
	
	

Yrkesförarcentrum 
önskar er en Trevlig vår 

& Glad Påsk! 

!
Yrkesförarcentrum i Göteborg, 

Baggåkersgatan 5 
431 53 Mölndal 

www.yrkesforarcentrum.se  
 

Välkomna till oss!                

Jocke, Stefan, Mats, Lars-Erik 
Lina, Charlotte och ADR-Bosse 

 

Yrkeskompetens  
 Fortbildning: 

Se vår kurskalender 

Grundutbildning:  
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!!!

Klampning för att hindra fordon      
Den första mars i år fick polisen och 
tulltjänstemän börja hindra fordon 
från fortsatt färd genom klampning.                                        
Anders Ygeman, inrikesministern, 
vill dock ta bort nuvarande 24-
timmarsregeln rörande klampning 
så att polisen och tulltjänstemän 
skall kunna klampa fordonen ”på 
riktigt” för att hålla bilen fastlåst 
ända till dess att sanktionsavgiften 
är betald vid t.ex. brott mot 
cabotagereglerna. Lagändringen 
föreslås träda i kraft den 1 juli i år.                                         

Tyskt minimikrav lagt på is                                                    
Den tyska lag som kom 1/1-15 om 
att lastbilsförare/bussförare som 
kör i/till/från eller genom Tyskland 
skall ha en minimilön på 8,5€/
timme får ligga på is tills EU-
kommissionen har sagt sitt.         
Detta efter att flera andra länder 
har kommit med kritik mot lagen.  

EcoDriving                                       
Mer än 885 miljoner kronor har 
sparats genom Eco Driving.             
Vill ni lära er att köra billigare?       

1400 tunga fordon körförbud       
T.om. den 2/2-15 hade norska 
polisen gjort 37 000 inspektioner 
av tunga fordon.  Över 1 400 tunga 
fordon har fått körförbud.            
Trots att polisen kontrollerat fler än 
3 ggr så många norska lastbilar 
som östeuropeiska har dubbelt så 
många från Östeuropa fått 
körförbud.                                                                                                                             

Nytt Svenskt Etanolbränsle                           
Lantmännen Agroetanol har 
kommit med ett nytt 
etanoldrivmedel anpassat för 
dieselfordon.  Drivmedlet tillverkas 
i Sveriges största etanolfabrik av 
närproducerade spannmål och 
minskar koldioxidutsläppen med 
90%. 

Behöver du/ni en utbildning?          
Vi Hjälper  gärna till!                                                                                 
Ni är alltid välkomna till oss i våra 
lokaler i Mölndal eller att höra av 
dig/er!  

031-788 08 29   
info@yrkesforarcentrum.se

!
Nyhetsbrev Våren 2015 

Här kommer en vårhälsning ifrån oss på Yrkesförarcentrum!   
Påsken är här/har varit här och nu går vi mot varmare tider igen.       
Vårblommorna har redan dykt upp, vinterdäck skall bytas ut 
mot sommardäck och snart nalkas tid för sol och bad!                                                                 
En liten påminnelse om YKB lagen; Kom ihåg att boka in dig på 
YKB-kurserna det är 5 delkurserna du måste gå. Bussförare skall 
vara klara innan september 2015 och lastbilförare 2016. 
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Fullständig logga:

Profilkläder etc

E-postadresser etc
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N Y H E T S B R E V 	   	  
V Å R E N  2 0 1 5

!
V I  U T V E C K L A R  M Ä N N I S K O R  -  M Ä N N I S K O R  U T V E C K L A R  F Ö R E T A G

ADR Utbildning: 
 10-12 april, 8-10 maj, 12-14 juni 2015

Kran Utbildning: 
 14/4, 27/4+28/4, 12/5, 2/6, 17/8+24/8 2015

Arbete på Väg: 

Nivå 1+2:  27/4, 25/5, 30/5, 15/6, 7/8, 20/8, 19/9 2015


Intensivkurs: 1/6-25/6(4 v)               
17/8-2015(Må + Tisdagar)
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