
Elevene bør gå 
til skolen – eller i 
hvert fall ikke bli 
kjørt helt til skole-
porten.
Av Svein Morten Havaas

Det er budskapet til Farsund 
kommune og Nullvisjonen. 
Torsdag morgen aksjonerte en 
delegasjon bestående av kom-
munalt ansatte, oppvekstpoli-
tiker Henriette Brekne Jensen 
(H) og nullvisjonsleder i Lis-
terregionen Torstein Salvesen 
ved Farsund barne- og ung-
domsskole (Fbus).

Skolen, FAU, Nullvisjonen 
og kommunen har sammen 
etablert en hjertesone rundt 
skolen. Det er ønskelig at forel-
drene ikke kjører barna innen-
for en markert hjertesone, 
men heller bruker anbefalte 
av- og påstigningsplasser ved 
Misjonskirken, Rutebilstasjo-

nen, Livdekrona, Kjørestad, 
Ekko og sentrum.

Flyere
Torsdag morgen gikk aksjonen 
ut på å dele ut løpesedler som 
viser hjertesonen og hvorfor 
den er etablert til foreldre som 
transporterte sine håpefulle 
helt opp til skolebygget på Var-
bak.

– Vi gjør dette fordi vi øn-
sker et trafikksikkert miljø. 
Og fordi vil gi elevene en god 
skolestart. Det er et problem 
at det er for mye trafikk rundt 
skolen her. Og det er ingen tvil 
om at foreldrekjøring utgjør en 
vesentlig del av den trafikken. 
Forhåpentligvis vil denne ak-
sjonen gi foreldrene en vekker, 
sa rådgiver i enhet for teknisk 
drift i Farsund kommune, Hil-
de Synnes Drønen, før lappene 
med hjertesonebudskapet ble 
delt ut.

I tillegg til det trafikksikker-
hetsmessige, har hjertesoneak-
sjonen også et helsemessig og 
et sosialt aspekt.

– Det er ingen tvil om at det 
er best for barna å gå eller sy-
kle til skolen. Kan vi få ned 
antall biler rundt skolen på 
morgenen og etter skoleslutt, 
er det en vinn-vinn-situasjon, 
mener Torstein Salvesen.

Han er full av lovord om hjer-
tesone-prosjektet i Farsund 
kommune, som nå også er ek-
sportert til andre steder, blant 
annet i Kristiansand.

Ble brydd
Det var ikke fritt for at noen av 
foreldrene som kom kjørende 
med barna sine torsdag mor-
gen ble litt brydd da de ble møtt 
av aksjonsgruppens medlem-
mer ikledd gule refleksvester. 
Noen av dem uttrykte at de var 
«uheldige» som kjørte akkurat 
i dag.

– Jeg vil si tvert imot. Vi var 
heldige at de kom kjørende i 
dag og fikk med seg dette bud-
skapet. Da tenker de seg sik-
kert om to ganger før de kjø-
rer barna helt til skolen neste 
gang, sier kommunalsjef  Tore 

K. Haus.
Forklaringen fra mange er 

at det er travelt om morgenen. 
Men da er kommunens og Null-
visjonens budskap at det går 
an å planlegge.

– Vi ser at det er mange som 
kjører elevene helt til skolen i 
dag i fint vær. Jeg er enda mer 
spent på hvor mange som gjør 
det på en regnværsdag. Så jeg 
kunne tenke meg at vi gjen-
nomfører en tilsvarende ak-
sjon til høsten igjen, sier null-
visjonsleder Salvesen.

For mange kjører
Kommunen har også gjen-
nomført trafikktellinger rundt 
Fbus. I april i år ble det telt 
mellom 60 og 70 bilkjørende 
foreldre med elever som pas-
sasjerer. Det er for mye, ifølge 
både kommunen og Nullvisjo-
nen.

– Vi ønsker at færrest mulig 
kjører barna til skolen. Det fin-
nes selvsagt unntak der man 
må gjør det – for eksempel hvis 
barna er syke, skadet eller av 

andre grunner ikke kan sykle 
eller gå. Men vår klare anbefa-
ling er at flest mulig ikke kjø-
rer innenfor hjertesonen, sier 
Hilde Synnes Drønen.

Foreldre som 
kjørte sine 
håpefulle til 
skolen torsdag 
morgen, fikk 
en vennlig 
påminnelse og 
en løpeseddel 
om hjertesone-
prosjektet 
fra Farsund 
kommune og 
Nullvisjonen. 
Utdeler på bil-
det er rådgiver 
i teknisk drift, 
Hilde Synnes 
Drønen.

Trafikal påminnelse
  ■ Oppfordrer foreldre til å la elevene gå til skolen

Foreldre som kjørte sine håpefulle til skolen torsdag 
morgen, fikk en vennlig påminnelse og en løpeseddel 
om hjertesone-prosjektet fra Farsund kommune og 
Nullvisjonen. Utdeler på bildet er kommunalsjef  Tore 
K. Haus.

– Det er ingen tvil om at det er best for barna å gå eller 
sykle til skolen, sier leder for Nullvisjonsprosjektet 
i Lister-regionen, Torstein Salvesen. Rådgiver i tek-
nisk drift i Farsund kommune, Hilde Synnes Drønen, 
er enig.

Også leder av oppvekst- og kulturutvalget, Henriette 
Brekne Jensen (H) deltok i torsdagens aksjon ved 
Fbus.

 ” Det er et pro-
blem at det er for 
mye trafikk rundt 
skolen her. Og det er 
ingen tvil om at forel-
drekjøring utgjør en 
vesentlig del av den 
trafikken.
HILDE SYNNES DRØNEN
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