Information till föräldrar

Trafik är ingen lek

Mopeder, mopedbilar, A-traktorer och elfordon
– fordon som ger frihet, men också kräver ansvar

Detta är brottsförebyggande information från polisen i Umeå riktad till dig som är förälder till
en ungdom som har, eller är i färd med, att ta körkort för moped, mopedbil eller A-traktor.
Vi vill informera dig och din ungdom om vilka regler som gäller kring fordonen och kring
trafiksäkerhet. Precis som du, är vi också rädda om din ungdom och om andra trafikanter.
Ju större kunskap du som förälder har kring trafiklagstiftning och fordonens beskaffenhet,
desto lättare kan du hjälpa din tonåring att bli en ansvarsfull och säker trafikant.

Du som förälder bär det yttersta ansvaret
Att ta körkort och kunna transportera sig själv mellan olika platser är något som underlättar i
vardagen både för ungdomen och för dig som förälder. Det är en nyvunnen frihet som också
kräver ett stort mått ansvar, där du som förälder bär det yttersta ansvaret för att ditt barn kör
säkert och lagligt.
Med jämna mellanrum får polisen samtal från medborgare kring problem och störningar på
grund av vårdslöst körda mopeder och A-traktorer samt oljud och annat ordningsstörande
beteende på platser där motorburna unga uppehåller sig. Här behöver vi din hjälp!

En växande negativ trend
Vi har under de senaste åren upplevt en växande trend med spontana och ibland på förhand
planerade motorträffar som ägt rum på olika platser i Umeå. Denna typ av träffar, som attraherar
främst deltagare i åldrarna 14–20 år och uppåt, präglas av hög berusningsnivå, hög ljudnivå,
skadegörelse, nedskräpning samt buskörning och andra trafikbrott. Träffarna skapar otrygghet
både på och omkring aktuella platser hos så väl medborgare och markägare som deltagare.
Brott och ordningsstörningar som uppstått i samband med motorträffarna har krävt stora
polisiära resurser. Polisen har i samarbete med kommunen och berörda markägare försökt lösa
dessa situationer genom dialog, information, ordningshållande arbete och slutligen förbud – men
problemen kvarstår. Vi behöver därför din hjälp att föra en dialog med din ungdom för att få till
en förändring på sikt.

Håll koll och prata med din ungdom
Det är viktigt att framhålla att de flesta ungdomar som vi möter tar ansvar i trafiken och följer
lagar och regler. Dessvärre finns det även ungdomar som behandlar sina fordon som leksaker. De
kör vårdslöst, begår trafikbrott och/eller manipulerar eller gör otillåtna ändringar på sina fordon.
De leker därmed med både sin egen och andras säkerhet i trafiken, något som i slutänden kan
innebära skillnaden mellan liv och död.
I bifogad folder beskrivs ett antal brott och regler kring A-traktorer, mopeder och elfordon som
är bra för dig och din ungdom att känna till. Prata gärna kring innehållet i foldern och vad det
innebär. Vi vill uppmuntra till en dialog kring trafiksäkerhet och ditt barns fordon. Fler råd hittar
du i foldern.
Var rädd om din ungdom! Det är vi också.
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