
Bilfria veckor 2 – 13 september 2019 

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN I VINSTA GRUNDSKOLA ÖSTRA ORDNAR TILLSAMMANS MED SKOLAN TVÅ BILFRIA VECKOR MED START 

DEN 2 SEPTEMBER. VI HOPPAS ATT MÅNGA ELEVER OCH PERSONAL GÅR, CYKLAR ELLER ÅKER KOLLEKTIVT TILL OCH FRÅN SKOLAN. 

Varför bilfria veckor? 

På morgonen är det många barn och bilar i rörelse utanför skolan. Tillsammans kan vi bidra till en säkrare trafikmiljö 

och skapa möjligheter för fler barn att gå eller cykla till skolan. Den bilfria veckan kan bli starten för en ny vana! 

- Barn som går eller cyklar till skolan får frisk luft, motion och blir piggare 

- De får en kul stund med mamma/pappa eller kompisarna 

- De får lättare att koncentrera sig i skolan 

Vandrande skolbuss 

Prova gärna att gå i vandrande skolbuss som innebär att flera familjer turas om att följa sina och andras barn till och 

från skolan. Då blir barnen glada, föräldrarna får mer tid och barnen lär sig att vistas i trafiken. Titta gärna på filmen 

och läs mer om vandrande skolbuss här: www.stockholm.se/tryggaskolvagar 

 

Det här kan vi göra tillsammans 

- Respektera barnens möjlighet att ta sig till skolan på ett tryggt och säkert sätt. 

- Använda avlämningsplatser 

Om enda alternativet är att ta bilen, använd gärna avlämningsplatser en bit bort från skolan där du kan 

stanna och släppa av barnet eller tillsammans gå sista biten.  

- Drop-off zonen vid skolan får endast användas för korta stopp vid på- och avstigning.  

- Parkera och stanna 10 meter före ett övergångsställe eller korsning. Ställ inte bilen på någon trottoar. 

- Hålla hastigheten och köra försiktigt. 

Anmäl brister i trafikmiljön 

via Stockholm stads app ”Tyck till” eller via denna länk: 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/ 

Om olyckan är framme, meddela skolledning och gärna en kopia till VGFF. 

Nu hoppas vi på fortsatt engagemang i trafikfrågan och att vi tillsammans kan förbättra trafikmiljön runt skolan för 

våra barn. Är ni intresserade av att engagera er hör gärna av er till oss: kontakt@vgff.se 

Vi ses på vägen till skolan! 
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