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2011-10-06 

Synpunkter från trafikgruppen 

Föräldraforum Sturebyskolan.  
 

I dokumentet följer sammanställda synpunkter från 
föräldrar på Vecturas utredning om trafiksituationen runt 
Sturebyskolan. 
 

Trafikgruppen är tacksam för att Trafikkontoret har tagit fakta på allvar tillsatt en 

utredning av trafiksituationen runt skolan. Vi ser att det finns många bra förslag om 

åtgärder i utkastet men att det också saknas en del åtgärder för att komma till rätta med 

den trafiksituation som råder idag. I vår skrivelse lämnas nu föräldrarnas sammanfattade 

synpunkter på de förslag och underhållsåtgärder som utredningen föreslår. Utredningen 

har varit ute bland föräldrarna på remiss och vi har fått in skriftliga synpunkter från ett 

trettiotal föräldrar. Många har också muntligen gett sin syn på utredningen, synpunkter 

som har sammanställts av trafikgruppen och presenteras i skrivelsen nedan. 

 

Utredning om nuläge och behov 
För att utredningen ska få gehör och acceptans från skola, föräldrar och boende i 

området är det av största vikt att det finns ordentliga undersökningar och analyser 

bakom de förslag som läggs för en bättre trafiksituation runt skolan. Såvitt trafikgruppen 

har fått information saknas till exempel en behovskartläggning samt mätning av 

rörelsesituationen på väg till och från skolan. Vilka vägar tar sig eleverna till skolan? På 

vilket sätt? Vilka vägar använder sig flest elever av? Vad beror det på? Varför tar man 

inte andra vägar som kanske ligger närmare? Sådana mätningar bör ske vid olika 

tillfällen under ett år. Att mäta biltrafiken en försommardag strax före skollovet skulle 

inte ge ett rättvisande bild av situationen om det inte kompletteras med en mätning 

under en vinterdag. Antalet bilar varierar beroende väder och årstid. För en samlad bild 

över hela situationen borde det ske mätningar i olika årstider.  

Det är oklart om någon hänsyn har tagits till den planbeskrivning som finns för husen 

som ska byggas vid Bastuhagsvägen.  I den planen står bland annat "Nya 

parkeringsfickor skapas intill Sturebyskolan (på Bastuhagsvägen) för att underlätta för 

hämtning och lämning av skolbarnen." 1 

Vidare sträcker sig utredningens förslag endast i skolans närområde. Det är bra men inte 

tillräckligt. Det är viktigt att hela vägen till skolan är säker för barnen, annars kommer de 

ändå inte att få gå själva till skolan. 
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Inflyttningen till Stureby är stor. När staden expanderar ökar också trycket på trafiken, 

och det uppstår nya behov. Behovet av ytterligare parkeringsplatser är stort i hela 

området, inte bara runt skolan. Med fler hushåll följer också fler bilar. Trafikgruppen är 

väl medveten om att det finns en policy om att underlätta och förenkla för gående, 

cyklar, bussar och spårväg och försvåra för bilar, med färre p-platser och fler 

buss/cykelfiler. Men anser samtidigt att det finns en vardag och en historia som visar att 

de beteendeförändrade insatser som har genomförts i olika omgångar under de senaste 

13 åren inte har haft någon större effekt runt skolan. Tvärtom. Aldrig förr har det varit så 

många felparkeringar som det är idag. De bakomliggande orsakerna är flera. Dels är det 

en stor inflyttning i området, dels har skolan utökat antalet förskoleklasser de två 

senaste åren, dels tar allt fler föräldrar bilen till skolan. Utöver detta är det nästan enligt 

utredningens statistik ca 20 % av eleverna som bor utanför Stureby. Att tro att lösningen 

på problemet är att placera ut avlämningsplatser en bit från skolan och att sätta in 

någon form av beteendeförändrade insatser är att bagatellisera problemets storlek. 

Avlämningsplatserna är bra som komplement, men det krävs också att det finns 

ytterligare parkeringsmöjligheter i skolans närområde för de föräldrar som har barn i de 

lägre stadierna och som även i fortsättningen kommer att följa barnet ända in.  

