S Å BLEV DET ENDELIG SOMMER IGEN
Og vores børn kan igen nyde det gode vejr, og lege. Blomsterne er ved at springe ud
og varmen er kommet godt deropad. Grillen skal findes frem, og dagen er lys og lang…

MEEEEN………..

DET ER IKKE DET ENES TE…

Det er igen blevet den tid på sæsonen hvor de unge tosser, slæber deres tunede, larmende knallerter frem
og skyder en lang pil efter færdselsloven. Det er ikke så voldsomt endnu som det var sidste år, og året før,
men det er godt på vej. De unge mennesker har ingen skrupler ved at drøne frem og tilbage på gaden inde i
Ringparken. Fortovene er ingen hindring, da de bruges ligeså ofte.
Først og fremmest er det vores børns sikkerhed der er vigtigst. Tør vi lade dem lege nede alene, når de
flabede tosser drøner rundt?! NEJ VEL! Og politiet har ikke i sinde at gøre noget ved problemet. Jeg ringede
flere gange sidste år, og fik samme melding, ”Vi har ikke mulighed for at løse problemet”..
Jeg har op til flere gange snakket med de unge, om deres knallert brug. Og det har virket få gange.
Der er bare ikke noget mere irriterende end at høre på den larmende motor, dag & nat, i hverdage og i
weekender. Så jeg opfordrer hermed folk til, enten at tage en snak med deres børn om brug af knallerter,
eller reagere når problemet opstår.
•

•

Vis jer på gaden, og giv din mening til kende.
• Ring til politiet, gang på gang.
• KLAG TIL BOLIGSELSKABET
Meld ud, at vi ikke ønsker den larm, og farlige kørsel i vores kvarter.

ER DU EN AF DEM DER KØRE RUNDT OG S YNTES DET ER S JOVT???
Bødetakster når politiet får fat på dig:
Hvis du har gjort knallerten ulovlig - Første gang: 1000 kroner i bøde og konfiskation af de ulovlige dele.
Anden gang: 1000 kroner i bøde og hele knallerten bliver konfiskeret, og du får den aldrig tilbage.
Hvis du kører spritkørsel på knallert –
Første gang: 2000 kroner i bøde.
Anden gang: 4000 kroner i bøde.
Tredje gang: 10 dages ubetinget fængsel.
Hvis du piller nummerpladen af eller undlader at indregistrere en ny knallert - Bøde: 500 kroner.
Hvis du kører uden hjelm - Bøde: 500 kroner.
Hvis I kører mere end en person på knallert - Bøde til hver person: 500 kroner.
Hvis du kører for stærkt på knallert - Bøde: 500 kroner.
Hvis du kører uden knallertbevis - Bøde: 500 kroner.

TAG DIG S AMMEN, OG TÆNK PÅ AT VI ALLE S KAL VÆRE HER.
LIGE MED UNDTAGELS E AF DEN TUNEDE/LARMENDE KNALLERT.
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