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Ungdomar vill ändra
sitt sätt att köra
TRAFIK

En statistiskt säkerställd
undersökning från GFK
Norm visar att över
80 procent av svenska
förare anser att lågrisktagare i trafiken bör
betala mindre.

Hur mycket bil vi kör diskuteras ständigt i debattinlägg, på politikernivå i
form av Bonus Malus och
straffskatter, men även på
sociala medier. Svenskarnas
bilåkande har aldrig varit
mer aktuellt.
NU KAN EN ny undersökning visa att svenskarna är
mer villiga än någonsin att
köra mindre och mer miljövänligt. Det visar en färsk
undersökning som GFK
Norm har gjort.
– Sedan vi lanserade vår
bilförsäkring har vi fått ett
fantastiskt gensvar från våra
kunder som bekräftar det

undersökningen har kommit fram till. I verkligheten,
hos våra försäkringskunder,
ser vi snabba förbättringar
i sitt sätt att köra, säger Liselott Johansson, vd på Greater
Than, som tillsammans med
Moderna Försäkringar har
lanserat en ny digital, individuellt prissatt bilförsäkring.
Ju yngre man är desto mer
benägen är man att ändra
sig.

ÖVER 80 PROCENT av alla tillfrågade, i alla åldrar, säger att
förare som kör bra och som
har ett lågriskbeteende bör
betala en lägre försäkringspremie. Dessutom uppger
över hälften av de tillfrågade
ungdomarna mellan 18 - 25
år att de skulle ändra sitt körbeteende om de hade en bilförsäkring som belönade det.
– Detta visar att folk i dag,
främst ungdomar, är väldigt
positivt inställda till att förändra sitt beteende inom
bilkörning för att gynna
miljön. De visar en högre

Fakta: Så gjordes
undersökningen

* Undersökningen gjordes
online med ett representativt
urval av män och kvinnor
i åldrarna 18 - 75 år i storstadsområdena Stockholm,
Göteborg och Malmö.
* De 1506 intervjuerna
genomfördes under mars
2017.

ambition om att köra mer
säkert och miljövänligt om
det fanns incitament för det
i sin bilförsäkring, säger
Anna
Beatus,
Insight
Director på GFK Norm, som
tagit fram undersökningen
på uppdrag av Greater Than.

– En bilförsäkring med
ekonomiskt incitament för
smartare bilkörning gör att
förare kör säkrare och tänker
mer på hur de kör. Det skulle
ge stora effekter hos den
enskilde bilisten, men även
för samhället i stort, säger
Liselott Johansson.
ställer sig
minst positiv till att vilja förändra sitt sätt att köra för att
gynna trafiksäkerheten och
miljön är åldersgrupperna
mellan 45 – 75 år, men det är
även den grupp som samtidigt redan anser sig vara en
säker bilförare.
– Även om detta är gruppen
som ställer sig minst positiv
till att ändra sitt sätt att köra
ser vi positiva siffror. Hela
40 procent i åldersgruppen
45 - 75 år uppger att de skulle
anpassa sitt körsätt om de
hade en bilförsäkring som
gav dem incitament, säger
Liselott Johansson.

FAMILJ
FÖDDA

Vår älskade mamma
svärmor, mormor och
gammelmormor

Välkommen till oss
älskade Sander!

Alvin och Villes lillebror, vår
son. BB NÄL 170330
Linda och Aron Kjellberg

Else Bernhardine
Bäck
* 22 september 1927
har idag stilla somnat in.
Uddevalla 31 mars 2017

DEN GRUPP SOM

JAKOB SIMONSON
0526-624 10 jakob.simonson@stnb.se

STEFAN
MONICA och LARS
Malin och Oskar
Meja
Marcus och Fanny
Syskon
Övrig släkt och vänner

DÖDA

Far har räckt ut handen
mor har fattat den
På den andra stranden
mötas de igen

Vår Älskade

Anneli Ohlsson

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Mikaelskapellet
tisdagen 2 maj kl. 13.00.
Avsked tages i kapellet.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden tel. 0200 - 88 24 00.
Högströms tel. 0522 - 100 89.

* 18 juni 1939
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

SORGTACK

Strömstad 1 april 2017

ROLF
Ingmarie och Raivo
Caroline och Emil
Polly
Johanna och Gustav
Mariette
Jonas och Ida
Anna
Ulrika och Lennart
Linnea, Amanda

Tack för allt gott
som Du oss givit
Din rena kärlek
till oss envar
Här har så tomt
och öde blivit
Ditt goda minne
lever kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ljusets kapell,
Alingsås, tisdag 18 april
kl. 11.00.
Lika välkommet som
blommor är en gåva
till Diabetesfonden,
tel. 08-564 821 00.
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INSTRUKTIVA FILMER. Filmerna om ålgräs kan man hitta på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Visar hur ålgräset kan bevaras
BOHUSLÄN
I höstas gav Havs- och
vattenmyndigheten
(Hav) ut en handbok för
restaurering av ålgräs
på västkusten.
Nu finns det filmer som
visar hur det känsliga
arbetet ska göras.

Ålgräsängar kallas ofta
havets barnkammare eftersom de ger skydd och mat för
flera av våra viktigaste fiskarter, som torsk, sej, vitling,

ål och havsöring. Ålgräset är
viktigt även för många andra
djur- och växtarter.
Förlusten av ålgräsängar
i Bohuslän sedan 1980-talet
omfattar enorma områden,
uppskattningsvis 12 500 hektar, vilket är nästan lika stort
som Tjörns yta. Det har också
lett till mindre produktion
av torsk, ökad övergödning
och sämre vattenkvalitet.
Där samlas den kunskap
som finns om ålgräsets ekologi, om hot och rättsliga
skydd i Sverige och även en
analys av dagens förvaltning.

En av rapporterna var en vägledning, eller handbok, om
hur situationen kan förbättras genom att bland annat
restaurera förlorade ålgräsängar.
– Allra viktigast är att
försöka skydda återstående
ålgräsängar. Restaurering
tar tid, är dyrt och förenat
med osäkerhet. När ålgräsängar försvinner kan miljön
förändras så mycket att de
kanske inte längre kan växa
på platsen, säger Ingemar
Andersson, utredare på Hav.
– Det är också viktigt att

restaureringen görs på rätt
sätt, anpassat utifrån förhållanden i våra kustvatten.
Genom filmerna kan vi bättre
visa hur en del svåra moment
i metoden ska genomföras.
Filmerna visar vilka platser som lämpar sig för restaurering av ålgräs, hur de
känsliga växterna ska planteras och hur man avgör om
satsningen lyckats eller inte.
De är inspelade på västkusten där ålgräsplanteringar
testas i bland annat Gullmarsfjorden.
JAKOB SIMONSON
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