
I september ble det i samarbeid 

med brannstasjonen, politiet, 

helsesøster, Søgne Røde Kors 

og MOT-koordinator arrangert 3 

trafikksikkerhetsdager for ca. 

280 elever på 10.trinn ved sko-

lene i Søgne og Songdalen.  

Evalueringen viser at elevene 

samlet sett var fornøyde med 

opplegget 

 

 

Tonje Moen begynte i stillingen 2. april.   

Våren ble brukt til å bli kjent med barnehagene og 

skolene i Søgne og Songdalen. 

Prosjektet  styres av en styringsgruppe som    

består av rådmennene i Søgne, Songdalen og 

Vennesla + samferdselssjefen i  Vest- Agder    

fylkeskommune. 

Ny prosjektleder og ny 

styringsgruppe 

Trafikksikkerhetsdager for 10.trinn  

 

Refleksdagen ble gjennomført 

med utdeling av gratisreflekser 

sammen med ordfører Åse Se-

verinsen på Søgne rådhus.  

Videre ble gratisreflekser delt ut 

til aktuelle butikker/steder på 

Tangvall sentrum.            

Nullvisjonsleder hadde også 

refleksopplæring på Birkelid 

læringssenter og Oasen skole.  

Servicetorgene gjorde en fin 

innsats ved og selge årets de-

sign-refleks Bjarne-refleksen. 

 

 

Nullvisjonen i Søgne, 

Songdalen og Vennesla 

Årsrapport 2013  

Refleksdagen 17.oktober  

”Holdnings-

skapende arbeid 

kombinert med 

kommunal 

saksbehandling 

kan gi god 

effekt.” 

 

Finlandsdagene i august 

 
Nullvisjonsleder sammen med brannstasjonen del-

tok på Finlandsdagene  med bil-dropp. 



Nullvisjonsleder  har vært og presentert Nullvisjonsprosjektet for kommunestyret i Søgne i juni 

og  i kommunestyret i Songdalen  i oktober.  

Vennesla med i Nullvisjonen 

 

Presentasjon av Nullvisjonen i kommunestyret 

Sammen med nullvisjonsleder Bjørn 

Ivar Birkeland har det vært avholdt  

førstehjelpskurs med skadesteds- 

behandling for de fleste av barne-

hagene og skolene i Søgne og Songda-

len. 

Konseptet 

”Trafikksikker  

kommune” kan 

bidra til et 

helhetlig og 

systematisk 

trafikk-

sikkerhetsarbeid 

i kommunene og 

bør inngå som 

en viktig del av 

nullvisjons-

arbeidet i 

kommunene. 
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Nullvisjonslederne i Vest-Agder 

har samarbeidet om å lage 5 

filmsnutter som omhandler 

foreldre somrollemodeller. 

Filmene er blitt  brukt i presen-

tasjoner overfor skoler, barne-

hager m.v. 

Foreldre som rollemodeller 

Førstehjelpskurs 

Ingrid S. Konsmo, medarbeider i Vennesla 

Fjorårets høydepunkt var at Vennesla ble 

med i Nullvisjonsprosjektet sammen med 

Søgne og Songdalen. Det er etablert et 

godt samarbeid med Nullvisjonsmedarbei-

der Ingrid i Vennesla. 

 

 



Nettsiden vår åpnet 15.januar og har passert 

100.000 artikkelvisninger  - en overraskende god 

mottakelse! 

I tillegg til at vi har fått en innholdsrik nettside, har 

vi også opprettet blogg, der Tonje  har skrevet 2 

blogginnlegg: ”Er bilistene blitt mer aggressive? Og 

”Livslang læring”. Vi har også fått tak i en ung-

domsblogger, Synne, som skriver om sine opple-

velser i trafikken som ferske sjåfør. Bloggen heter 

”Livet med lappen”. 

Brosjyrer 

Nettsiden nullvisjonen-agder.no 

Nullvisjonlederne har i samarbeid utar-

beidet 16 brosjyrer som finnes gratis på 

Servicetorgene, samt på vår nettside, 

 

Side 3 

Hovedmål for 

Nullvisjonen i Søgne.  

Songdalen og  

Vennesla: 

 

1. Skape bevissthet 

om trafikksikkerhet 

gjennom holdnings-

skapende arbeid. 

 

2. Innarbeide trafikk-

sikkerhetssamarbeid 

som en naturlig del av 

kommunenes virksom-

het. 

Godt samarbeid 

mellom Nullvisjons-

lederne ! 
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Søgne kommunestyre vedtok 28.11.12 at det skulle 

utarbeides trafikksikkerhetsplan for Søgne for perio-

den 2014-2017, Oppstartsmøtet ble avholdt 

18.12.13 med mål om ferdig-stilling sommeren 

2014. Søgne kommunes plan er mal for Venneslas 

og Songdalens trafikksikkerhetsplan. 

 

 

 

Trafikksikkerhetsplan for  

Søgne, Songdalen og  

Vennesla 

 

Aktivt bruk av media 

For å markedsføre Nullvisjonsprosjektet  og diverse tiltak 

har Nullvisjonsleder informert aktivt i media, både i Budstik-

ka, Vennesla Tidende, Fritidsnytt og Radio Loland.  



Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og 

Vennesla 

 

Postboks  1051 

4682 SØGNE 

Telefon: 911 59 616 

E-post: tonje.moen@sogne.kommune.no 

 

www-nullvisjonen-agder.no 

 

 

 




