Mariedalskolan

INFORMATION KRING PARKERINGS- OCH AVLÄMNINGSZONER VID MARIEDALSKOLAN
Trafiksituationen kring Mariedalskolan bedömdes för några år sedan som en säkerhetsrisk för
barnen eftersom många bilar rörde sig på samma ytor som barnen när de gick eller cyklade till
och från skolan. Som en tillfällig lösning stängdes en parkering av eftersom det var här som flest
incidenter ägt rum och arbetsmiljöuppgiften överlämnades av rektor till förvaltningen för en få
en tillfredsställande och varaktig lösning i samarbete med andra förvaltningar.
En lösning arbetades fram i samarbete med skola och föräldraförening. Under hösten 2015
presenterades däremot en annan och enklare lösning än den föreslagna. Lösningen diskuterades
vid föräldraföreningens möte 2016-01-29, där ordföranden i Barn- och utbildningsförvaltningen
Mats Andersson och gatuchef Andreas Knutsson deltog. Alla är medvetna om att detta inte är en
tillfredställande lösning, utan en lösning som man måste arbeta vidare på, men det är den som
alla i nuläget måste förhålla sig.
För barnens säkerhet är det viktigt att alla som använder bil i området respekterar de trafikskyltar
och gatumarkeringar som finns samt de generella trafikregler som gäller i samhället.
Detta innebär t ex att man inte parkerar i vändzon, på parkeringsplats för rörelsehindrade eller
parkeringsplats för taxi. Att parkera på trottoarer och gångvägar för att på så sätt vinna tid eller
avstånd är inte bara ett brott mot trafikregler utan skapar också farliga situationer för både egna och
andras barn.
Alla brott mot trafikregler kan dessutom bötfällas, men vi ser barnens säkerhet som den viktigaste
anledningen att följa reglerna, en anledning som bör motivera alla bilburna vårdnadshavare.
Förutom att följa trafikreglerna vill vi även förtydliga följande anvisning kring avlämningar och
hämtningar utifrån den lösning på trafiksituationen som gäller i nuläget.
Parkeringen på kullen är den parkering som ska användas för all parkering av vanliga fordon som
överstiger 30 minuter.
Det är viktigt att respektera körriktningspilarna som finns målade på asfalten på parkeringen för att
skapa ett säkert trafikflöde – att bilar inte kommer från alla håll.
Vid avlämning och hämtning, dvs parkering som tar under 30 minuter i anspråk kan
avlämningszonerna användas. Det finns en längs det nya staketet vid bergskammen på parkeringen
(Avlämningszon 1)och ytterligare en ny som iordningsställt vid infarten till Odenvägen
(Avlämningszon 2).
Från avlämningszon 2 finns en ingång från gång- och cykelvägen Stjärnvägen, via fotbollsplanen ner
till skolan eller så kan man följa Stjärnvägen ytterligare en bit ner mot cykelvägen in på skolans
område.
Vi vill också rekommendera att man om möjligt släpper barnen en bit från skola exv på angränsande
Ollenicklas väg. Även parkeringsplatsen i kv:Månen kan användas.
Se bifogad översiktskarta över området.

För barnens skull måste vi alla hjälpas åt för få att säker och fungerande trafiksituation.
Christina Hjern
Rektor
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