
 
 
 

 

Vintertider närmar sig… 

Den 1 november 2021 trädde en ny lag i kraft i Frankrike med syfte att minska köbildningar och öka 

säkerheten på vintervägarna i bergstrakterna. Prefekturen « såg mellan fingrarna » med 

efterlevnaden förra vintern, men nu i vinter kommer de vara hårda och bötfälla bilister som saknar 

vinterutrustning på bilen. Säkerheten först även på franska vintervägar!  

Lagen innebär att du, när du kör i bergstrakter under vinterperioden, 1 november till 31 mars, ska ha 

din bil vinterutrustad.  

När du ger dig upp i bergen ska din bil, oberoende av väderlek, vara utrustad med  

- 4 godkända vinterdäck märkta « M+S » eller « 3PMSF » eller 

- snökedjor eller snöstrumpor för minst de två drivande hjulen 

Bergsområden i hela Frankrike berörs helt eller delvis, se kartan nedan. 

   

För Pyrenéerna gäller det följande områden 

 

 

 

 



 

 

Skyltning finns på plats som visar var du kör in i respektive ut ur en zon med krav på vinterutrustad 

bil. 

 

I Pyrenées-Orientales berörs 48 kommuner, i första hand Cerdagne och Capcir, men även Conflent 

från Olette. I Aude berörs 32 kommuner, alla del av «Communauté de communes des Pyrénées 

Audoises». Hela listan på kommuner hittar du på  

www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14389 

Mer som berör bilar... till och med den 15 november subventioneras drivmedelspriserna i Frankrike 

med 30 centimes per liter. Från den 16 november och året ut är subventionen 10 centimes per liter.  

Efter en period full av roliga Nimrosaktiviteter, har vi nu tagit höstlov en vecka. Styrelsen har 

förändrats, då Ingrid Skovgaard säljer huset och lämnar Banyuls, men inte Nimros, för denna gången. 

Till vår glädje kommer Eva Zetterqvist tillbaka till styrelsen som ersättare för Ingrid fram till årsmötet 

2023.  

Ett uppdaterat program för resten av hösten finns nu på hemsidan. Det innehåller några 

förändringar, så ta’ en titt...  

Närmast på programmet står en heldag i Albi den 10 november, och sedan följer flera andra trevliga 

tillfällen att träffas.  

Den 8 december avrundar vi med jullunch kryddad med historisk kunskap om Jean-Baptiste 

Bernadotte presenterad av Lennart Ernulf. Vi har fått möjlighet att vara på magnifika Hôtel Pams i 

Perpignan! Det kommer bli något alldeles extra, så reservera dagen redan nu. Inbjudan kommer som 

vanligt på bloggen i god tid.  

Varmt välkomna!  

A très bientôt !  
Nimros styrelse/ Lissie  
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