
Trafikinformation 
för asylsökande

Guide för att hitta NTF:s  
informationspaket på lätt svenska.



På www.ntf.se hittar du texter, bilder och filmer om trafiksäkerhet.  
Språket är på lätt svenska. 

Så här gör du för att hitta materialet.

Så här ser hemsidan ut:

Trafiksäkerhet på lätt svenska 

1. Börja med att skriva in 
www.ntf.se i din webbläsare.  



3. Under Bibliotek hittar du fliken Informationspaket. 

2. På vänster sida i det mörka fältet klickar du på Bibliotek. 

4. Klicka först på fliken
Informationspaket och 
sedan på fliken På lätt 
svenska.

5. Där hittar du flera 
kapitel med tips och  
råd om hur du rör dig 
säkert i trafiken.



6. Klicka på ett kapitlel,
t.ex. Kapitel 1. Gående. 
Då kommer du till en sida 
med information. 

7. Här lär du dig vad du ska göra i olika situationer i trafiken. Här 
finns också mycket som är bra att veta, t.ex. hur man tar körkort.



6. När du klickat på ett 
kapitel, exempelvis 
Kapitel 1. Gående, så ham-
nar du på en sida med
information. 

7. Under informationen på lätt svenska hittar du
filmer och länkar där du kan lära dig mer. 

8. Under länkarna och 
filmen hittar du texter och 
bilder som du kan 
ladda ner och spara. 



På NTF:s hemsida finns också texter på flera olika språk. 
De språken är engelska, persiska, somaliska, arabiska, dari och 
tigrinja.

Iinformation på olika språk finns för:
- Småbarnsföräldrar 
- Skolbarnsföräldrar
- Tonårsföräldrar 
- Mopedföräldrar 
- Äldre

Så här hittar du information på olika språk: 

1. Gå till www.ntf.se och klicka på Bibliotek. 

Trafiksäkerhet på olika språk



2. Klicka Klicka först på fliken Informationspaket. Klicka sedan på 
t.ex. För småbarnsföräldrar.

3. För att ladda ner informationen på ditt språk klickar du på 
Ladda ner längst ner på sidan.



Ring eller skriv till oss om du vill veta mer!

Angela Aylward, NTF Väst 
angela.aylward@ntf.se, tel 031-55 90 41 

Kristina Nilsson, NTF Fyrbodal 
kristina.nilsson@ntf.se, tel 0520-22 40 44

Petra Hansson, NTF Skaraborg 
petra.hansson@ntf.se, tel 0501-686 55

På vår Youtube hittar du fler filmer om trafiksäkerhet.

Kontakt


