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Vi står bakom
arbetet för
en bättre
trafikmiljö för
både stora
och små.

Kockumsvägen 32, Kallinge
Måndag-Fredag 9-18
Lördag 10-13
Telefon 0771-612 612

Värna om varandra i trafiken!

Vi deltar i utvecklingen
av miljövänliga motorer!

Vardagar 10:00-20:00
Lördag – Söndag 10:00-18:00
Brommablocks.se

Added Value, in Everything We Do
Läs mer om oss på:

www.gnutticarlo.com

Hos oss bor framtiden
www.svenskabostader.se

För trygg
färd för
både stora
och små!

Kantyxegatan 25 • 213 76 Malmö • tel. 040-46 79 50

www.pitetaxi.se

Var rädd om dina tänder, kör försiktigt så att inget händer!

www.bygma.se
08-544 960 00

För en bättre upplevelse!
Vi jobbar för en säker
trafik och en bra miljö

Det är tufft med reflexer när du i mörkret
går, alla kan se dig vart du än står!

Kör försiktigt!
Barnen vistas
även ute på
vägarna.

www.opusbilprovning.se

FTV Jakobsgårdarna
tel. 0243-49 77 80

Barnen är vår framtid.
Vi bryr oss!

Bilar är stora, barn är små.
Använd reflex så syns du ändå!

tel. 08-608 63 30

Glöm inte
reflex och
hjälm!

www.gardstensbostader.se

www.fagersta.se

Var rädda om barnen.
Kör försiktigt i trafiken.
www.fagerstabrukshotell.se

LEK ALDRIG NÄRA
LASTBILAR!

Gå och cykla till skolan!
Vi arbetar
för en trygg
trafikmiljö

www.miljohuset.info

Bra däck är en säkerhetsfråga

Tel 0922-13177
Norra industrivägen 13, haparanda

Tänk på miljön
– välj fjärrvärme

och säker

Gnesta vårdcentralen • tel. 0158-524 10

Var rädd om dig i trafiken
hälsar Ronald McDonald HUS
och RestaurangeN i TUMBA

FTV Kvarnsveden
tel. 0243-49 79 80

Trafiken är som el,
det är farligt om
man gör fel

Barnen och skogen
är vår framtid.
Vi kör skonsamt
och försiktigt!

Tillsammans arbetar
vi för en säkrare
trafikmiljö för både
stora och små!

Att cykla med hjälm är
tufft och visar dessutom
på sunt förnuft!

www.egirs.se

Telefon 0142-29 98 80

Vi tar extra hänsyn till barnen i trafiken

Vi värnar om våra
hyresgästers barn

Vi är rädda om
våra barn!

www.helsingborg.se
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Åk säkrare – Ta på dig bussbältet!

God service och trygghet hos HEBA

På säker väg
genom livet!
www.skuleberget.com

www.hebafast.se

Karlshamnsverket – vår uppgift är att ge extra kraft

Kapsch TrafficCom – Trafiklösningar för ökad trygghet och livskvalitet!

Du vet väl om att du Är värdefull,
Var rädd om dig!

Rätt däck
räddar liv!

BillerudKorsnäs Sweden AB, Karlsborgs Bruk

www.billerudkorsnas.se

Hjälm och reflex i trafiken så klart!

Vi står för god
service, hög
säkerhet och
komfort.

BODARNE PASTORAT

- ett företag i E.ON koncernen

Det är alltid GRÖN
Gubbe till GUD!

Barnen
och miljön
är våran
framtid

www.nordkalotten.com
0920-20 00 00

Välkommen med Er förfrågan!

ALVIKS TRAFIK AB
Telefon: 0920 - 802 50 • www.alvikstrafik.se

Din upplevelse
är viktig för oss!

JÖNKÖPING

ASFALTSARBETEN • GRUSJUSTERINGAR
BRUNN- och KANTSTENSARBETEN

Vi förser landets kommuner och
deras skolor och förskolor med
tillfälliga paviljonger

Säker skånsk logistik i världsklass

www.expandia.se

Tjat, tjat, tjat
men reflex
är faktiskt
smart!

www.hallestabuss.se

För barnens säkerhet i trafiken

www.dhlsupplychain.se
Hjälm – skyddar
Din hjärna
i vått och
torrt

STILLINGSÖNSBIL AB
AUKTORISERAD
Mazda-service

Jägarvallsvägen 3A
584 22 LINKÖPING
info@asfaltsgruppen.com
Tommy tel. 0730-58 47 12

ASFALTSARBETEN • GRUSJUSTERINGAR
Tel. 013-12 59 50
BRUNN- och KANTSTENSARBETEN
Jägarvallsvägen 3A

Tel. 013-12
50 info@asfaltsgruppen.com
Välkommen
med 59
Er förfrågan!

