
Hur man färdas säkert på vintern!
Visste du att det kan vara väldigt farligt för ditt barn att sitta i en bilbarnstol med en tjock vinterjacka? Vid 

en olycka eller en kraftigare inbromsning kan allvarliga skador uppkomma på barnet då bilstolens bälte 
inte kan hålla barnet på plats på det sätt som det är tänkt.

Vid en olycka är krafterna så stora att barnet kommer pressas mot sitt bälte och alla luft däremellan 
kommer pressas bort. Det resulterar i att barnet får alldeles för mycket rörelse då bältet inte är tillräckligt 
åtstramat. Ta ytterligare en titt på den andra bilden, vid en olycka, kommer ditt barn röra sig fritt enda tills 

det når detta internbälte.

Hur ska jag då göra för att mitt barn inte ska frysa?
Vi anser försås inte att enda utvägen är att låta barnen frysa. Därför har vi samlat våra bästa tips på 

alternativa sätt att hålla era barn varma under de kalla bilresorna:

1. Använd “footmuffs” designade för att passa till babyskydd
“Footmuffs” som exempelvis BeSafe Footmuff är designade för att användas till babyskydd. Ryggens öppning och 
föberedda hål tillåter internbältet att löpa som vanligt innuti så ingen konflikt mellan bälte och det värmande lagret 
uppstår.

2. Placera en varm vattenflaska i bilstolen 5-10 minuter innan avresa
Genom att placera en varm vattenflaska i bilstolen 5-10 minuter innan avresa säkerställer man enkelt att barnet inte 
sitter på en kall yta. Istället sitter de på en plats med extra värme underifrån.

3. Använd värmande kläder utav fleece eller ull
Dessa material erbjuder god isolerande effekt utan att behöva ett tjockt lager av luft emellan, på så sätt kan bältet 
stramas åt väl.

4. Sätt på dunjackan på “fel håll” efter att bältet är på plats
Placera ditt barn i bilstolen utan jackan och spänn fast hen i bältet. Efteråt sätter du på barnet jackan “bakofram”, 
armarna genom jackans ärmar men ryggen av jackan över barnets bröst och mage. På detta vis får man fortfarande 
en hel del värme utan riskerna av en konflikt mellan jackan och internbältet.

5. Ta med en extra filt till bilen
Erbjud barnet att gosa in sig i en varm filt efter att barnet blivit fastspänt i bältet. Detta löser utmaningen galant.


