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Kartläggning av farliga ställen på skolvägen våren 2014
HINDHÅR SKOLA
Elevantal 57, lärarantal 5.
Antal svar: Elever 56, föräldrar 30, lärare 2.
En del av eleverna kommer till skolan till fots, en del med cykel, en del med buss eller
med skolskjuts. Eleverna skjutsas också av föräldrarna. Den kortaste sträckan är 1 km.
Enligt Trafikskyddet borde man undvika att skjutsa barnen till skolan för att minska
onödig trafik på skolområdet.
Om sträckan mellan hemmet och skolan är för lång, kan man släppa barnen ut bilen i
en säker ställe ungefär en kilometer före skolan.
ELEVERNAS KOMMENTARER PÅ FRÅGORNA
Hur många använder cykelhjälm på vägen till och från skolan?
• 16 ja, 4 nej. Alla nej-svarande på sjätte klass.
De farligaste ställena pä skolvägen (i parentes total antal av kommentar):
• Kungsvägen (4): bussar och bilar kör överhastighet och sikten är dålig.
• Tjusterby - Kungsvägen vägkorsning: sikten dålig.
• Lill-Lövkoski vägen: bilarna kör överhastighet.
• Hästskon - Borgnäsvägen vägkorsning: sikten dålig, en backe före korsningen
av vägen.
• Borgnäsvägen: korsning av vägen farlig vid Ringvägen och Skolvägen, bilarna
kör överhastighet och sikten är dålig.
• Den nya lättrafiksleden efter Ringvägen (4): nedförsbacke, sand, kurva
• Skolvägen: dålig sikt vid korsning av vägen.
• Bryggarsvägen i Söderveckoski: en backe, bilarna kör överhastighet och sikten
är dålig.
• Hasses smedja: bilarna kör överhastighet.
Farliga ställen på skolgården:
• Gungorna
• Klätterställningarna
• Dörrarna, då man kommer in från rasten: de äldre knuffas.
Annat:
• Alla har inte säkerhetsbälten på i taxin. Eleverna fäster inte bälten även om
taxi- chauffören påpekar om saken.
• Taxichauffören kör överhastighet.
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Hur många använder cykelhjälm på vägen till och från skolan?
• 15 ja, 1 nej (ingen orsak varför eleven inte använder hjälm).
De farligaste ställena på skolvägen:
• Kungsvägen (4): ingen vägkant, bilarna kör överhastighet, sikten dålig delvis,
ingen lättrafikled.
• Tjusterby-Kungsvägen vägkorsning: bilarna kör överhastighet, sikten dålig,
ingen belysning.
• Borgnäsvägen (3): bilarna kör överhastighet, sikten dålig.
• Skolvägen (6): sikten dålig vid korsning av vägen.
• Kungsvägen-Högvalla vägkorsning (2).
Farliga ställena på skolgården:
• Parkeringsplats (8): för trång.
• Asfaltsgården: skadorna lindrigare på sandgården vid olyckor.
• Tunneln mellan idrottshallen och uteförrådet: svår att övervaka.
Annat:
• Längs skolvägar saknas busshållplatsskydd.
• Bisaåkersvägen 36, Söderveckoski: busshållplatsskyddet och hållplatsskylten
saknas.
• Skyddsvägar finns, men korsning är farlig på grund av dålig sikt (kurvor) och
bilarnas överhastighet.
• Asfaltering önskas mellan sträckan Ringvägen - skolan (lättrafikleden).
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Önskas en säkerhetsgrupp.
Kungsvägen är farlig.
Eleverna användar inte alltid cykelhjälm eller reflex.
Bilisterna (föräldrar, skolans personal?) backar på parkeringsplats bland
eleverna.
Servicebilarna (el, olja, Tom Allen, fraktbilar osv.) kör på skolgården under
rasterna.
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