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     ÅRSRAPPORT FRA AKTIVIT- OG SPORTSKOMITEEN 2021 

1.   LYS TIL ETTERTANKE. 

Den 3.1. var det gjennomføring av lys til ettertanke.  NAF avdelingene i Vestfold bisto 

som vanlig på denne markeringen. 

2.  MØTE LABAKKEN SKOLE. 
Den 8.6. var det møte i forbindelse med sammenslåingen av Herstad og Vestskogen skole 

som skal flytte til nye Labakken skole, og trafikkforholdene rundt dette. 

3.  MØTE MED SVV 
Den 10.6. var det møte med SVV der følgende temaer ble drøftet: Trafikken til nye Labakken 

skole samt trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med den nye skolen. Fartshump på Rv. 308 

ved Skjerve. Dette var en reklamasjon som ville bli utbedret i løpet av sommeren/ høsten. 

Busskantstopp i Brattåsveien utenfor Brattås skole.  Trafikkfarlig kantstopp rett før 

venstresving. 

4.  MØTE I BYPAKKE TØNSBERG. 

Den 21.6. var det møte i bypakke Tønsberg.  Øivind Jacobsen stilte for NAF. 

5.  MØTE PÅ HOFBANEN. 

Den 16.8 var det møte på Hof banen. Avdelingene Nordre, Kongsberg og Tønsberg var til 

stede for å diskutere gjennomføring av åpen dag. Gaute Amundsen og Finn E. Berg stilte for 

vår avdeling. 

6.  SKOLESTART. 

Den 17.8. var vi på Herstad, Vestskogen og Brattås skole for å se på trafikkforholdene ved 

skolestart. Det ble påpekt for høyt gress som måtte fjernes vest for gangfeltet ved Herstad 

skole. 

7. SKOLESTART, SKOLEPATRULJE 

Den 23.8. var det opplæring av skolepatrulje ved Steinerskolen. 

8.  SKOLESTART. 

Den 26.8. var det kontroll ved Presterød og Sandeåsen skole. 

9. ÅPEN DAG VED HOFBANEN. 

Den 11.9 ble det gjennomført åpen dag ved Hof banen.  På grunn av koronasituasjonen var 

det bare ti biler som møtte opp, men de var svært fornøyde med gjennomkjøringen. 

10.  FOREDRAG VELLE. 

Den 14.10. var Siv Kristoffersen og Grethe Nordby og holdt foredrag om trafikksikkerhet for 

våre nye landsmenn ved Velle industrier. Dette ble meget godt mottatt. Promillebriller og 

sykkelhjelm ble benyttet. 

11. UTDELING AV REFLEKSVESTER. 

Gjennom året har det blitt delt ut 383 refleksvester til barnehager i Færder og Tønsberg. 

Utdeling på en koronavennlig måte.  
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