Datum: 2013-01-03

Synpunkter och svar från Viks lösning
Nedan följer kommentarer, inspel och idéer från gruppen, Sbk:s svar är i kursiv stil:


Förbjuda vänstersväng vid Märtatvätten. Vägföreningen måste ansöka hos
Länsstyrelsen om detta. Sbk ställer sig dock positiv till förslaget



Oro för att trafiken till några av husen längs viks skolväg ökar när dagisföräldrarna
inte kör ända ner till dagis. Om vi får föräldrar att nytta Gramtomtaparkeringen
kommer det totala antalet fordon minska.



Om avlämningen vid Grantomta funkar till skolan så blir det en kraftig minskning av
trafiken. Ingen fråga.



Fråga om man jobbar aktivt med att få föräldrarna att låta barnen gå till skolan. Vid
eventuellt beslut måste detta aktivt informeras till föräldrar etc. av Sbk.



Vandrande skolbussar! Underlaget kan vara för litet, Sbk kan dock undersöka
intresset från närboende.



Om man stänger trafiken till Vikingens förskola så kommer trafiken på Viks skolväg
att minska kraftigt. Eventuella åtgärder i vägnätet är vägförenings sak. Sbk ser dock
många problem med en avstängning av vägnätet.



Förslaget inte omarbetat sedan förslaget till ny skolorganisation kom. Detta förslag
kom till inna förslag till ny skolorganisation. Sbk finner dock inte att förslaget
behöver arbetas om..



Fler barn innebär fler trafikrörelser. Som förälder måste man inte köra barnen, dessa
kan åka kollektivtrafik. Utöver detta kan föräldrar eventuellt nytta Gramtomtaparkeringen skapas inga problem.



Nr Viks Skolväg 16 kommer att få mer trafik när det stängs ner till dagis. Om vi får
föräldrar att nytta Gramtomtaparkeringen kommer det totala antalet fordon minska.



Behövs en bom för att föräldrar inte ska köra ner till viks skola. Eventuella åtgärder i
vägnätet är vägförenings sak. Sbk ser dock många problem med en avstängning av
vägnätet.
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En del av föräldrarna tror inte att det går att uppfostra föräldrar att inte köra sina barn
ända fram.De tror att (Montessori) Grantomtaparkeringen måste göras om. Sbk
föreslår att man ska göra det.



Behövs en ny lösning för att begränsa trafiken in på Viks skolväg. en bom eller
liknande. Eventuella åtgärder i vägnätet är vägförenings sak. Sbk ser dock många
problem med en avstängning av vägnätet.



Kommer barn ner förbi från Näverängsvägen och Hagaberg det behövs en säker
övergång över Viks skolväg. Eventuella åtgärder i vägnätet är vägförenings sak Sbk
kommer att medverka för trafiksäkerhet för skolbarnen.



Bra om man bestämmer sig för att vikingen förskolebarn personal och boende får
köra in på parkeringen. Men den måste bli säkrare idag är den farlig. Detta kommer vi
titta närmare på.



Att de går genom matsalen funkar redan idag. Inget problem säger rektor på Viks
skola. Ingen fråga



Situationen för barn och boende är kaotisk. Det är därför Sbk och vägföreningen
startat upp detta projekt.



Från vägföreningens sida är den säkraste metoden att minska antalet bilar. Är inne på
att avsläppet ska ske vid (Montessori) Grantomta i högre utsträckning. Ingen fråga.



Viktigt att ha en dialog med skolan om hur viktigt det är att arbeta med föräldrarna för
att få dem att minska sitt bilkörande ända fram. Tråkigt att behöva ta till
poliskontroller och p-böter. Politiken måste ta sitt ansvar att säkerställa
trafiksituationen innan man lägger till fler elever. Upp till skolorna och politiken att
jobba för att föräldrarna inte ska köra sina barn ända fram. Vid eventuellt beslut måste
detta aktivt informeras till föräldrar etc. av Sbk och skolorna.



Hoppas att vi inte ska vänta på den här lösningen för vikingens föräldrar säger
förskolechefen på vikingen. Hon vill ha en bom som stoppar all trafik utom
nyttotrafik och boende in i viksområdet. Tycker att förslaget är bra. Eventuella
åtgärder i vägnätet är vägförenings sak. Sbk ser dock många problem med en
avstängning av vägnätet.



(Montessori)Grantomta parkering måste vara trygg och säker. Att lämna på. Detta
kommer att vara ett huvudsyfte i den fortsatta planeringen.



