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Fauske får trafikkkskryt
Distriktleder i Trygg Trafikk, Harald
Heieraas, er imponert over hva Fauske
har fått til med trafikksikkerheten.
Torsdag var han på Fauske
for å markere avslutningen
av et prosjekt der noen få
utplukkede kommuner over hele landet har deltatt, på hver sine områder.
Espen Johansen
Publisert: 09.12.2011 kl. 14:40 , Endret: 09.12.2011 kl. 14:47

Fauske har tatt for seg lag og foreninger. Det har vært fokus på å få flere til å
gå eller sykle til og fra fritidsaktiviteter – og på trafikksikkerhet når det kjøres
bil eller buss.

Harald Heieraas i trygg trafikk og ordfører i Fauske, Siv
Anita Johnsen Brekke. - Fauske har gjort en meget god
jobb for å bedre trafikksikkerheten. Foto: Espen Johansen

– Vi syntes henvendelsen var spennende, og så fort at vi kunne knytte
dette opp mot folkehelsearbeid, sier kultursjef Stig Løvseth.
– Bakgrunn for dette ønsket, og ideen, er at lag og foreninger gjennom sine
sesongbaserte aktiviteter har stor forflytning av medlemmer til ukentlige og
daglige øvinger og treninger – og til kamper og stevner. Denne forflytningen
skjer både gjennom privatbiler, sykkel, buss og til fots, sier Harald Heieraas.
Prosjektgruppa har foruten Heieraas bestått av Jakob Djupvik,
folkehelsekoordinator i Fauske kommune, Stig Løvseth, kultursjef Fauske
kommune, Bjørn Are Melvik, tidligere ungdomsleder i Fauske/Sprint.
Valnesfjord IL, NAF Salten Motorsport, Fauske skolekorps, Dans Fauske,
Fauske/Sprint og Fauske idrettslag har vært med i prosjektet.
Løvseth sier at han selv har endret atferd etter å ha deltatt i prosjektet.
– Jeg er blitt mer bevisst på sikkerhet. Når det bestilles buss som for
eksempel skal frakte barn og unge til og fra alpin lørdag-tilbudet i
Holtanlia, så krever jeg nå alltid at bussene skal ha tre-punkts
sikkerhetsseler. Det er bare ett eksempel, sier han.
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Avbryt
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