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Motion om trygga skolvägar för våra barn och unga
I cyklistvelometern (en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever
kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv från Cykelfrämjandet) så säger 83%
att de anser det vara otryggt för våra barn och unga att cykla i Ekerö kommun. Kommuner
behöver lyfta fram barnens perspektiv i trafikplaneringen. Vardaglig rörelse har visat sig
främja såväl hälsa som skolresultat.

Under 1970-talet gick eller cyklade 90 procent av eleverna till skolan. Sedan dess har
andelen som går eller cyklar halverats. Frågar man barnen själva så vill de cykla. Detta trots
att sex av tio barn enligt Trafikverket har skolan inom två kilometer. Föräldrarnas
bekvämlighet och oro för trafikolyckor gör dock att barnen i stället hamnar i bilen. För att
vända trenden kan man introducera och marknadsföra vandrande och cyklande skolbuss,
vilket har gjorts i t.ex. Uppsala kommun för att få färre att ta bilen och skapa tryggare miljö
vid skolorna.
En annan metod är att skapa bilfria zoner kring våra skolor där man lägger avlämningsplats
en bit ifrån så det blir säkrare för alla. Vi har nu i flera detaljplaner tex. i den för Sandudden
skola med dess osäkra trafiklösning tyvärr sett motsatsen.

Andra aktiviteter som har testats av andra (t.ex. Huddinge kommun) är bilfria veckor till
skolorna för att öka andelen som provar på andra färdsätt, man får på så sätt färre bilar vid
skolorna.

Det är viktigt att tidigt bygga upp färdigheter i cykling samt kunskap om trafiken och därför
har man i flera kommuner som t.ex. Täby och Upplands-bro anordnat lekplatser med tema
trafik där man tryggt kan öva sina färdigheter. Fler skolor anordnar även teknikträning på
cykel i skolan.

Trygg gång och cykling för barn och unga är också tryggt för vuxna.

Vi yrkar på:
·

att säkra avlämningsplatser som ligger en bit ifrån skolan för alla nybyggen

·

att utreda var det är lämpligt med bilfria zoner vid våra befintliga skolor

·

att introducera konceptet vandrande/cyklande skolbuss

·

att arrangera bilfria veckor eller liknande för våra skolor

·

att anordna cykeldagar samt teknikträning för våra barn och unga

·

att vi på en lekplats ska ha trafik som tema eller skriva detsamma i lekplatsplanen

·

att verka för hastighetssänkningar där många barn och unga rör sig
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