
 
Måns och Noémi tar emot skolkamrater som blir avsläppta, kommer på cykel eller till 

fots i hörnet Gustafsgatan-Brunnsgatan. 
Fotograf: Anna-Karin Björnström 

Bu för bilar vid skolan 

under bilfria dagen  

GÄVLE  

Hörru backa 500 meter. Bu för bilar. 
Det råder ingen tvekan om hur Montessorieleverna vill ta sig till 
skolan. 
 

 
Familjen Stark, Milla, Pär och Linn, brukar cykla från Alderholmen, men när det 

regnar så här hade de nog tagit bilen om det inte hade varit bilfria dagen. 

Fotograf: Anna- Karin Björnström 

 
Kommunens trafikplanerare Pia Grönvall och Montessoriskolan rektor Elisabet 

Enmark är nöjda med uppslutningen. Fotograf: Anna- Karin Björnström 
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Pia Axling har märkt att det är mindre trafik runt skolan sedan den gått med i 

satsningen på att minska bilskjutsandet till skolan. 

Fotograf: Anna-Karin Björnström 

I dag lyste bilarna med sin frånvaro utanför Gefle Montessoriskolan på Sofiagatan 

på söder. Det var bilfria dagen och eleverna stod utposterade med målade plakat 

på bilavsläppningsställena några hundra meter från skolan. 

Noémi som går i tvåan och bor i Sätra cyklar helst med mamma och lillasyster. 

– Det är roligare. Man får se mycket mer saker när man cyklar. 

Ibland åker de bil och då blir hon avsläppt några hundra meter från skolan och 

går sista biten. 

– Det är ganska mycket bilar. En gång var det typ tre bilar, beskriver hon trafiken 

utanför skolan. 

De pratar mycket om hur de tar sig i skolan i klassen. Den som åkt bil ändra fram 

kan få godkänt ändå genom att gå runt skolgården och få motion på det sättet. 

Gefle Montessoriskola är en av tre skolor som nappat på erbjudandet om 

extrainsatser för att minska biltrafiken runt skolan. Bland annat kartläggs alla 

elevers skolväg för att se vilka alternativ som finns till bilen. Rektor Elisabet 

Enmark, som lämnat bilen hemma i dag, har märkt skillnad i dag. 

– Det var som en förälder sa, det ser ut som en bomb har slagit ner. 

En bit bort från skolan sitter Pia Axling i en bil och väntar på hustrun Jenny, som 

som vanligt promenerat med dottern Ellen till skolan. Hon tycker att satsningen är 

bra och tycker att det blivit mycket mindre bilar i år jämfört med i fjol. 
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