 

Beteendeförändringar 
Trafikgruppen anser att det är bra att minska löjligt korta bilresor och bilresor som sker 

mer av bekvämlighet än av särskild orsak. Däremot tror vi inte att det är bra att helt 

förbjuda bilar runt skolan. Det finns en vardag och en verklighet i varje 

småbarnsförälders liv. Ju yngre barn man har desto mer finns behov av att följa med 

barnet ända in i klassrummet. Det kommer alltid att finnas föräldrar som behöver 

skjutsa sina barn till skolan. Då är det också viktigt att det kan ske på ett säkert sätt. Om 

inte det tryggas i förslaget är det svårt att råda bot på den trafiksituation som idag råder. 

Beteendeförändrade insatser har genomförts på skolan vid flera tillfällen tidigare. På 

senare tid har fler gåtåg startats för de familjer som har möjlighet att delta. Sådana 

gåtåg fungerar bra på morgonen men inte alls på eftermiddagarna. Då är det 

föräldrarnas plikt att hämta barnen. Föräldrar som har haft elever på skolan under 

många år vittnar också om att sådana vandrande bussar har startats under olika 

perioder men har en tendens att ebba ut efter ett tag och återgå till ordinarie 

skjutsande. Det krävs ett alternativ som säkerställer säkerheten för barnen. 

Regler är till för att följas men om det saknas rimlighet i regleringen tror vi i 

trafikgruppen att det är svårt att stimulera till förändring. Det saknas en större 

behovsanalys av trafiksituationen, hur rör sig elever och personal i området, vilka behov 

finns det bland målgruppen? Hur ser det ut om ett år när en ny förskolepaviljong med 

två dagis och fyra förskoleklasser har etablerats? Hur ser flödet ut om tre år när alla nya 

lägenheter har etablerats vid Bastuhagsvägen S? 
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Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2013 
Enligt trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2013 har barnens uppväxtmiljö 

genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena. Den ökande bilismen har 

begränsat barnens rörelsefrihet, framför allt när det gäller lekområden och skol- och 

fritidsvägar. Gator har blivit mer eller mindre svåröverkomliga barriärer. Biltrafiken 

bidrar till att barnen känner sig otrygga och rädda och till att föräldrarna är oroliga när 

de vet att barnen är ute i trafiken. Oron för trafikmiljön gör att föräldrar väljer att 

minska barnens rörelsefrihet för att skydda dem mot risken att skadas i en trafikolycka. 

Det framgår också att det sedan flera år pågår en negativ utveckling där allt fler 

föräldrar, i bästa välmening, skjutsar sina barn i bil till och från skolan och olika 

fritidsaktiviteter. Trafikmiljön runt skolorna är inte byggd för att hantera den ökade 

biltrafiken, vilket leder till trafikproblem och otrygghet vid många av stadens skolor.  

Vi kan också läsa i trafiksäkerhetsprogrammet att synen på barn och trafik har 
förändrats radikalt under de senaste decennierna. Tidigare ansåg man att barnen skulle 
anpassa sig till trafiken. Numera vet man att utformningen av barnens närmiljö har 
avgörande betydelse för barnens säkerhet. Forskning visar också att traditionell 
trafikträning inte påverkar de yngre barnens trafikbeteende. Barn har inte samma 
förutsättningar som vuxna att klara av trafikmiljön. Barn upp till tolvårsåldern saknar 
biologiska förutsättningar för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende. De kan 
inte tränas till ett korrekt beteende i en komplicerad trafikmiljö. Det beror på att 
mognadsfaktorer, som exempelvis syn- och hörselförmåga, inte är färdigutvecklade hos 
barnen. Man kan inte heller vänta sig någon konsekvens i barnens trafikbeteende. Ett 
barn kan ena dagen visa upp ett trafiksäkert beteende, medan det nästa dag gör något 
helt annat. Barn agerar spontant och uppfylls lätt av sina känslor eller plötsligt intresse 
för någonting och ger då lätt efter för sina impulser. Det kan då hända att de exempelvis 
springer ut rakt över gatan till något intressant på andra sidan, kanske en boll eller en 
kamrat. Något annat än bollen eller kamraten finns inte just då. Barn är små till växten. 
De kan inte se över bilarna för att överblicka situationen och inte heller se vägmärken 
som sitter högt upp. Att de är små och korta gör också att de inte heller syns så bra av 
andra trafikanter. 
 
