
Vi har Visat Vägen till 
körkortet sedan 1928



Vi hoppas att du kommer 
att trivas hos oss!
dahlbergs bilskola har funnits ända sedan 1928 och vi kan hjälpa dig med körkort för 
både manuell och automatväxlad bil.
    Vår målsättning är att verka för en bättre och effektivare utbildning inom körskolans 
alla utbildningsmoment samt utbilda säkra och miljömedvetna 
förare. som elev skall du alltid känna att det fi nns en ”röd 
tråd” genom hela din utbildning. Vi är miljöcertifi erade och 
våra utbildningsplaner är godkända av transportstyrelsen.
    Våra medarbetare är välutbildade, kompetenta och service-
inriktade. Vi har både manliga och kvinnliga lärare, så om du 
har någon preferens, meddela oss gärna det. Vi försöker själv-
klart se till att du har samma lärare under hela utbildningen. 

Välkommen 
theodoros Mitsis

Vi erbjuder fl era olika paket med förköpsrabatter!
teorikUrs      handledarkUrs      riskUtBildning



Skaffa ett körkortstillstånd
ladda ner ansökningshandlingar via vår 
hemsida eller www.korkortsportalen.se. 
tillståndsansökan skall kompletteras 
med en enklare hälsodeklaration samt 
en synkontroll. På skolan genomför vi 
synkontroller och hjälper dig gärna med 
det. tidsbokning är ej nödvändig.

Läs teori och övningskör parallellt
Varför? Jo, för att lättare se sammanhang 
och få förståelse för regler samt att 
lättare kunna lösa de problem som kan 
uppstå i trafi ken.

Gå riskutbildningen samt
gör säkerhetskontroll
Målet med den tvådelade riskutbild-
ningen är att begränsa antalet olyckor 
genom ökat säkerhetstänkande. riskut-
bildningen skall vara genomförd och 
giltig innan kunskaps- och körprov görs. 
säkerhetskontrollen genomförs grundligt 
då den kommer att återkomma både 
teoretiskt och praktiskt.

Gör kunskapsprov och körprov
körkortsprovet för personbil ses som ett 
prov innehållande två delar. de bokas 
samtidigt och utförs i nära anslutning 
till varandra. kunskapsprovet görs först, 
därefter körprovet. körprovet genomförs 
oavsett resultat på kunskapsprovet.

tips och råd på vägen till ditt körkort
Effektivitet
För bästa effektivitet är lösenordet kontinuitet. dessutom är det viktigt att du i största 
möjligaste mån försöker integrera teori med praktik. goda teoretiska kunskaper 
underlättar givetvis körningen och kan till och med minska mängden körlektioner.

Färdighetsnivå
ditt körkort är tänkt att vara ett bevis på att du klarar dig självständigt i en varierad och 
kvalifi cerad trafi kmiljö. Självständighet blir därför ett av nyckelorden i körutbildningen. 
Stabilitet, konsekvens och precision är andra. Vår uppgift är att hjälpa dig att nå rätt 
färdighetsnivå.

Framförhållning och kommunikation
För att du ska kunna köra så kontinuerligt som möjligt krävs en god planering och en 
bra framförhållning. tänk på att berätta för din lärare om dina mål, förutsättningar och 
förväntningar. då har vi de bästa förutsättningarna för ett lyckat samarbete.

körutbildning



Fråga i receptionen om vår
effektiva intensivutbildning 
samt våra privatistpaket!

Varmt välkommen att 
besöka vår hemsida 
www.dahlbergsbilskola.se 
för öppettider, priser, 
aktuella kursdatum för 
teorikurs, riskettan samt 
introduktionsutbildning för 
handledare.

roslagsgatan 4 
113 55 stockholm
telefon 08-411 12 50 
Bankgiro 5285-7901