Idrottshallen har gjort att avsläppningsplatsen har minskat. Dessa verksamheter måste
kunna samexistera.



Viks skolväg 20 säger att trafiken har ökat kraftigt sedan två år tillbaka och
föräldrarna släpper av framför skolan trots att det inte finns några avsläppnignsfickor.
Vid kiosken borde enkelriktningen tas bort så att det går att köra in och ut på samma
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plats. Den mot Hemmesta ska stängas. Eventuell avstängning eller förändring av
trafikföringen vid denna plats måste Trafikverket vara med och besluta om.


Vissa tror inte att det går att lita på sunt förnuft hos föräldrarna. Tror på lagar böter
och förbud. Måste upp skyltar. Förbudsskyltar etc. har vägföreningen och Sbk
diskuterat om. Om vägföreningen ansöker kommer Sbk utreda detta.



Viks skolväg 16 utifrån ett barnperspektiv att uppfostra föräldrar tror hon inte heller
på. Föräldrarna ställer sig precis hur som helst. barnen får gå ute i vägbanan. Folk
hänger sig på tutan. Om vi får föräldrar att nytta Gramtomtaparkeringen och aktivt
informerar föräldrar etc. finns en otrolig förbättringsmöjlighet..



Tror inte på hot och piska utan bra motiv. För att få folk att använda
(Montessori)Grantomtaparkeringen måste man jobba med att förklara varför. Det
kommer aktivt att informeras varför.



(Montessori)Grantomtaparkeringen ska bli fri från lärarnas bilar vilket ger plats för att
lämna och hämta. När man flyttar dem till Vik så blir det plats på Grantomta. Och då
kan man börja om. Genom skyltsättning och information kommer detta att
genomföras.



Avsläppningsplatsen(Montessori) funkar inte längre man måste flytta busshållplatsen.
Eventuella åtgärder i vägnätet är vägförenings sak. Vi har dock diskuterat denna
avsläppningsplats vara eller icke vara.



Enkelriktningen var till för att det skulle bli så krångligt som möjligt att köra in i
området. De flesta barnen kommer från Hagaberg borde inte behöva köras till skolan.
Regleringen bör vara kvar då den skapar flöde åt ett håll. Trafiksituationen skulle
försämras om förändring genomförs.



Skolorna måste jobba mer mot föräldrarna. Vandrande skolbussar och tillstånd för
vissa att köra in. Ev tidsbegränsat parkeingstillstånd. Vägföreningen kan lappa och
bötfällning men man kan få ett parkeingstillstånd från rektor och bötfällning alla som
inte har sådant. Information är viktigt. Underlaget kan vara för litet, Sbk kan dock
undersöka intresset från närboende. Några parkeringstillstånd kan inte vara aktuella
då det tillåter trafik.



Viks Skolväg 6 skulle aldrig släppa sina barn tror att det är en förutsättningen att man
löser problemet med (Montessori) Grantomtaavsläppet. Eventuella åtgärder i
vägnätet är vägförenings sak. Vi har dock diskuterat denna avsläppningsplats vara
eller icke vara.



Vi vill ha en liten förändring vid gångvägen från matsalen där man måste ut i
vägbanan för att. Komma till gångbanan. Höga trösklar. Detta ska Sbk titta på.



Viks skolväg 18 på morgnarna är det kaos. Folk parkerar in dem. Tycker att det är en
bra lösning med entrén för vikingen men det får inte bli mer trafikfarligt för andra
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barn i området om man gör den förändringen. Troligtvis löses de flesta problemem
genom ändring av Grantomtaparkeringen.


Vill ha aktiva lösningar för att förbjuda trafik genom området. Alltför få föräldrar
använder (Montessori) grantomta parkeringen. Eventuella åtgärder i vägnätet är
vägförenings sak. Sbk ser dock många problem med en avstängning av vägnätet
utöver skyltning.



Lösningen som var tänkt från början har inte funkat. Nuvarande handläggare har inte
sätt den tänkta lösningen utan försöker ta fram en slutgiltig lösning.



Stoppskylt vid Olle svårt att få folk att efterleva. Eventuella regleringar måste alltid
övervakas.



Varför måste man gå igenom matsalen på gångvägen? Aktuell handläggare vet inte så
detta kommer att utredas framöver.

Både före och efter dialogmötet har synpunkter(3 stycken) inkommit där deras synpunkter
har funnits med på dialogmötet eller finns med som förslag på vidare arbete i
tjänsteutlåtandet.
Synpunkterna är tagna från de anteckningar som fördes på dialogmöte och svaren är
sammanställda av Lars Kustus.
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