Med dessa erfarenheter bör utredningen utökas och även innefatta åtgärder för 
ytterligare vägar än de i skolans närområde, vilka binder samman de promenadstråk 
som eleverna nu tar sig till och från skolan. Utredningen bör också genomföra en 
översyn av rörelseflödet till och från skolan samt därefter föreslå ytterligare gång- och 
cykelvägar som är säkrade från korsande trafik.  
 
 

Underhåll och konkreta förslag på åtgärder 
För att få en bättre översyn av de åtgärdsförslag som utredningen tar upp har 

trafikgruppen valt att dela in de olika förslagen i rena underhållsfrågor, dvs. åtgärder 

som Stockholms Stad ändå har en skyldighet att genomföra i sitt grunduppdrag och 

förslag på åtgärder som är nytänkande i förhållande till befintlig situation. Trafikgruppen 

kan konstatera att fler av förslagen är rena underhållsförslag. Av de 49 punkterna som 

lyfts på sida 21-24 är det 18 nya konkreta förslag, resterande 31 förslag är direkta 
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underhållsfrågor. Enligt trafiksäkerhetsprogrammet är drift och underhåll en viktig 

faktor för att skapa en säker och trygg trafikmiljö. Standard, drift och underhåll på gång- 

och cykelytor har stor betydelse för singelolyckor med fotgängare och cyklister.2  

Det visar att Stockholms stad inte lever upp till sitt åtagande 3om ordinarie underhåll 

och dessutom anser att det är konkreta förslag, vilket är under all kritik.  

 

Avlämningsplatser och hämtningsplatser 
Avlämningsplatser är ett bra komplement till parkeringsplatser men ska de också utgöra 

hämtningsplatser?  En hämtning tar vanligtvis längre tid än en lämning. Trafikgruppen 

ställer sig frågande till hur utredningen tar hänsyn till hämtningssituationen? Tillåter 

skolan att ex. förskoleklassbarnen kan lämna skolan utan målsmans närvaro? Tveksamt. 

Ett exempel på hur det kan gå till är hämtat från en chat på internet, www.familjeliv.se 

där Punkster besvarar frågan ”Släpper man bara av sitt barn utanför 

förskoleklass/skolan/fritids eller lämnar man in såsom man gjorde på förskolan/dagis?”  

Vid ett tillfälle som jag har varit med om så lämnade en förälder av barnet utanför skolan 

på morgonen och åkte sen till jobbet. Barnet fick sen för sig att det inte ville gå till skolan 

utan knallade iväg på egen hand. När skoldagen började och barnet inte hade dykt upp 

eller blivit sjukanmält sig ringde vi föräldern och frågade vart barnet var. På skolan 

svarade såklart hon. När det gick upp för henne att barnet inte var där så fick hon såklart 

dåndimpen. Barnet dök upp efter ett tag, det hade gått till en lekpark och sedan hem 

igen. Men det satte igång en diskussion hos oss på skolan. När kan ansvaret för barnet 

anses vara skolans? Och när är det förälderns? Vi kom fram till att ansvaret är förälderns 

till dess de båda har varit inne på skolgården/skolan och fått ögonkontakt eller pratat med 

en personal. Samma sak, fast omvänt, gäller vid hämtning.  

Att man som förälder följer med in på skolans område har dessutom flera fördelar. Man 

får tillfälle att samtala om saker och ting, tala om hur dagen har varit osv. Föräldern får se 

lite mer av verksamheten och vad barnet har för sig på dagarna. Man får en bättre 

relation helt enkelt, och det gagnar i slutändan också barnet.  

I förslaget om avlämningsplatser en bit från skolan nämns att dessa platser ska ge 

föräldrarna en möjlighet att lämna och hämta en bit ifrån skolan. Hur denna hämtning 

ska gå till är dock oklart. Hur vet barnet att föräldern står där och väntar? Vem har 

ansvaret om ett barn inte kommer fram till hämtningsplatsen?  Kommer gångvägen att 

vara garanterat plogad under vintertid, så barnen kan ta sig den säkra vägen till och från 

skolan? Det är en förutsättning om avlämningsplatserna ska fungera.  

