
Pressinbjudan Barnsäkerhetens Dag 7 maj 2015

Upp till 52 000 svenska barn riskerar allvarliga skador i onödan vid
trafikolyckor, visar undersökning från Volvia.
Barnsäkerhetens Dag går i år av stapeln onsdagen den 7 maj. Samma dag kl 9:30 presenterar Volvia resultatet av sin årliga
undersökning av kunskapen om barnsäkerhet i bil hos svenska föräldrar. Medverkar gör också NTFs generalsekreterare Marie
Nordén. Pressträffen sker hos en förskola i samband med att förskolebarn över hela landet deltar i Baklängesmarschen. 

–      Volvia genomför årligen en undersökning bland Sveriges föräldrar för att ta reda på deras kunskap om barns säkerhet i bil. Det resultat vi
ser i undersökningen visar att frågan är konstant aktuell, säger Sofia Bergfors, marknadschef på Volvia Försäkringar.

Undersökningen presenteras i sin helhet den 7 maj kl 9:30 på förskolan Barnens Montessoriakademi i Solna. Medverkar gör NTFs
generalsekreterare Marie Nordén, samt Volvia Försäkringars marknadschef Sofia Bergfors.

Volvia Försäkringar och NTF står tillsammans bakom initiativet Barnsäkerhetens Dag som genomförs för sjunde året i rad. Upprinnelsen till
kampanjen är Volvias undersökning där det framgår att upp till 52.000 av alla 0-4 åringar placeras felvända i bilen – framåtvända i stället för
bakåtvända. Något som kan få livsavgörande konsekvenser vid en bilkrock.

 –    Barnsäkerhetens Dag är en kampanj för att sprida information om barnsäkerhet i bil, som genomförs i samarbete mellan Volvia och NTF,
berättar Marie Nordén på NTF. Tillsammans vill vi sprida så mycket information som möjligt. Vårt gemensamma mål är färre skadade barn i
trafiken.

Hittills har över 230 000 barn över hela Sverige deltagit i Barnsäkerhetens Dag som blivit ett stående inslag på landets förskolor. Kampanjens
höjdpunkt är baklängesmarschen den 7 maj, då fler än 30.000 barn går baklänges på sina förskolor för sin rätt att sitta säkert i bilen, d v s
baklänges. Barnsäkerhetens Dag är också registrerat på FN:s globala trafiksäkerhetssatsning SaveKidsLives.

Information om pressträff:

Varmt välkommen att delta i pressträffen i Stockholm kl 9.30, som avslutas med en Baklängesmarsch av 50 barn på förskolan.

Anmälan görs till Åsa Blomberg, Prat PR på asa.blomberg@prat.se eller via sms på

0768-82 66 74.

Adress: Barnens Montessoriakademi, Carl Malmstens väg 10, 170 73 Solna.

Media är välkomna att medverka vid de lokala marscherna som sker på förskolor runt om i Sverige den 7 maj. För en lista över medverkande
förskolor på din ort kontakta: Jennie Monié, Prat PR: jennie.monie@prat.se eller 0722-78 04 62, eller Annika Hammarwall, Prat PR:
annika.hammarwall@prat.se eller 070-422 97 50

Läs mer på:

volvia.se/barnsakerhet

www.savekidslives2015.org

För mer information, kontakta:

Sofia Bergfors                                

Marknadschef Volvia försäkring              

Tel: 0768-932923                            

Mail: sofia.bergfors@volvia.se                 

Marie Nordén

Generalsekreterare NTF

Tel: 070-221 59 65

Mail: marie.norden@ntf.se

Fakta om Volvia

Volvia, som från början var Volvos eget försäkringsbolag, specialiserar sig på försäkringar för Volvo. Volvia Försäkringar har i flera år jobbat
aktivt med frågor inom barnsäkerhet. Med initiativ som ”Barnsäkerhetens dag” och ”Baklängesmarschen” har Volvia riktat fokus mot barnens
rätt att alltid sitta säkert i bilen. Volvia ingår sedan 2001 i Försäkringsbolaget If och finns i Sverige, Norge Finland och Danmark.

Fakta om NTF

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en oberoende, idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik.
Målet är en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors, företags och organisationers förmåga och vilja att
ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. Dessutom ska NTF medverka till att ge insikt om
trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.
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