
 
 
 
 

Adress: Vintergatan 2, 172 69 Sundbyberg, tel: 08-629 27 80, e-post: info@rtp.se, webb: www.rtp.se 
Organisationsnummer: 815200-4134 

 

  
 
 
Sundbyberg 2017-09-22 

 

PRESSMEDDELANDE 
 

Se till att du syns därute! 

Personskadeförbundet RTP vill minimera antalet personer som skadar sig i trafiken. Idag den 
22 september är det höstdagjämning och vi passar på att uppmärksamma att vi går mot 
mörkare tider och vikten av att då synas i trafiken. 

Att vi går mot mörkare tider är ytterligare en olycksfaktor vad gäller trafikolyckor. Att använda reflex, 
bilbälte och cykelhjälm är något du själv kan göra – och det kan rädda ditt liv! Därför kommer vi idag 
att synas ute på gator och torg runt om i landet och dela ut reflexer. 
 
Även om du använder reflex, kör försiktigt och cyklar med hjälm så kan det ändå hända! Varje år 
skadas 1000-tals personer allvarligt i trafiken. En allvarlig trafik- eller olycksfallsskada förändrar livet. 
Inte bara för den som skadas utan även för nätverket av familj, vänner, arbetskamrater med flera. 
Därför är det viktigt att i en ny livssituation få information och möjlighet att utbyta erfarenheter med 
andra i samma situation.  
 
Tillsammans skapar vi fler möjligheter  
Personskadeförbundet RTP är en ideell organisation vars målsättning är att alla ska ha möjlighet att 
delta i livet på lika villkor. Vi ger information och vägledning till personer med trafik- olycksfalls- och 
polioskador och deras närstående. Till oss kan du och dina närstående vända er för att få kontakt med 
människor som är, eller har varit, i en liknande situation.  
 
Vi arbetar för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till bra rehabilitering och 
tillgång till rätt hjälpmedel. Genom projekt och samarbeten bidrar vi till utveckling. Vi stödjer 
forskning som leder till mernytta för medlemmarna, samt erbjuder juridisk rådgivning i 
socialförsäkringsfrågor.  
 
För mer information besök: www.rtp.se  
Vill du skänka en gåva och stödja oss i vårt arbete gör du det via vårt 90-konto: Plusgiro: 90 00 06-8 
Bankgiro: 900-0068 Swish: 123 900 00 68 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
För frågor: 
Marina Carlsson, förbundsordförande, Tel: 08-629 27 92 E-post: marina.carlsson@rtp.se  
Helena Tiderman, informations- och pressansvarig: helena.tiderman@rtp.se, Tel: 070- 268 89 72 
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