Avlämningsplatser är bra om tanken är att just lämna sitt barn, och sedan åka vidare. 

Ska föräldern gå med barnet in till skolan är det tveksamt om antalet avlämningsplatser 

är tillräckligt. Det är också tveksamt om 15 minuter är en tillräckligt lång tid att hinna 

både promenera med barnet, säga hej till fröken och sedan ta sig tillbaka till bilen om 

platsen ligger en bit bort. När föräldrarna idag parkerar framför skolan stannar de ca 1-5 

                                                           
2 Stockholms Stads trafiksäkerhetsprogram, sid 16 
3 http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stockholmstrafiken/Trafiksakerhet/Hackar-och-buskage 

http://www.familjeliv.se/
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minuter. Med en parkering på 3-4 minuter gångavstånd så kommer denna tid förlängas 

med 6-8 minuter vilket minskar tillgången på lediga platser radikalt. Om dessa platser 

ligger närmare skolan kan samma plats användas av fler föräldrar då själva parkeringen 

sker under kortare tid. Hur många bilar har utredaren beräknat ska passera en vanlig 

vardagsmorgon?  

Trafikgruppen tycker inte att utredningen tar hänsyn till att många elever är små (snart 

blir det ännu fler barn i området då den nya förskolepaviljongen med två nya 

dagisavdelningar står klar) och behöver någon som följer med in i skolan. De äldre 

barnen tar sig ofta själva till skolan och har inget behov av avlämningsplatser.  

 

Parkeringsmöjligheter runt skolan 
I en skola med ca 980 elever (varav ca160 elever bor utanför Stureby) och 100 personal, 

där kollektivtrafiken är begränsad bör det finnas en realistisk lösning för skolans bilburna 

gäster.  Förslaget är nu utformat på så sätt att mer än 1000 personer ska dela på 40 

parkeringsplatser. I dagsläget vet vi också att viss del av nuvarande platser används av 

dagispersonal, dagisföräldrar, gruppboendet och andra boende i området. Deras 

beteenden kommer antagligen inte att förändras. Det är en orimlig och ohållbar 

situation.   

Om man vill attrahera kunnig personal är det viktigt att de också kan erbjudas en 
möjlighet att ta sig med bil till och från sitt arbete. Stureby är en förstad till Stockholm 
och en del föräldrar behöver helt enkelt ta bilen till/från sitt arbete. Då faller det sig 
naturligt att köra barnen till/från skolan. 
 

Kommentarer till åtgärder och förslag på 

underhållsaktiviteter i utredningen 
 

Avlämningsplatser en bit från skolan 
I förslagen har utredaren tagit hänsyn till från vilken väg som eleven kommer på 

morgonen när de alternativa avlämningsplatserna presenteras. Trafikgruppens 

erfarenhet är att föräldrarna parkerar hellre nära avlämningsplatsen än att det ska gå 

smidigt att köra vidare till nästa destination.  

Om vi tittar på elevernas lokalisering i skolan är de spridda mellan flera olika byggnader. 

Även om inte den nya förskolepaviljonen är på plats bör de förslag på åtgärder som 

föreslås för en bättre trafiksituation runt skolan utgå från att flest bilburna elever 

kommer att lokaliseras i den nya byggnaden intill Tystbergavägen. Förutom två 

dagisavdelningar och fyra förskoleklasser finns det också två klasser av respektive ettor, 

tvåor och treor i närliggande byggnader. Det innebär en ökad trafik genom 

Tystbergavägen. Utredningen saknar konkreta förslag som förebygger ett nytt trafikkaos 

på de redan trånga bostadsgatorna i området ner till skolan. 
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Figur 1. Källa Vecturas koncept Sturebyskolan, Utredning om trafiksäkerhetsåtgärder 

Avlämningsplatsernas placering är svår att avgöra via den hänvisade kartan i 

utredningen (figur 1). För de avlämningsplatser som föreslås på 

Sågverksgatan/Korsnäsvägen finns exempelvis tveksamheter om hur långt ifrån 

övergångsstället de är placerade. Se figur 1. Kartan är inte heller aktuell och rättvisande 

då de 16 radhus till höger om sågverksgatan som exploaterades 2010 inte kan utläsas av 

kartan, se figur 2.   

