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Svar på medborgarförslag om säkrare skolväg till Vallaskolan. 
Carina Fritz inkom den 27 november 2014 med rubricerade medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att gräsmattan jämte personalparkeringen vid Vallaskolan 
asfalteras och blir en säker cykelbana den sista biten till skolan. 

Förslagsställaren skriver att problemet med att cykelbanan slutar innan barnen 
kommit in på skolgården funnits under flera år och att frågan tagits upp på föräldra
råd på skolan. Som det är idag slutar cykelbanan innan skolgården och därför måste 
barnen samsas med stressade bilburna föräldrar som åker in på 
personalparkeringen. Den gräsmatta som ligger jämte personalparkeringen används 
inte och skulle därför passa att göra om till cykelbana. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Platsen har besökts och diskussioner med lokalförvaltning, stadsträdgårdsmästare 
och trafikingenjör har förts. Den gräsyta som nämns i medborgarfö rslaget kan inte 
tas i anspråk, eftersom de träd som finns där inte får tas bort. Istället finns ett för
slag till förändring av trafiksituationen, vilken innefattar att cyklister och bilister får 
egna körbanor på skolans personalparkering. Körbanorna kommer att vara åtskilda 
med hjälp av ett 80 cm högt staket. Om det kommer att uppstå behov av ökat utrym
me för parkerade fordon på personalparkeringarna, kommer utrymmet justeras 
närmare skolgården. 

Vi står nu inför en omfattande renovering och ombyggnation av Vallaskolan. Detta 
kommer att påverka användningen av skolgården och möjliga trafikströmmar. Det 
är därför angeläget att i samband med renovering och ombyggnation också se en 
helhetslösning för skolgården och tillfartsvägarna till denna. Denna fråga måste 
därför hanteras i samband med detta. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C ) 
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Angående medborgarförslag om säkrare skolväg till Vallaskolan. 

Den 8 februari 2015 inkom ett medborgarförslag till tekniska kontoret om säkrare 
skolväg till Vallaskolan. 

I förslaget framgår önskemål om förlängd cykelbana in på skolgården. I dagsläget 
trängs fordon och cyklister om utrymmet på parkeringen vilket leder till farliga 
situationer. 

Efter platsbesök och diskussioner med lokalförvaltning, stadsträdgårdsmästare och 
trafikingenjör har tekniska kontoret ett förslag till förändring av trafiksituationen. 

Förslaget innebär att cyklister och bilister får egna körbanor på skolans 
personalparkering. Körbanorna kommer att vara åtskilda med hjälp av ett 80cm 
högt staket. Kartbild/ritning bifogas. Om behov för ökat utrymme för parkerade 
fordon på personalparkeringarna, kommer utrymmes justeras närmare skolgården. 

Gräsytan som nämns i medborgarförslaget kan inte tas i anspråk då dessa träd inte 
får tas bort. 

Tekniska kontorets förslag till beslut: 

Lokalförvaltarna får i uppdrag att verkställa ovanstående förslag. 

Sala den 26 februari 2015. 

Tekniska kontoret 

Jenny Julin, 
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Gatuadress: . Pol hemsgatan_ 5 7 -------------------------------------·--·····---------------------------·--------------------------------------------· 

Postnummer, ort: _.?_~~}?.._~~!~---------------------------------·---------------------------------------------·---·-----·----·------·---------·--------·------· 
Telefon: 070-716 3182 

Förslagets rubrik: 
Gör barnens skolväg säkrare 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfä lt om du behöver mer utrymme): 

Mina barn går på Vallaskolan och brukar cykla till s kolan då v i bor på Kungsängen . 
Vi bor så bra till att barnen har c ykelba na hela vägen från hemmet till skolan . 
Det som v i , och ä ven andra fö r äldra r har d is ku t era t på föräl d ra rådet är , varför c y ke l banan s lutar innan 
barne n har kommit in på s kolgården . 
Vårt förslag har vari t att gräsmattan som ligger jämte pe r sonalparkeringen bör asfa l teras och på så sä t t 
bli en sä ker cykelbana den s ista biten til l skolan. 
Som de t är i dag måste barnen samsas med stressade b i lburna fö rä l drar som åker in på persona l p arkeringen 
på morgonen . 
Då d et är ett orosmoment brukar i alla fal l min man och jag turas om a tt fö l ja med bar ne n på morgonen _ 
Gräsmatt an a nvänds i n te u tan s ku lle passa a tt göras om ti l l cyke l ban a . 
Detta har vari t ett p rob lem und er flera år som skolan mycket väl känner t il l. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts /agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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