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Motion om bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor
Barn som riskerar att bli påkörda när de går till skolan och luft full med avgaser. Så beskriver
flera föräldrar trafiksituationen utanför förskolor och skolor i Helsingborg. När situationen är
otrygg och rörig för gående och cyklande barn är det kanske inte så konstigt att fler föräldrar
väljer att skjutsa sina barn, vilket förvärrar situationen än mer. Forskning visar att skjutsandet av
barn ökar – oavsett om avståndet till skolan är kort eller långt.
Men skjutsande minskar barnens självständighet, är dåligt för klimatet, påverkar vår luftkvalitet
negativt och leder till ett ökat stillasittande. Stillasittandet är en bidragande orsak till att flera
folksjukdomar drabbar allt längre ner i åldrarna. Endast var femte flicka och varannan pojke rör
sig de rekommenderade 60 minuterna varje dag. Vi behöver göra allt vi kan för att främja gång,
cykling och annan vardagsmotion.
Ett förslag som skulle kunna främja cykling och gående men också kollektiva resor hos barnen är
att införa bilfria zoner runt skolor och förskolor. Att göra det omöjligt för föräldrar att ta bilen
hela vägen till entrén, skulle både öka trafiksäkerheten och förbättra miljön runt skolorna men
sannolikt också minska bilresandet. Staden skulle givetvis behöva säkerställa att viktiga
funktioner, som varutransporter, sophämtning och färdtjänst inte missgynnas av zonerna.
Vänsterpartiet föreslår därför att införa bilfria zoner införs där det är möjligt runt skolorna för
att förbättra säkerheten för eleverna, minska de skadliga utsläppen och öka barnens möjligheter
till vardagsmotion och självständighet. Både våra barn och klimatet har allt att vinna på att vi
sätter stopp för bilkaoset runt våra skolor.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet:
att bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor utreds och runt alla skolor och förskolor, där
det är möjligt, också införs
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