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Storsjekk av campingvogner og bobiler
LØRDAG

JESSHEIM. Caravanklubben på Øvre
Romerike mobiliserer
sammen med Statens
vegvesen trafikktilsynet for nok en gratis
storsjekk av bobiler og
campingvogner på
Jessheim trafikkstasjon
lørdag 7. mai.
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– Dette er et av de virkelige
store arrangementene klubben har hvert år, og de siste
årene har det vært lange køer
av feriekjøretøy inne til sjekk
av både gassanlegg, strømanlegg, bremser, understell og
vekter, sier den nye lederen av
Norsk Caravan Club Øvre
Romerike, Gunhild Hofseth, til
EUB.

LÆR OM GASSOVNER
Hun understreker at de færreste vognene og bobilene har
innebygde alarmsystemer for
brann og gasser. Så vel eksos
som gass til oppvarming og

SIKKERHET. - Trafikksikkerhetsdagen på Jessheim trafikkstasjon lørdag handler om vår viktigste sak: Sikkerhet på veg og camping,

sier leder Gunhild Hofseth (innfelt) i caravanklubben.
kjøleskap.
– Vi har de siste årene hatt
salg av nye slanger og koblinger på stedet, slik at folk kan
skifte der de ser det er lurt å
gjøre det. Mange har gassovner i hus og hytter, også, og bør
tenke på sikkerheten med
disse koblingene som skal skiftes etter en tid, sier Gunhild

Hofseth som er avdelingens
første, kvinnelige leder.

SIKKERHET HELE DAGEN
Caravanklubben kaller denne
lørdagen i mai måned hvert år
for «Trafikksikkerhetsdagen»,
og hovedfokus for Statens vegvesen trafikktilsynet lokalt er
at bremser, understell, henger-

fester er i orden før folk drar
på ferie. Dessuten er det
mange som ønsker å få klarlagt hvilke vekter kjøretøyene
har, og hva de kan ta med seg og hvor vekta bør fordeles.
Dette er viktig kunnskap for at
kjøretøyene skal oppføre seg
riktig under kjøring.
– Denne dagen handler bare

om sikkerhet, og vi er glad i
køene av vogner og biler denne
dagen. Vi holder på så lenge vi
må for å få sjekket sikkerheten
i alle bobiler og vogner som
kommer, og sikkerhet for feriefolket er en av våre viktigste
klubbsaker, sier Gunhild Hofseth som også i år lover gratis
vafler og kaffe til alle.

