
Bilfria veckor på Sturebyskolan 

9 maj – 27 maj 

Nu är det dags för 3 bilfria veckor på Sturebyskolan! 

Mellan den 9:e maj och den 27:e maj hoppas vi att så många som möjligt av skolans personal och elever 

går, cyklar eller åker kollektivt till och från skolan. Detta för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö för 

våra barn.  

Detta kan vi göra tillsammans: 

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

- Vi går eller cyklar med barnen till skolan 

- Parkera eller stanna minst 10 meter före ett övergångsställe. Att stanna och parkera på/vid 

övergångsställen och vägkorsningar och vid infarten till en fastighet skapar en otrygg situation för 

barnen 

På morgonen är det många barn och bilar i rörelse utanför skolan. Använd alternativa sätt för barnen att ta 

sig till skolan under denna period. Gå, cykla eller varför inte ordna med vandrande skolbuss. Medverka på 

så sätt för att få en säkrare trafikmiljö för alla elever på skolan. Ytterligare ett alternativ kan vara att 

använda en avlämningsplats en bit från skolan för att minska trängsel och trafik nära alla skolbarn. Prova 

gärna! 

- Elever som går till skolan får frisk luft och motion. 

- Med frisk luft och motion får barnen lättare att koncentrera sig i skolan.  

- Under promenad eller cykeltur får barnen också en egen stund med mamma/pappa eller kompisar.  

 

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 % 

 

Våra bilfria veckor firas med en härlig Cykeldag söndagen 15/5 kl 11.00 – 15.00. En dag med massor med 

roliga aktiviteter såsom cykelskola med Sthlmbike, Sportssons mobila cykelverkstad, cykelförsäljning, 

Vernissage av åk2, BMX Show och massor med gott att fika och äta.  

 

Tillsammans kan vi alla förbättra trafikmiljön runt skolan för våra barn. Njut av vårens härliga morgonväder 

och få en nypa frisk luft på morgonen tillsammans med ditt barn, eller finn en lösning med kompisar eller 

med alternativa avlämningsplatser. Hjälp oss att förbättra skolans närmiljö under dessa tre veckor! 

 

Vänliga hälsningar 

Sturebyskolans Föräldraforum, info@ffsturebyskolan.se 

Sturebyskolan, martin.widholm@stockholm.se 
Trafikkontoret, fariba.daryani@stockholm.se 
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