 

Figur 2, källa hitta.se Röd markering visar radhusexploatering 2010.  

 

Sågverksgatan norr om korsningen med Skönsmovägen 

Korsningen 

Skönsmovägen/Sågverksgatan/Bastuhagsvägen 

upplevs av föräldrar som otrygg och svår att ta 

sig igenom med cykel. Att det inte har 

rapporterats in några olyckor till polis och 

sjukvård betyder inte att det inte har hänt några 

olyckor. Som figur3 visar tar barn och vuxna inte 

den säkraste vägen utan den väg som är 

närmast. Stigen har inte kommit till av sig själv 

utan trampats och cyklats upp av både vuxna 

som barn. 

Figur3 Källa Vecturas koncept Sturebyskolan, Utredning 

om trafiksäkerhetsåtgärder  
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Om vägen nedför backen avslutas med en trafikfålla bör säkerheten öka i korsningen, 

även om det är en viss lutning i backen. Se alternativ i figur 4.  

  

 

 

 

 
 

 

 
Vidare borde Kubikenborgsvägen smalnas av genom att på lämpligt ställe se till att 
endast en bil åt gången kan passera. Detta medför att hastigheten sänks. En ytterligare 
åtgärd är att bredda trottoaren på Kubikenborgsvägen då den i dagsläget är alltför smal. 
På detta sätt skulle det bli säkrare att gå på trottoaren samtidigt som vägen smalnas av. 
 
Ett annat förslag är att göra en svängfil för trafik till Bastuhagsvägen, samt dra 
cykelvägen från Kubikenborgsvägen och Sågverksgatan till svängfilen.  
 
En tämligen aktuell händelse vid övergångsstället var för en vecka sedan när en förälder 
blev vittne till hur en bil körde mot rött precis när ett stort antal barn började gå över 
gatan. Orsaken till detta är okänt men eftersom denna stora korsning (även 
Kubikenborgsvägen ansluter) är svår att få överblick över och trafikljuset bara fungerar 
när gående trycker på knappen kan en bilist få svårt att upptäcka signalen i tid. Det är 
ingen hemlighet att många bilar tar en genväg genom Stureby och dessa har ofta väldigt 
bråttom och visar ingen hänsyn. Trafikgruppen har fått många synpunkter från föräldrar 
som ”aldrig skulle lämna sina barn i denna korsning” så som den för närvarande är 
konstruerad  
 

Sågverksgatan mellan Korsnäsvägen och Hallstanäsvägen 

Sikten vid övergångsstället är skymd och gör att de barn som cyklar eller springer över 

stället inte är synliga för bilister i den mån som är önskvärt. Om nya avlämningsplatser 

placeras ut i närheten av övergången innebär det ett ökat tryck på övergångsstället. 

Samtidigt finns farhågan om en ökad trafik på Sågverksgatan i och med att den nya 

lokalen för alla förskoleklasser tas i bruk.  

I förslaget kan vi se att utredarna har skissat på ca tjugo avlämningsplatser, ca tio per 

sida. Trafikgruppen är tveksam till att det ryms det antal bilar som föreslås på 

avlämningsplatserna med hänsyn till nuvarande parkeringsregler4. Det saknas mätning 

av hur många bilar som kör den vägen på morgonen för att kunna avgöra om 

                                                           
4 http://www.parkering.org/parkerings-regler.asp, 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/Parkeringsregler/ 

 

Figur 4 Trafikfållan sänker hastigheten för cyklar, mopeder och 
gående. Barnvagn och rullstol kan passera. källa 
http://www.act-ab.se/Spec-Bilbom.html 

http://www.parkering.org/parkerings-regler.asp
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/Parkeringsregler/
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placeringen är god med hänsyn till ordinarie trafikmönster. Det saknas vidare mätning 

hur gående och cyklister använder sig av passagen till skolan.  