Tel. 013-12
59 50
Jägarvallsvägen 3A

584 22 LINKÖPING

Tommy tel. 0730-58 47 12

584 22 LINKÖPING

Jägarvallsvägen
3A
ASFALTSARBETEN • GRUSJUSTERINGAR
info@asfaltsgruppen.com
584 22 Linköping
Tommy tel. 0730-58 47 12 BRUNN- och KANTSTENSARBETEN
info@asfaltsgruppen.se

STILLINGSÖNSBIL AB
AUKTORISERAD
Mazda-service
BMW
service

Orust STÖRSTA BILSKADEVERKSTAD
Vi utför alla typer av
verkstad och glasreparationer

Högelidsvägen 2, Henån ● 0304–348 40 ● www.stillingsönsbil.se
Välkommen måndag – fredag 7.30–16.30

Välkommen med Er förfrågan!

ASFALTSARBETEN • GRUSJUSTERINGAR
BRUNN- och KANTSTENSARBETEN
Välkommen med Er förfrågan!

Hertsö
vårdcentral
BILSKADEVERKSTAD
Orust STÖRSTA

BMW

Vi utför alla typer av

Kör försiktigt!

Kunskap räddar liv!

Säker färd för stora och små.
Cykelhjälm och bälte på!

Tel. 013-12 59 50

Tel. 013-12 59 50

Jägarvallsvägen 3A
584 22 LINKÖPING
info@asfaltsgruppen.com
Tommy tel. 0730-58 47 12

Använd reflex så
syns du i mörkret!

I varje barn
bor en liten
byggare.

www.tailored-blanks.com

www.sebroschyr.se/WUGANG-UK/WebView

www.voe.se
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Trivsamma bilar för både de stora
och små!
Samhällsbyggaren med helhetssyn.

Var smart,
använd
cykelhjälm
såklart!

Lycka till
i skolan
& trafiken
så syns vi
i butiken!

Hägerstensåsen

VI BRYR OSS!

Var rädd
om dig
i trafiken!

www.anva.se

www.trivselbil.se

www.norconsult.com

RONNEBY

Välkommen! Hälsar Erik med personal

BEVARA VÅR FRAMTID - BARNEN
KÖR FÖRSIKTIGT!

Du är vår
framtid!
Var rädd
om dig!!
Använd alltid
hjälm & reflex!

se

Öppet alla
dagar 8-21

www.kami.se

Vi stöder trafiksäkerhetsarbetet
för Tumbabarnens framtid!
Måndag-Fredag
Lördag		
Söndag 		

09-19
10-16
11-16

Ett självklart val!

Välkomna
!

barnen är vår framtid
Vi jobbar
för ökad
trafiksäkerhet!
Kör alltid
försiktigt!

Tumba Torg 1, Tumba
Telefon 0771-612 612

SpångaMälarö Lastbilcentral AB • tel. 08-564 109 50 • www.smlbc.se

www.taxinyberg.se

www.gelita.com

042-45 851 50
bjuvsbostader.se
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www.monoflex.nu

Barn är
det finaste
vi har.
Tänk på det
när du är
ute och far!

Trygga och säkra områden för stora som små!

Din installatör inom
Elteknik, VS-teknik och Ventilation

www.herbo.nu

www.imtech.se • 010-472 60 00

Alla barn behöver änglavakt
och cykelhjälm!

Vi välkomnar stora som
små, det finns alltid
något att välja på.

Fullerstatorget 2 i Huddinge - Tel. 08- 711 47 40

www.tandlakaresandbacka.se

Säkra dragkrokar
för din trygghet

Trafiken är som el, det är
farligt när man gör fel

Vi stöder Trafikkalendern

OXELÖSUNDS FÖRSAMLING
www.oxelosundsforsamling.se

Håll utkik efter oss!
och vinka gärna...

www.lastbilsstation.se

Tänk på att
vi också
finns
i trafiken

BÄCKEBOL

www.gladakockenmonsteras.com

Kakelplattor är hårda – barn är mjuka!

Vi värnar om barnen

Kör försiktigt

www.kakelspecialisten.se

Tel. 0435-394 00 • www.perstorpsbostader.se
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Bättre offentliga toaletter

Barnen är vår framtid, kör försiktigt!

Var rädda om barnen i trafiken!

Kör försiktigt i bostadsområden, tänk på lekande barn!

Nitarevägen 2, Karlskoga • 0771-890089

www.krokomsbostader.se

För både stora och små!

Ditt självklara val
av logistikpartner
www.danfo.com

LloydsApotek i Kumla stödjer
trafiksäkerhetsarbetet
Våra öppettider
Mån-Fre 9-18 • Lör 10-14

Vi satsar på säkerhet
i trafiken!

Vi sprider
ljus och
värme
i Nybro!

