Känslan av frihet
Det är ofta den största känslan då mopedkortet är taget och man har en
moped som står körklar. Känslan av frihet att kunna åka till skolan, träningen,
kompisar, replokalen, badplatsen eller vart du nu vill åka utan att vara
beroende av tidtabeller eller skjutsande föräldrar.
Polisen i lpo Torsby unnar dig den friheten och hoppas att du kommer trivas
med din moped under de år du kör den. Därför vill vi påminna dig om vilka
regler som gäller för mopeder och vad som kan hända om du inte följer de
reglerna.
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Tänk på att du inte får köra din moped
klass 1 på cykel- och gångvägar,
motorvägar eller motortrafikleder!

under färd

KONSEKVENSER ATT KÄNNA TILL
Vi poliser ser ibland hur mopedförare bryter mot regler och dessutom ibland
råkar illa ut på olika sätt. Här får ni föräldrar och ungdomar information om vad
som kan hända om du/ni inte tänker till före.
Trimmad moped
Det finns många sätt att trimma mopeden och alla innebär att det blir olagligt
att köra mopeden efteråt. En trimmad moped kan klassas som motorcykel. Du
som kör en trimmad moped och inte har körkort för motorcykel gör dig skyldig
till brottet olovlig körning. Om det upprepas blir brottet grov olovlig körning.

Några möjliga konsekvenser










Dagsböter - olovlig körning.
Dagsböter för förälder – tillåtande av olovlig körning.
Beslagtagen moped.
Dyr återställning till lagligt skick.
Återkallat mopedkörkort/förarbevis.
Problem att få körkortstillstånd för bil/motorcykel.
Vagnskadeförsäkringen gäller inte.
Garantin gäller inte.
Trafikolycka med skadade eller dödade personer.

Att inte använda hjälm
Förare och passagerare ska ha en godkänd hjälm fastspänd på huvudet.
Några möjliga konsekvenser




Krossad skalle.
Sjukhusvistelse.
2500 kr i böter.