 

Bäckaskiftsvägen 

Avlämningsplatser längs Bäckaskiftsvägen gör det möjligt för föräldrar med barn att ta 

sig fram och tillbaka till bilen på 15 minuter. Dock saknas denna avlämningsplats som ett 

konkret förslag i sammanfattningen över förslag på åtgärder. Det råder oklarhet om vad 

menas med att infarten till Bäckaskiftsvägen 7-29 bör ses över men framförallt är det 

passagen över Bastuhagsgatan N som behöver hastighetssäkras. Om biltrafiken ska 

minska runt skolan bör de bilförare som använder avlämningsplatsen på 

Bäckaskiftsvägen erbjudas ett vändalternativ. Det finnas annars en risk att vägvändning 

blir en trolig följd för att undvika att köra vidare på Bastuhagsvägen S. Bastuhagsvägen N 

är redan förbjuden genomfartstrafik enligt utredningens förslag. 

Utredningen ger inte heller några konkreta förslag om vad som ska hindra andra 

parkerare från att använda föreslagna avlämningsrutor.  

 

Åtgärder för att säkra stråk från avlämningsplatser 
 

5anpassat för busstrafik. 

Kommentar: Trafikgruppen välkomnar hastighetsdämpande åtgärder och utgår från att 

det mest lämpliga farthinder föreslås. 

ågverksgatan, mellan Korsnäsvägen och Hallstanäsvägen, 

förses med platågupp6. 

Kommentar: Trafikgruppen välkomnar hastighetsdämpande åtgärder men i den här 

korsningen hade en gångtunnel under vägen varit att föredra då barn som går på egen 

hand inte tar den säkraste utan den närmaste vägen. I figur 5 kan man se att det finns en 

stig, där barnen klättrar upp för slänten och springer över vägen för att komma fortare 

till skolan. Annat alternativ kan vara att hindra överfart med högre staket.  

                                                           
5 Höjden i ett platågupp får inte överstiga 10 cm och den raka överytan måste vara minst 7 meter med ramper 

som är minst 2,5 meter långa. Vid utformning av platågupp är det viktigt att höjdskillnaden mot befintlig gata blir 
riktig. Den relativa lutningsförändringen (skillnaden mellan rampen och gatans lutning) vid brytpunkterna får inte 
vara mer än 4 %. Ramperna bör inte utföras i gatsten, på grund av risk för buller och vibrationer i fordonen samt 

risk för sättningar. Källa RIBUSS-08 - Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik. 

 
6 Platågupp, förhöjningen består av två ramper samt plan mittdel. Den platta ovandelen gör att komforten 

minskar för bil- och bussresenärer, jämfört med standardgupp, då passagen blir ojämnare. 
Platågupp kallas ofta förhöjd gång- och cykelpassage. 
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Figur 5, källa hitta.se 

 

 

Kommentar: Bilaga 1 har inte, trots påminnelse lämnats ut till trafikgruppen. Därför kan 

denna åtgärd inte kommenteras i förslaget. Bastuhagsgatan N okänd. 

 

Åtgärder för höjd framkomlighet för gående och cyklister 
 

enligt förslag i Bilaga 1. 

Kommentar: Bilaga 1 har inte, trots påminnelse lämnats ut till trafikgruppen. Därför kan 

denna åtgärd inte kommenteras i förslaget.  

 

något söderut, så att den inte riskerar att skymmas av parkerade bilar. 

Kommentar: Trafikgruppen välkomnar den typ av åtgärd som hjälper trafikanter att följa 

lagen.  

 

skolans huvudentré. 

Kommentar: Trafikgruppen välkomnar den typ av åtgärd som hjälper trafikanter att följa 

lagen.  

 

övergångställen på Långåkersvägen, 

Bastuhagsvägen N och S, Sågverksgatan och Bandhagsvägen. 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

ad målning på samtliga väggupp. 
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Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

Åtgärder skyltar 
 

Skönsmovägens norra sida. 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

tälle 

på norra sidan av Skönsmovägen. 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

 i Sågverksgatans 

korsning med Skönsmovägen. 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

övergångsställe på Sågverksgatan 

mellan Kubikenborgsvägen och Korsnäsvägen. 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

barhet på vägmärke vid övergångställe över Sågverksgatans 

(norr om vägens delning). 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

ägmärke för övergångsställe skymd av vegetation på Sågverksgatan 

mellan den östra och västra delen. 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 
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Sågverksgatan: Skyltning för gående saknas vid gång- och cykelvägen från 

