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Hänt sen sist… 
Vi hade Bilfri dag 7 maj där sju skolor 

deltog; Björke, Fridhem, Gefle Montes-

sori, Lilla Sätra, Lillhagen, Prolympia och 

Ulvsäter. Engelska skolan (junior) hade 

egen bilfri dag 30 april. Era insatser har 

varierat  så det vore intressant att få en 

liten rapport hur ni satsat, vilka reaktio-

ner det gav och om ni upplevde någon 

skillnad den dagen i jämförelse med en 

”normal” dag. 

Den 24 maj medverkade Samhällsbygg-

nad på GD/GIF där vi bl a hade en res-

vaneundersökning, hjälpte till att justera 

cykelhjälmar svarade på frågor om trafik 

samt en tipspromenad. Vinnare i tipspro-

menaden finns här: 

http://www.gavle.se/Trafik--

infrastruktur/Aktuellt/GDGIF-

Vinnarna-av-Gavle-kommuns-

tipspromenad-om-trafik/  

I eller i anslutning till flera skolor i Gävle 

pågår olika projekt vilket i många fall 

påverkar trafiken omkring. Samhälls-

byggnad är involverad i flera av dessa, 

bl a. Fridhemsskolan, Hedesunda skola, 

Stenebergsskolan, Sörbyskolan, Vall-

backsskolan, vissa pågår under hösten 

medan andra tar längre tid. 

”Cykelchocka” i åk 4-9 
Det är Naturskyddsföreningen som bju-

der in skolor att cykla med Energifallet 

under vecka 36. Start 6 september som 

också utsetts till årets ”Klimat och cykel-

dag”. Här kan du läsa mer: 

http://www.naturskyddsforeningen.se/

skola/energifallet/cykelchocka-sverige  

Bilfri dag i september 
I september är det dags igen för en bilfri 

dag vid Gävles skolor. Målet är att på sikt 

hitta två stående onsdagar, den ena 

första onsdagen i maj och den andra i 

september. I skrivande stund är 

alternativen första, andra eller tredje 

onsdagen i september vilket i år skulle 

innebära 3, 10, eller 17 september. Har ni 

önskemål vill jag att trafikombuden 

meddelar mig nu i juni så att jag i juli kan 

meddela vilket datum det blir. 

Bussorientering åk 8 
Samhällsbyggnad tillsammans med Nett-

buss Stadsbussarna erbjuder vecka 38 en 

bussorientering där elever i grupp ska 
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lösa uppgifter genom att ta sig med buss 

till olika platser inom kommunen. Upp-

gifterna har koppling till skolans arbete 

och eleverna får träna att åka buss. Sär-

skild inbjudan har skickats till berörda 

skolor. Anmälan senast 20/8. 

Trafikdag för skolor 
Det är ännu inte bestämt när och hur 

höstens trafikdag kommer att genom-

föras. Återkommer med mer information 

så fort jag vet. 

Gå och cykla till skolan 2014 
Under september och oktober kommer 

även i år kampanjen ”Gå & cykla till 

skolan” att erbjudas elever och personal i 

fsk-åk 6. Planera gärna redan nu vilka 

veckor ni vill satsa. Det finns pengar och 

prylar att vinna till klassen. Mer info i 

bifogat dokument. 

Reflexer till 6-åringar 
Förra hösten delade vi ut reflexer till 

elever i fsk-åk 6. Nu i höst är det dags 

igen men då endast till förskoleklass.  

Det kommer att finnas möjlighet att 

välja mellan vanliga hangers och 

slapwrap. Mer info i höst. 

Tre skolor 
Intensivsatsningen med tre skolor är nu i 

mål med undantag av en avslutande res-

vaneundersökning som kommer att göras 

i höst. Jag har också efterlyst tre nya sko-

lor som vill göra en intensifierad satsning 

på trafik i och kring skolan under ett år. 

Någon anmälan har inte kommit in och 

vi kommer istället att arbeta med andra  

insatser under kommande år. 

Har din skola trafikombud? 
Som trafikombud ingår du i vårt skoltra-

fikråd och har möjlighet att få hjälp med 

trafikaktiviteter och trafikfrågor kring er 

skola. Saknar din skola trafikombud är 

du välkommen att höra av dig för mer 

info. Bifogar aktuell lista. 

TO-träff i höst! 
Preliminärt i oktober men jag återkom-

mer med datum för detta efter somma-

ren. 

 

 

Önskar er en riktigt 
skön sommar! 
 
Pia Grönvall 
Projektledare Trafik i och kring skolor 
pia.gronvall@gavle.se 
Tfn 070-414 06 87 
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