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Hej förälder!
Vad skulle du göra om din femtonåring ropade från hallen och bad att få låna
bilnycklarna? Vi utgår från att ditt svar skulle vara nej – det är självklart att
man inte tillåter en körkortslös förare bakom ratten. Tänk nu att ditt barn har
en A-traktor som går att köra precis som en bil, eller en moped som är trimmad. Vad är egentligen skillnaden?
Tänk på de tragiska konsekvenser som kan drabba andra trafikanter, det kan
handla om liv och död. Den som tillåter det riskerar dessutom böter och sitt
eget körkort. Du förälder, till den ungdom som oftast sitter i passagerarsätet;
prata om risken och utsattheten att åka med i oansvariga förares bilar.
Som förälder har du ett ansvar att din ungdom inte kör olovligt. Om du inte
skulle låna ut din egen bil, tillåt då inte heller trimning. Provkör och kontrollera din ungdoms fordon – det kan rädda liv!
Vi vill också göra dig medveten om vilka problem som senaste tiden uppstått
bland A-traktor-/ mopedförare och ungdomar som samlats i stora grupper.
Tyvärr ser vi frekventa lagöverträdelser i form av skadegörelse, störande hög
volym och nedskräpning, men även alkoholdrickande. Vi vädjar till dig som
förälder/ vårdnadshavare att samtala med din ungdom, visa tydligt vad du förväntar dig, ha koll på var de befinner sig, vad de gör samt med vilka de umgås.
Då vi vet att din ungdom är det viktigaste för dig
så behöver vi vuxna vara överens - och agera!

Med vänlig hälsning,
Områdespoliserna i Örnsköldsvik
Pierre Nyström, Ida Zetterlund, Karin Lindberg, Peter Sätre
för Brå Örnsköldsvik
samordnare Birgitta Edin-Westman
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