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Viktig meddelelse 

  

Onsdag 22. september rykket nødetatene ut til an alvorlig sykkelulykke ved en skole i 

Sandefjord. Gutten som hadde falt av sykkelen ble hardt skadet med tann- og hodeskader, og 

havnet på sykehuset. Patruljen fra politiet som rykket, fant ut at det var noen som hadde 

løsnet skruene på sykkelhjulet, slik at hjulet falt av i fart. Dette er den tredje alvorlige 

hendelsen i Sandefjord på kort tid. 

  

Vi i politiet er veldig bekymret for dette, da vil har sett lignende hendelser i hele Vestfold den 

siste tiden. Vi har sett at noen har sabotert bremsene på sykkelen, eller løsnet andre skruer. 

Hvilke konsekvenser dette får, handler i stor grad om flaks og tilfeldigheter, og det er 

nærliggende å tenke at noen fort kan bli livstruende skadet i møtet med biltrafikk når man 

plutselig mister kontroll over sykkelen. Politiet sikrer spor fra disse åstedene, og sporene kan 

medføre en oppklaring i morgen eller om flere år. Vi vet at dette er en slags "challenge" som 

går på sosiale medier, og da kan det også foreligge filmer som vi ber dere i skolen være 

oppmerksomme på.  

  

Vi ber dere om å snakke med elevene om det som har skjedd, og snakke med elevene om 

hvor alvorlige konsekvenser å løsne en skrue på en sykkel kan få, uten at man gir de som gjør 

dette mer status. Samtidig ber vi dere om å påpeke hvor viktig det er å kontrollere sykkelen 

sin før de tar den i bruk. Kontroller at alle skruer sitter slik de skal, og at bremsene fungerer. 

Kanskje dere også kan ha et ekstra øye med sykkelstativene i løpet av dagen, og vi håper dere 

kan hjelpe elevene med sykkelkontroll før de sykler hjem. 

  

Med ønske om et godt samarbeid. 

  

Mvh.  
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