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Kostnadsfria lekande barn-skyltar för lugnare trafik 
 
Sommarlovet börjar på flera håll i landet gå mot sitt slut och förskolor, skolgårdar och 

närliggande områden fylls med barn och ungdomar igen. 

 

I samband med skolstarten är det cirka 100 000 barn som ger sig ut i trafiken och 

många föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan. Just runt skolor är det alltför få 

som håller hastigheten eller sänker farten, detta vill Moderna Försäkringar i samarbete 

med Viking Sverige AB uppmärksamma genom lansering av gratis varningsskyltar: 

”Kör Sakta – Lekande Barn”. Dessa skyltar kan skolor och förskolor beställa för att 

uppmana bilister att köra sakta. 

 

Oroande statistik   

Enligt Polisen är det hastigheten som främst avgör hur allvarlig en olycka blir. 

Mätningar visar dock att ju lägre fartbegränsningen är desto färre håller farten. Under 

2013 körde 78 procent inom hastighetsgränsen på kommunala vägar med 70 

km/timmen, medan över hälften körde för fort på 40-vägar. Utanför skolor brukar 

hastigheten vara begränsad till 30 km/timmen.  

 

Beställ en kostnadsfri skylt 

Beställ en varningsskylt kostnadsfritt på www.vikingsverige.se/Lekande-Barn  

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Mårten Rosman, VD (Press- och mediakontakt) Viking Sverige AB 

Telefon: 076 188 02 58 

E-post: mtr@vikingsverige.se  

 

Andreas Björkgren, Marknadsansvarig Moderna Försäkringar 

Telefon: 0706 57 80 21 

E-post: andreas.bjorkgren@modernaforsakringar.se  

 
 
Om Moderna Försäkringar 
Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar 
för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största 
försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & 
MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se  
 
Om Viking 
Viking är en av Skandinaviens största assistansaktörer. Vi har rikstäckande servicenätverk i Sverige, Norge 
och Danmark och dygnsbemannade larmcentraler som finns tillgängliga hela dygnet, hela landet. Vi hjälper 
dig vidare på vägen - oavsett, alltid, överallt. Läs mer på www.vikingsverige.se  

http://www.vikingsverige.se/Lekande-Barn
mailto:mtr@vikingsverige.se
mailto:andreas.bjorkgren@modernaforsakringar.se
http://www.modernaforsakringar.se/
http://www.vikingsverige.se/