Lite varmare,
lite vänligare

Varmt
välkomna!
Din lokala bredbandsleverantör

www.lloydsapotek.se • 019-765 19 70

Med över 100.000 patienter!
www.citydental.se

www.citynatet.se

Barn har mindre
erfarenhet än vi
vuxna och de är
inte lika hårda
som verktyg.

www.nybroenergi.se

Trygga boendemiljöer
och bilfria gårdar.

Kör försiktigt
i trafiken!
Våra tandläkare och tandsköterskor talar
tillsammans över 40 olika språk

Din kompletta legoleverantör i tunnplåt

www.karlskogahem.se • 0586-657 00

www.varmevarden.se

VERKAR FÖR
MILJÖRIKTIGA
FÄRGER
OCH GOD
TRAFIKMILJÖ

OSKARSHAMN • tel. 0491-102 00
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A
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Vi kör med tanke
på barnens säkerhet

Mamma och pappa valde
Ford för säkerhets skull!
Välkommen in
och provkör
någon av våra
bilar.

Var rädd om
dig när du är
ute i trafiken!

Skolskjutsar & Beställningstrafik
haglundsbuss@hotmail.com
070-293 66 96

www.promonord.se

Skogen
och
barnen
är vår
framtid

www.wedaskog.se

Allt för cyklisten.

För en bättre upplevelse!

Vi jobbar för en säker
trafik och en bra miljö

www.opusbilprovning.se

www.regionorebrolan.se/lindesberg

Källsortera
med Beda!

Tel. 0435-296 50 www.narab.se

Vi bryr oss om barnen i trafiken
Trivsamt och
tryggt för både
stora och små!

Få 100 kr rabatt vid köp
av en Etto barnhjälm.
Ta med kalendern till butiken.

Välkommen
till Cycle Corner.
CYCLE CORNER | Drottningholmsv. 62 | 112 19 Stockholm
08-645 42 25 | www.cyclecorner.se | info@cyclecorner.se

www.tungalyft.se

"Uppmaning
till alla
bilister.
Akta våra
små
cyklister."

Tel. 0280-182 70 • Besöksadress: Lisagatan 42 • www.malungshem.se

wellspect.com

dentsplyimplants.com

Vi strävar efter kvalité i allt vi gör,
även när vi bilen kör!
www.tieto.se
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Cykla säkert - glöm inte
hjälm, lyse och reflex!

www.perstorp.se

Vi arbetar aktivt
med att göra
säkerheten
i samhället
tryggare

vi värnar om en ...

bra trafikmiljö i våra
bostadsområden!

Vi kör säkert för
allas bästa!

Tel: 0224-362 00 • www.hebygardar.se

www.betongindustri.se

Barnen är vår framtid

Var rädd om dig!

- var rädd om dem i trafiken

Ta det gott i trafiken!
Ota makeasti liikenteessä!

Barnen är vår framtid
– kör försiktigt
Välkommen till
oss på OKQ8
Norbergsvägen 2
737 48 FAGERSTA
Tel. 0223-146 40

Tekniska i Gnesta
www.astazero.com

(renhållning, VA, Gata & park)

Service- och Teknikförvaltningen
www.gallivare.se
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Hjälm och reflex
i trafiken så klart!

FSP Teknik

Stensjöterrassen

- Cykla och
använd hjälm!

Mölndal Centrum

Vi stödjer en tryggare trafikmiljö

Stensjöterrassen

Säker färd för stora och små,
cykelhjälm och bälte på!
www.alvesta.se
www.alvesta.se

Värna om
miljö och
dig själv

Just nu satsar vi allt på nya bostäder i Mölndal med
pågående projekt vid Stensjön och kommande
projekt mitt i Mölndals centrum.
Försäljning och information:
Nicklas Almsätter, 031-704 56 05
nicklas.almsatter@riksbyggen.se.
För mer information se:
www.riksbyggen.se

www.billerudkorsnas.se

Barnen är vår framtid!

www.jmentreprenad.se

Var försiktig
i trafiken så
slipper vi gipsa dig
här på kliniken!
We
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Att gå och cykla till skolan är bra
för hälsan och miljön.
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Du använder cykelhjälm och reflex
såklart, det är både tufft och smart!

Inga olyckor idag!

Vi arbetar för
en mjukare och
säkrare trafikmiljö
för alla.

Stadsmiljö

Vi jobbar för en säkrare trafikmiljö.

Lastbilar är stora, barn är små.
Använd reflex så syns du ändå!

www.widensakeri.se

Säkra vägar framåt!

www.orsa.se

www.scaniaoskarshamn.se

Du växer med reflexer
när du i mörkret går
- i trafiken lämnar
du tydliga spår

Det är dina
barn du möter.
Kör försiktigt!
www.finspang.se

Vi värnar om
barnen i trafiken
och arbetar för
en mjukare och
säkrare trafikmiljö
för alla