Sågverksgatan, (som leder från Sågverksgatan till Bäckaskiftsvägen). Det finns endast 

skylt för cykel. 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

parkeringsförbud med tidsstyrd tilläggstavla är skymd av vegetation. 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

gående saknas, det finns endast skyltning för cykel. 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

 

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

för fartgupp.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

för fartgupp.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

skymd av vegetation.  
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Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

Bäckaskiftsvägen är skymd av vegetation på gatans södra sida. Den ligger långt från 

övergångsstället.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

gmärket varning för gupp längs sträckan, i 

höjd med Bastuhagsvägen 29.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

agsvägen 32 är skylt varning för fartgupp skymd av 

vegetation samt har dålig synbarhet.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

gen N: Vid Bastuhagsvägen 15 är skylt för varning för fartgupp skymd av 

vegetation.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

N: På motsatt sida från infarten till skolan är 30-skylt och vägmärke 

för övergångsställe skymda av vegetation.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

dålig synbarhet.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 
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-skola” har bristfällig målning.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

vegetation.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

- och cykelvägen längs Örbyleden: Skyltning för gående saknas, det finns endast 

skyltning för cykel.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

 Gång- och cykelvägen längs Örbyleden i anslutning till Tystbergavägen: Dålig 

synbarhet på vägmärke för gående och cyklister.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

- och cykelvägen längs Örbyleden: Målning förbättras på övergångsstället samt 

cykelöverfarten vid Bastuhagsvägen S.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

varnar för gående skymd av vegetation.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

som varnar för gående dålig synbarhet.  
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Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område.  

Det är också möjligt att måla 30-markeringar samt någon form av fartdämpande 

åtgärder, fartgupp eller liknande. 

 

ägmärke för återvändsgata 

skymd sikt på grund av vegetation.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

Förbättring av gång- och cykelnätet i skolans närområde 
 

- och cykelvägen längs Örbyleden: Separera gående och cyklister samt anlägg 

vägmålningar för gångbana respektive cykelbana.  

Kommentar: Denna åtgärd bör gälla utanför närområdet, eftersom skolvägen i helhet 

har betydelse för föräldars vilja att låta sina barn gå och cykla till skolan. Ett sätt att 

minska bilanvändandet är att erbjuda bättre alternativ till bilen. Att få säkra och trygga 

gång- och cykelvägar från bostaden till skolan kan vara en åtgärd i positiv riktning. Det 

spelar ingen roll om gång- och cykelvägen är säker och trygg utanför skolan, om den inte 

är trygg hela vägen kommer den inte att användas av skolbarnen.  

 

- och cykelvägen längs Örbyleden: Komplettera befintlig skylt vid 

övergångstället på Bastuhagsvägen S med skylt för gångbana.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som vanligt underhållsarbete 

som borde ske kontinuerligt, men som är mycket eftersatt i vårt område 

 

trottoar till gemensam gång- och cykelbana från korsningen med Bäckaskiftsvägen till 

varuslingan.  

Kommentar: Det råder oklarhet i vad som avses med detta parkeringsförbud. Avser 

utredaren att hela Bastuhagsvägen S ska få ett parkeringsförbud eller gäller det endast 

från korsningen Bastuhagsvägen N fram till varuslingan? I ett tjänsteutlåtande7, 2011-02-

08 framgår att tjänstemannen då ansåg att genom att skapa parkeringsfickor för lämning 

                                                           
7
 DNR E2007-511-00910angående överenskommelse om exploatering, (för bostäder inom del av fastigheterna Örby 

4:1och Bastuhagen 1 i Stureby med Veidekke Bostad AB, Mölner Ost Ekonomisk Förening och Gallinula Väst Ekonomisk 
Förening) 
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av barnen kommer trafiksituationen avsevärt att förbättras. Trafikgruppen anser att 

förslaget om bredare cykel och gångväg är bra om det samtidigt kan erbjudas en annan 

parkeringsmöjlighet till bilburna föräldrar.. 

 

- och cykelväg 

(mellan Bäckaskiftsvägen och Sågverksgatan) och passagen över Bastuhagsvägen N.  

