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Mér skilst að drög að nýjum umferðarlögiim liggi nú fyrir samgöugiinefiid Alþijigis. 
Undírriíaður fer fram á að koma eförfarandi á framfærL 
Um ökuskírteim og ökupróf:55 gr í drögunum er gert ráð íyrir 18 ára aJdri fyrir B réttíndí. Þessu vii ég ekki breyta, 17 ára 
að aldri tel ég viðkomandi að öllujöfiiu fullfæran tál að sljéma biftdð.Slysaskýrslur undanfarna ára sýna stórminnkandi slysatíðni xmgm öktiroanna á aldrinum 17 -  
18 ára.Eínnig er vert að íram korni að 16 ám  nemendur ur sveííum, sem o u  í Menntaskóia 
BorgarQarðar eru í stórkostlegum vandræðum með að koioa. sér I sfóía á morgnassa, 
foreldrar verða sumir Iwerjir að byrja gegnmgar kl. 5-6 að morgm til að gcta ekið nemendum í 
skölami sem byrjar kl. 8. Tala nu ekkí um ef hækka á aÍdnrÉMi í 18 ár.
Eitt verðið þið að setja ykkur inn í að það er engin skólabill e5a áætlntjarferðir í skólamt. í Reykjavik og nágrenní eru ferðir á 10-15 mín. fresií. Nes íbúar verða setísr f áöfoagafjötra 
með þessu.
62 gr. í drögunum segir aö Ökuskóla sé heimilt að framkvæma öfaipréfað upp'fyllíoei nánari 
skilyrðum. Þessu vil ég breyta í að Ökuskóla sé skilt að framk^aema próf að loknu námá í 
ökuskólaimm. Hér í Borgarfirði er þessu þannig háttað að nemi verður að fara sér ferð útá 
Akranes í próf að loknu námi í ökuskóla, 80-100 km akstiír ogþarfað fara jafhveí tvær ferðir 
ef viðkomandi fellur og þá þriðju í akstursprót því ekki er ta g t að panta aksturspróf fyrr ea 
skriilega próíið er staðið og er þá gjaman búið að paiita alla tsma ím m  í naestu og jafnvel 
þamæstu viku, en á Akranesí er einungis prófað einu sinní i vifcu og þá takmarkaður íjöldi i 
akstursprófíð hverju sirmi.Hvað haldið þið að Reykvíkingar segi ef ökupróf væru eMRgts fekm á Selfossi eða Sandgerðí.
Hins og ástandið er hér í Borgarfirði í dag má líkja þessu víð, eins og það var þegar einokunar- 
kaupmennimir voru hér aJIsráðandi fvrír eínní eða tveímur ddina.Undirritaður hefur starfað sem ökukennari í Borgamesi í áíamðir.
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