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ÖVERGÅNGSSTÄLLET
TRAFIKATTERNA ÄR ETT SAMARBETE MELLAN:

Den här foldern innhåller information om hur du tryggt
går över ett övergångsställe och hur mamma och pappa
ska göra i bilen när de kommer fram till ett.

ÖVERGÅNGSSTÄLLET
Här ska barnen veta hur de tryggt går över ett övergångsställe och
hur mamma och pappa ska göra i bilen när de kommer fram till ett.

		
o
o
o

Stanna innan du går
Titta innan du går över
Stanna bilen
Gå över gatan

Hur gör jag när jag ska cykla över vägen undrade Maja och tittade
frågande på Pelle. Jo, då stannar du innan du kommer fram till
övergångsstället, kliver av cykeln och går fram till övergångsstället.
Sedan gör du samma sak som när du ska gå över, du tittar ordentligt
åt båda håll, kommer en bil stannar du tills bilen stannat och sedan
går du över med cykeln, som du leder. Jaha svarade Maja, så jag ska
inte cykla över vägen då? Nej, svarade Pelle, det är säkrare att du
går över vägen. Jag har en ramsa man kan säga när man ska gå eller
cykla över en väg:
”Ingen buss inget troll, nu har jag kollat åt båda håll.”

FRÅGOR
Vad måste bilar göra när de kommer fram till ett
övergångsställe när det står människor där som ska gå över?

Pelle & Maja var ute och gick i Uppsala. De hade precis träffat en
massa barn som talat om för dem hur det är att vara en trafikatt.
Tänk vad barnen är duktiga sade Maja. Men, Pelle, det är en sak jag
tycker är svår. Jag tycker det är svårt att förstå den där blåa skylten
som Måns svischade förbi, du vet där kattungarna stod. Jag vet att
det kallas övergångsställe, men är det är lite klurigt att veta hur man
ska göra. Framförallt om det kommer en sådan där Måns i full fart.
Det är viktigt, svarade Pelle, att du stannar när du
kommer fram till ett övergångställe. Ser du att det
kommer en bil ska du stå kvar tills bilen stannat
ordentligt. För det kan vara en Måns som sitter
bakom ratten och inte har en aning om att bilar
måste stanna vid ett övergångsställe när någon
ska gå över. När du ser att bilen stannat kan du
		
gå försiktigt över vägen. Kommer det ingen bil
		
går du försiktigt över vägen efter att du tittat
		
ordentligt åt båda hållen.

- De måste stanna bilen för att låta gående gå över vägen

Vad är det bra att du som cyklar eller går gör
när du ska gå över ett övergångsställe?
– Stanna, titta om det kommer en bil, och kommer en bil
står du still tills vi ser att bilen stannat. Då går du över
försiktigt. Har du en cykel så går du över
vägen med cykeln innan du börjar
cykla igen

Har du någon ramsa när
du går över en väg?

