660 medlemsföretag i STR har nu alkolås i alla övningsbilar
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2009 beslöt STR:s medlemmar att varje medlemsföretag ska ha alkolås installerade i samtliga övningsbilar för
personbilsutbildning. Beslutet var ett naturligt steg i processen att jobba förebyggande med blivande
körkortsaspiranter.

Att det nu sitter ett alkolås i alla STR:s övningsfordon är en tydlig markering, signal och återkommande
påminnelse: bilkörning och alkohol hör inte ihop.

– Jag är fantastiskt glad och imponerad över att faktiskt 98 % av alla medlemmar har valt att följa beslutet och
investerat mycket tid och pengar på alkolås, säjer Berit Johansson, förbundsordförande. – Samtidigt som det är
smärtsamt att 15 företag fick lämna oss som en konsekvens av att de valt att inte följa beslutet.

Den kontroll som utfördes på uppdrag av STR av Motormännens Helnykterhets Förbund, MHF, var en ”påplatsen” kontroll där man helt enkelt kontrollerade att alkolås var inmonterat i fordonet. Denna kontroll utfördes
under januari till mars.

Årligen passerar ca 100 000 körkortsaspiranter på ett eller annat sätt en trafikskola. STR vill via attitydpåverkan
och reflektion kunna skapa ”blåsningen” som man inte glömmer i första taget. STR räknar också med att det
stärker arbetsmiljön för alla trafikärare som nu kan vara fullkomligt säkra på att alla elever är helt nyktra. Att fler
och fler elever har fått en insikt att alkohol och bilkörning inte hör ihop visar sig genom att det blir allt vanligare att
elever avbokar lektioner dagen efter olika högtider, t ex Lucia.

- Trafiksäkerheten är en av STR:s viktigaste frågor och STR vill gå i bräschen för arbetet mot alkohol kopplat till
bilkörning och att det installeras fler alkolås i fler fordon.

- Reaktioner under arbetets gång har varit mycket positiva från allmänheten, säger Berit Johansson
avslutningsvis.

En PDF-lista med en geografisk sortering av samtliga skolor som f n har alkolås i samtliga bilar som används för
personbils-utbildning, kan rekvireras från STR.
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