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Ta ansvar
bär reflexER!
Å vad du är duktig som har
reflexväst

Våga bära reflexER!

Vet inte hur många gånger jag har
hört denna kommentar, men nu är
jag less. Så istället för att säga tack,
svarar jag ”Jag är INTE duktig utan
jag tar ansvar både för mig själv och
mina medtrafikanter och då blir det
oftast en aning tyst.”

Så snälla vi behöver hjälpas åt!
Bär reflex och inte bara en liten, utan
många och ännu fler!
Många säger att dom går bara på
trottoaren eller på en gångbana. Ok,
så du går aldrig över en väg/gata?
Även om du går i centrala centrum
och ska gå över en gata bär reflex
eller åtminstone stanna och titta mer
noga innan du går över!
Det är mörka tider just nu och
extra mörkt nu när snön har kommit och försvunnit igen. Det blir så
otroligt mörkt och det blir inte bara
otroligt mörkt, utan det blir också ett
sådant djupt mörker. Att jag nästan
blir rädd att vara ute, för att det blir
så mörkt speciellt när jag kör bil.

Vet du vart jag är mest rädd
att köra
på någon när jag kommer i min bil?
Jo mitt i stan!
Det är inte klokt, men jag kör så
sakta jag bara kan för det är vägkorsningar och det är övergångsställen, det kanske regnar och då
blänker det i mörkret. Jag blir helt
slut för att jag är så fokuserad och
rädd för att någon kanske bara kliver
ut mitt framför min bil. Jag säger
det jag hinner inte se allt fast att
jag sitter på helspänn. Så hjälp mig
slippa vara livrädd att jag ska köra
på någon bara för att här var det ett
övergångsställe, här kan jag bara
kliva ut hej och hå.
Jag vet själv när jag kommer
gående, att jag stannar och tittar om
chauffören ser mig. Bara för att det
är ett övergångsställe kan jag inte
kliva över, utan jag vill verkligen
ge bilisten chansen att se mig och
inte få hjärtat i halsgropen när jag
helt plötsligt kravlar upp på deras
motorhuv.

Det är så bra att det kommer fler
och fler roliga reflexdekorationer, så
använd dom och ta ansvar. Vad gör
det att vara en julgran som blinkar
när jag vet att nu tar jag ansvar och
inte bara för mitt liv utan för många
andras!
Det är många som har blinkande
hundar och även barnvagnar som
verkligen syns, men du själv då?
Kanske en liten stackars reflex som
dinglar ut från din ena ficka.

Varför inte förgylla denna
mörka tid med reflexglada
människor?
Jag bär med stolthet min reflexväst och sen tar jag gärna dom där
banden som man kan sno runt både
anklar och armar. Eftersom jag har
en ryggsäck på ryggen så sätter jag
gärna en extra reflex där eftersom
ryggan skymmer reflexvästen. Jo,
jag vet det är lätt att glömma bort,
men varför då inte ladda jackorna
och väskorna du brukar ha i denna
årstid. Ladda med en lampa, banden,
en väst och annat kul bling bling och
så är det bara att plocka fram när
det är dags. Många har även lampa
i mobilen så använd den och visa att
här går jag, ser du mig?

Reflexväst i bilen
Jag har tom lagt en reflexväst i min
bil, för tänkt om bilen stannar på
vägen så där. Då är det allt bra att ha
en reflexväst att sätta på sig om jag
behöver gå och fixa runt bilen.
Nä, jag är inte präktig utan jag försöker bara göra mitt bästa, men visst
kan jag också glömma och så står jag
där utan reflexer, men då måste jag
ta ett extra stort ansvar. Jag vill vara
med i matchen ett bra tag till och jag
vill inte göra slut på någon annans.

Så vad säger ni kan vi inte
hjälpas åt och lysa upp höstmörkret med massa härliga
reflexer?
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