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NU ÄR DET NÄRA…
Efter en sval sommar är det väl många som hoppas på
en klar och varm höst. I princip alla behöver ju några
riktigt fina dagar med sol för att inte känna sig allt för
blåsta på något när novembermörkret smyger sig inpå.
Kanske hoppas vi också på motsatsen eftersom skotersäsongen 2011-2012 på sina håll bjöd på alldeles
för kortvariga möjligheter till snöskoterkörning. Det på
senare år återkommande fenomenet med snöfall före
tjälen ställde också till det med isar som förblev förrädiska över hela säsongen. Drunkningsolyckorna under
säsongen var tre till antalet. Vart och ett fall en tragedi
i sig men det hade kunnat vara flera med tanke på de
dåliga isarna. Det rapporterades om dåliga isar över
hela Sverige och av ”alla” som återkommande vistas
på frusna vatten. Det talar för att information, som ges
över bred front, är samstämmig och inte minst relevant,
fungerar och resulterar i ett ökat konsekvenstänkande
och riskmedvetande.

Gå inte över ån…
Vid det här laget är förmodligen det allra nödvändigaste
röjningsarbetet av skoterlederna redan utfört. Men hur
var det nu med de trasiga eller urblekta ledmarkeringskryssen? I SNOFED:s webbshop finner du köldoch UV-beständiga markeringskryss i olika färger.
Dessutom till rabatterat pris för medlemsföreningar.
Nytt för i höst är också den mångsidiga pannlampan
Bikeray IV. Fyra XPG-LED-dioder från marknadsledande Cree ger tillsammans 1500 lumen! Lämplig
för jakt, friluftsliv och ledprepareringsarbete! Med alla
de tillbehör som följer med får den ett brett användningsområde.

6000
FÖRARBEVIS OM DAGEN

NU är det äntligen igång! Transportstyrelsens
utskick av handlingar för att byta ut de
obligatoriska förarbevis som bär Vägverkets/
Transportstyrelsens logo men som saknar
innehavarens foto och egenhändiga
namnteckning. (inte att förväxla med
de frivilliga bevisen) Uppemot 6000
utbyteshandlingar sänds ut dagligen och alla
obligatoriska förarbevis måste vara utbytta före
2012-12-31. Väl värt att hålla lite koll på att du
verkligen får dessa papper hemskickade och
att du sedan returnerar grundhandlingen till
Transportstyrelsen i färdigställt skick. Väl värt
att komma ihåg både för dem som ska köra
snöskoter eller utbilda i förarbevis efter nyår.
Trots att de nya förarbevisen nu får både
passfoto och namnteckning kommer de inte
att vara en godkänd legitimationshandling,
annat än om det gäller att bevisa innehav av
just förarbevis.
Körkort klass AM (för moped klass 1) gäller
dock som identitetshandling.

Dyrare körkort från 1 september
Provavgifterna för körkort har tidigare
delfinansierats av vägtrafikregisteravgiften. I
samband med att de pengarna nu fördelas på
ett annat sätt får nu körkortseleverna betala hela
avgiften.

SNOFED
Hågesta 7, 881 41 Sollefteå
Telefon: 0620-68 35 90, Fax: 0620-68 35 91

www.snofed.se

Kostnaden för teoriprov för bl a B-kort höjs från
220 till 325 kr. Uppkörningen höjs från 700 till 800
kr. Priserna gäller för ”kontorstid”. För prov under
kvällar och helger gäller förhöjda avgifter, vilka
också omfattas av prishöjningarna.

