
HSS Policy för trafiksäkerhet
Ansvarig: Styrelsen Reviderad den 14 maj 2016
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Beslut den 10/12-2012, reviderad 14/5-2016

 

Harnäs Skutskärs Simsällskaps Trafiksäkerhetspolicy

 Harnäs Skutskärs Simsällskap har beslutat att alla aktiva och ledare inom föreningen och andra som 
deltar i vår verksamhet ska på ett så trafiksäkert sätt som möjligt transportera sig till och från våra 
arrangemang.

 

Syftet är att göra alla resor mer trafiksäkra och mer miljöanpassade. Trafiksäkerhetspolicyn ska verka 
för en miljöanpassning av de transporter som sker inom föreningen samt fungera förebyggande 
gällande trafiksäkerhet vid föreningens resor.  

 

Harnäs Skutskärs Simsällskap har därför antagit följande trafiksäkerhetspolicy.

 

Resor med HSS buss

Som chaufför ska du:

 Alltid vara nykter och utvilad
 Alltid planera resan med god tidsmarginal
 Alltid respektera gällande hastighet
 Alltid använda säkerhetsbälte och informera passagerarna om säkerhetsbältet. Om 

ledare medföljer har dessa ett ansvar för att passagerare har säkerhetsbältet påsatt. 
 Alltid anpassa körningen på ett trafiksäkert sätt t ex att hålla avstånd till framförvarande 

fordon och undvika att köra utanför vägmarkeringen och anpassa hastighet efter väglag.
 Alltid kontrollera bussen enligt checklista innan avresa.
 Helst undvika att prata i mobiltelefon under färd.

Som passagerare ska du:

 Alltid använda säkerhetsbältet.
 Alltid sitta ner när bussen kör.
 Alltid stuva undan bagage i bussens bagageutrymme, inget löst bagage i bussen (kudde 

undantaget)
 Inte störa eller stressa chauffören

För allas trevnad och ökad livslängd på bussen gäller även:

 Inga skor på sätet
 Ingen förtäring, annat än vatten, när bussen kör
 Alltid städa efter dig och hålla bussen ren och fin
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Resor med egen bil

Som förare ska du:

 Alltid vara nykter och utvilad
 Haft körkort i minst 24 månader
 Alltid planera resan med god tidsmarginal
 Alltid använda säkerhetsbälte och se till att övriga passagerare använder 

säkerhetsbältet, barn kortare än 135 cm ska använda i bältesstol/kudde
 Förankra all lös utrustning/bagage
 Alltid respektera gällande hastighet och anpassa hastigheten efter rådande väglag
 Alltid köra på ett trafiksäkert sätt t ex att hålla avstånd till framförvarande fordon och 

inte gör onödiga omkörningar
 Helst undvika att prata i mobiltelefon under färd
 Vid längre resor ta pauser och/eller byt förare
 Prata med passagerarna om vilka regler som gäller, så att du inte blir störd eller stressad

Fordonskrav:

 Fordonet ska vara godkänt av Svensk Bilprovning
 Fordonet ska vara skattat och försäkrat 
 Fordonet ska vintertid vara försett med vinterdäck

Till och från träning

Gäller punkterna ovan om du kommer i bil. Tänk också på att:

 Starta i tid, så att du slipper stressa 
 Använda reflexer vid mörker
 Att alla som cyklar bör ha cykelhjälm (enligt svensk lagstiftning skall alla under 15 år ha 

hjälm)
 Att ha godkänd belysning på cykeln, vid mörkercykeln
 Att vid dåligt väglag och andra svårigheter hellre avstå från att åka eller avbryta färden


