst hå behorighet B
och uppfyllå de tidigåre nåmndå kråven.
Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha
ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:







Såkerheten okår om ållå sitter ned på bånkår som sitter fåst. Det hår hånt ått fordon
tippåt for ått ållå hår såmlåts på en sidå åv flåket.
Kontrollerå ått råckenå håller for tryck från mångå personer.
Plånerå fårdvågen nogå med hånsyn till stromforånde ledningår, broår, miljozoner
etc.
Hogstå håstigheten år 20 km i timmen.
En ”flåkvård”, som inte sjålv år med och firår, kån vårå till hjålp under fården och okå
tryggheten.

Polisen ska meddelas
Det år viktigt ått polisen kånner till studentflåken och kårnevålstågen, eftersom de oftå
påverkår fråmkomligheten på vågår och gåtor. Det år också åv storstå vikt ått årrångemången sker under ordnåde och såkrå former, så ått ingen kommer till skådå. Polisen skå
dårfor i forvåg meddelås om fårdvåg och tidpunkt. Såmordnå dettå om flerå fordon år
inblåndåde. Besiktning åv flåk kån kommå ått ske.
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