Tillsammans kan vi förbättra trafikmiljön runt skolan för våra barn
Bilfri vecka på Hässelby Villastadsskola den 22-26 september 2014
Hässelby Villastadsskolas föräldraförening arbetar tillsammans med skolans ledning och
Trafikkontoret för att förbättra trafiksäkerheten runt skolan. Under läsåret 2014/15 startar vi
en kampanj med bilfria veckor i området. Kampanjen avslutas i slutet av vårterminen med en
cykeldag med roliga aktiviteter.
Den 22-26 september hoppas vi att så många elever och personal som möjligt går eller
cyklar till och från skolan. Vi vill även uppmuntra alla boende i området att tänka på
trafiksäkerheten kring våra skolor. Allt för att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra
barn.
- Barn som går till skolan får frisk luft och motion
- De får en kul stund med mamma/pappa eller kompisarna
- De får lättare att koncentrera sig i skolan
På morgonen är det mycket barn och bilar i rörelse utanför skolan.
Vi kan prova olika alternativ för att ta oss till skolan och vara med
och bidra till säkrare trafikmiljö för barnen – att gå eller cykla med
barnen är en mycket bra start. Prova gärna gå i Vandrande
skolbuss: www.stockholm.se/barnitrafiken. Då blir barnen glada,
föräldrar får mer tid och barnen lär sig att vistas i trafiken.
Visste du att om de barn som bor mindre än 1 kilometer från skolan går istället för att
bli skjutsade i bil på morgonen skulle andelen bilar som stannar vid skolan minska
med 50%

Detta kan vi göra tillsammans:


Promenera eller cykla med barnen till skolan



Ta bussen eller cykeln till anslutande tunnelbana eller pendeltåg



Om du av något skäl måste ta bilen – släpp av barnet vid lämpliga avlämningsplatser en
bit bort från skolan, t.ex. vid Hässelbyhallens eller Riddersviks parkeringar



Respektera barnens rätt att ta sig till skolan på ett säkert och tryggt sätt

Vill du veta mer om trafiksäkerhetsarbetet vid skolan eller engagera dig i frågan, hör gärna av
dig till oss!
Guido Pillola, rektor Hässelby Villastadsskola, guido.pillola@stockholm.se
Hässelby Villastadsskolas föräldraförening, villastansforaldraforening@gmail.com
Trafikkontoret, fariba.daryani@stockholm.se

Barn i trafiken
Tack för att Du håller en anpassad hastighet vid skolor och
förskolor då du hämtar eller lämnar barn.
Tack för att Du parkerar på ett trafiksäkert sätt och därmed
underlättar för våra barn.
Tack för att Du hjälper våra barn i trafikmiljön och inte bara dina
barn medan du struntar i andras ungar.
Tack för att Du uppträder som ett föredöme i trafiken för nästa
generations trafikanter.
Tänk på att barn gör inte som du säger utan följer ditt exempel.
Tänk på att man har aldrig så bråttom att man inte hinner spänna
fast säkerhetsbälte och bilbarnstol på rätt sätt.
Tänk på att alla trafikanter ska få möjligheten att komma hem till
sin familj när dagen är slut.

