
Der går 45 minutter, 
før forbrændingen 

går i gang

Jens ankommer til 
firmaets julefest  

kl. 18 og får en 
velkomstdrink 

Han drikker i alt 
14 genstande

i løbet af aftenen

Nu er Jens 
spritbilist

Det svarer til en
promille på 0,93

Da Jens kører til bageren 
næste morgen kl. 7, har

han stadig 4,2 genstande
tilbage i blodet

– så fra kl. 18.45 
til kl. 2, hvor festen 
slutter, forbrænder
Jens 5,8 genstande
(7,25 / 1,25 = 5,8)

Jens vejer 80 kg og 
forbrænder derfor  
én genstand på ca. 

1 time og 15 minutter

Det er kompliceret at regne alkohol-promillen ud, så vær  
opmærksom på, at du også dagen derpå kan ende som spritbilist. 

Med venlig hilsen

Reg.nr. Kontonr.

Til maskinel aflæsning  - Undgå venligst at skrive i nederstående felt

kan IKKE betales i pengeinstitut og på posthuset

Se bødetakster og 
straf ved  
spritkørsel via 
QR-koden eller 
politi.dk

Dette er IKKE en P-afgift 
Men en påmindelse om ikke at køre spritkørsel. 

57 % af dødsulykkerne i Silkeborg Kommune  
var med spirituspåvirkede førere i 2017. 

Det kan du være med til at ændre.

Tjek din promille og find gode råd til at forhindre 

spritkørsel og alternative måder at komme 

hjem på i det vedlagte. 

Med venlig hilsen

3200 00 

Kroner Øre Checkcifre

Dag Måned År

Betalingsdato

De 3.200,- kr. er minimumsbøden ved spritkørsel til et kursus om alkohol og trafik.  
Du skal også betale en bøde, der svarer til din månedsløn gange promillen.

S T O P  S P R I T K Ø R S E L

Kom  
sikkert  
hjem



Kom sikkert  
hjem med natbus  

eller flextur

Natbus
Tag natbussen, når du skal hjem efter julefrokosten. Frem 
til 15. december kører der fredag og lørdag julenatbusser 
på udvalgte strækninger. Se køreplaner og priser på 
midttrafik.dk 

Flextur – kollektiv trafik til din kantsten
Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af 
alle. Du bestemmer selv, hvor du bliver hentet, og hvor du 
bliver sat af. Det koster fra 7 kr. per km.

Du kan bruge Flextur alle ugens dage fra kl. 6.00 - 24.00 
undtagen 24. og 31. december.

Du kan bestille din Flextur via  
midttrafik.dk, via app’en  
Flextrafik – FlexDanmark eller  
på telefon 87 40 83 00.  

Læs mere på midttrafik.dk/flextur

Med venlig hilsen og god jul

Trafikteamet og Sundhedshuset
Silkeborg Kommune

Har du spørgsmål, så kontakt 
trafikteamet på mail:  

Teknik-teamtrafik@silkeborg.dk
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http://midttrafik.dk
http://midttrafik.dk/flextur

