Om barnet själv skulle få välja resesätt skulle fler cykla till och från skolan, säger Karola Fors.
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Föräldrar ses som stoppklossar –
för få barn cyklar
GÄVLE Gävle kommun konstaterar efter en ny undersökning att ungefär varannan
elev i förskoleklass och lågstadiet får skjuts med bil till skolan. Det vill de råda bot på.
”Om fler tar bussen, går eller cyklar skapas en säkrare trafikmiljö runt skolan”, säger
Karola Fors, trafikplanerare på Gävle kommun i ett pressmeddelande.
Med nytt läsår kommer nytag i en mängd olika skolrelaterade frågor. Nu vill Gävle
kommun att fler vårdnadshavare ska skippa bilfärden när deras barn tar sig till och
från skolan.
”Vid stressiga mornar väljs ofta bilen till skolan, speciellt för yngre barn. Samtidigt vet
vi att om barnet själv skulle få välja resesätt skulle fler cykla till och från skolan”,
påstår Karola Fors.
I en undersökning Region Gävleborg presenterade i augusti konstateras att hälften av
Gävleborna har mindre än 15 minuters cykeltur till jobb och skola.

I Gävle kommuns undersökning om hur många som skjutsar sina barn med bil framgår
att anledningen ofta är att det finns en rädsla för att barnet ska ska hamna i
trafikolyckor eller utsättas för brott om de reser själva, och att det är bekvämt att ta
bilen.
”Om fler tar bussen, går eller cyklar skapas en säkrare trafikmiljö runt skolan samtidigt
som elever får röra på sig vilket gynnar deras inlärning och koncentration i skolan.
Detta framgår i det material om trafiksäkerhet och hållbara resealternativ som vi
sammanställt och skickat ut till kommunens skolor”, säger Karola Fors.
I materialet uppmuntras vårdnadshavarna att lära barnen en säker väg som passar för
dem att ta sig till och från skolan eller att i andra hand välja att släppa av barnet en bit
bort vid en lämplig droppzon. På så sätt menar de att barnet får en välgörande
promenad som gör att det blir piggare, samtidigt som man undviker trängseln som ofta
kan uppstå i direkt anslutning till skolan.
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