Huddinge kommun
Grundskolenämnden
2021-02-09

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 8: Öka säkerheten på Trångsunds skolvägar – motion
väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Rasmus Lenefors (S) och
Eeva Laine (S)
Alla barns skolvägar ska vara trygga och säkra. Att Huddinges skolelever kan ta
sig självständigt till och från skolan är positivt både för deras hälsa och utveckling
såväl som för miljö och klimat. Därför är det bra att Huddinge kommun inom
ramen för arbetet med säkra skolvägar verkar för att få fler barn ska gå och cykla
till skolan.
Det finns dock skolvägar i Huddinge där mer behöver göras för att de ska vara
säkra och präglas av trygghet. En av dem är vägarna till Trångsundsskolan. I vår
motion har vi pekat på problem med trafiksituationen på Tornslingan utanför
skolan, cirkulationsplatsen framför skolan, och att barnens skolgård är i direkt
anslutning till just cirkulationsplatsen.
Vi delar uppfattningen att enkelriktning av Tornslingan har haft en positiv effekt
på trafiksituationen och att det förefaller motiverat att permanenta
förändringen. Flera andra problem kvarstår dock.
Bilar stannar fortfarande mitt i vägen och släpper av barnen med
varningsblinkers igång, vilket upplevs som problematiskt av boende i området.
Därtill ställer sig bilar tillfälligt i vägen för boendes garage.
Som tjänsteutlåtandet nämner kör föräldrar även in och ställer sig vid bommen
och backar sedan ut och vänder. Detta sker både vid lugnare tider såväl som i
rusningstrafik.
Gällande staketet vid cirkulationsplatsen är det lågt och har mellanrum så t.ex.
bollar kan fortfarande lätt ta sig ut från skolgården. Det är bra för säkerheten att
det inte längre kommer personbilar till cirkulationsplatsen, men då andra fordon
fortfarande gör det är problematiken kanske ändå inte helt löst.

Det är också värt att nämna att större delen av villaområdet i Trångsund och
Stortorp idag saknar trottoarer, trots många delar med svåra passager och dålig
sikt. Det är ett starkt bidragande skäl till att så många föräldrar skjutsar sina barn
med bil. Kommunen borde därför även se över om det går att skapa säkra stråk
genom villaområdena där barnen kan promenera säkert till och från skolan.
Våra barns säkerhet och den dagliga trafiksituationen för de boende i området
kring Trångsundsskolan är viktiga frågor. Givet de utmaningar som kvarstår anser
vi att motionens förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
plan för hur säkerheten på skolvägarna till Trångsundsskolan kan öka fortsatt är
befogat.
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