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Medborgarförslag: Anlägg en
”avlämningszon” vid Ugglebo,
Svartbäcksskolan Dnr KS 2015/393

Sammanfattning

I medborgarförslaget beskrivs en otrygg situation kring barns
skolvägar vid Svartbäcksskolan särskilt vid övergångsstället och
busshållplatsen. Förslagsställaren föreslår att den trottoar som idag
löper längs med Tyrestavägen, (vid Ugglebo) ”flyttas” in eller tas
bort och att en avlämningszon anläggas på ytan.
Förvaltningens synpunkter

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit del av förslaget och kan
anföra följande I medborgarförslaget beskrivs ett trafikkaos vid
Svartbäckskolan som skapar otrygghet för de barn som ska passera
särskilt vid övergångsstället och vid busshållplatserna. Trots att det
finns en iordningsställd avlämningszon som skolan informerar
föräldrar att använda är det flera föräldrar som ändå väljer att
stanna framför busshållplatsen längs Tyrestavägen.
Förslagsställaren föreslår att den trottoar som idag löper längs med
Tyrestavägen, Ugglebo(på skolsidan) ”flyttas” in eller tas bort för
att en avlämningszon ska kunna anläggas på ytan.
Barns skolvägar och trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för
Haninge kommun och det är angeläget att barn och föräldrar känner
trygghet att gå och cykla till skolan. Det finns idag en
avlämningsplats vid Svartbäcksskolan intill fotbollsplanerna som
iordningställdes för att föräldrar ska kunna lämna sina barn en bit
från skolan och gå den sista biten till skolan eller förskolan.
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att om en ny
avlämningszon närmare skolan skulle tillskapas är det troligt att
även en del av de föräldrar som idag använder parkeringen vid
fotbollsplanerna för avlämning så som det är tänkt istället skulle
välja att använda en avlämningszon närmare entrén om en ordnad
sådan skulle erbjudas. En nytillskapad avlämningsplats för bil
riskerar att uppmuntra fler att skjutsa sina barn i bil så nära entrén
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som möjligt vilket i sin tur försämrar skolvägar och trygghet för de
barn som går. Mot den bakgrunden är det
Stadsbyggnadsförvaltningens uppfattning att borttagande eller
omledning av en trottoar för att tillskapa en ny avlämningszon inte
skulle ge önskvärd förbättring för de barn och föräldrar som går till
skolan. Därför menar Stadsbyggnadsförvaltningen att efterfrågad
ny avlämningszon inte bör anläggas.
För att uppmuntra fler barn och föräldrar att gå och cykla planerar
Stadsbyggnadsförvaltningen att under 2016 förbättra och bygga ut
cykelparkeringarna i området. Stadsbyggnadsförvaltningen
samarbetar också med polisen för att med deras hjälp stävja
oönskat beteendet och upprätthålla efterlevnaden av
hastighetsbegränsningen 30 km/tim förbi skolan på Tyrestavägen.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag daterat 2015-08-25.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget
och anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget
och anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget
och anser därmed medborgarförslaget besvarat.
__________
Expedieras: Akt
Förslagsställare
För kännedom: KS/KF
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