Kommentar: Trafikgruppen välkomnar åtgärder som ökar säkerheten för elever och 

personal att ta sig till och från skolan.  

 

- och cykelvägar. Gång- och cykelvägar bör 

prioriteras vid vinterväghållning.  

Kommentar: Förslaget kan inte ses som en åtgärd utan som ett rent underhållsuppdrag 

som borde ha genomförts tidigare. En prioriterad snöröjning är en förutsättning för att 

de avlämningsplatser som föreslås också kommer att användas. 

 

ka 300 st.  

Kommentar: Trafikgruppen välkomnar åtgärder som stimulerar att gå eller cykla till 

skolan på ett säkert sätt.  Vi ställer oss dock tveksam till cykelparkeringens placering och 

efterlyser vidare analys och mätning om vilka vägar elever och personal tar sig till skolan. 

Enligt kartan i figur 6, som visar Sturebyskolans övergripande upptagningsområde kan vi 

se att flertalet av eleverna bor på skolans norra sida. Att då anlägga en cykelparkering på 

den södra sidan gör att cyklisterna måste korsa skolgården för att ta sig till parkeringen. 

Ett bättre förslag är att anlägga parkeringar där behovet är som störst.  

Enligt det förslag om cykelväg som trafikgruppen tidigare har tagit del av skulle 

cykelvägen mellan Bastuhagsvägen S fortfarande bindas ihop med skolans huvudentré, 

dock inte i höjd med övergångsstället som det är idag.  
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Figur6 Källa Vecturas koncept Sturebyskolan, Utredning om trafiksäkerhetsåtgärder  

 

 

Kommentar: Trafikgruppen välkomnar åtgärder som stimulerar att gå eller cykla till 

skolan på ett säkert sätt men tror inte att åtgärden får så stor betydelse då vägen inte i 

någon stor utsträckning används som genomfartsväg idag.  

 

Parkeringsbegränsningar 
 

 

Kommentar: Trafikgruppen välkomnar åtgärder som stimulerar att gå eller cykla till 

skolan på ett säkert sätt om det samtidigt kan anläggas parkeringsplatser som gör det 

möjligt för de föräldrar som behöver ta bilen, att göra det på ett för barnen säkert sätt.  
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vid skolans huvudentré.  

Kommentar: Förslaget förutsätter att det finns en alternativ parkering för skolans lärare.  

 

nför parkeringsförbud på Iggesundsvägens och Kalixvägens södra sidor.  

Kommentar: Trafikgruppen välkomnar åtgärder som stimulerar att gå eller cykla till 

skolan på ett säkert sätt om det samtidigt kan anläggas farthinder på vägen för att 

förhindra att hastigheten höjs i området. Farthinder kan vara att måla 30-markeringar 

samt någon form av fartdämpande åtgärder, fartgupp eller liknande. 

Ett annat förslag är att göra Iggesundsvägen enkelriktad och leda södergående trafik till 

Långåkersvägen eller Tystbergavägen som båda är bredare och säkrare.  

 

olans parkeringsplatser.  

Kommentar: Eftersom parkeringsplatser runt skolan är en bristvara idag är en 

tillståndsparkering i kombination med korttidsparkering ett bra komplement för att 

säkra att de få parkeringsplatser som finns också kan användas av personer med 

anknytning till skolan. 

 

Kubikenborgsvägen, Rothuggsvägen, Kalixvägen och Tollarevägen.  

Kommentar: Trafikgruppen välkomnar åtgärder som stimulerar att gå eller cykla till 

skolan på ett säkert sätt men anser att snöröjning en dag i veckan inte är tillräckligt för 

området. Ett annat förslag hade varit att införa boendeparkering på markerade platser 

där parkerade bilar inte stör sikten för gående och cyklister (se Bjulevägen södra). 

 

 

Kommentar: Om förslaget avser parkering på Bastuhagsvägen S vid korsning 

Bäckaskiftsvägen och ner till varuslingan för att bredda cykel- och gångvägen är det ett 

välkomnande förslag. Avser det hela Bastuhagsvägen S tror vi att det kan öka på det 

nuvarande trafikkaoset ytterligare.  

 

Varuleveranser till skolan 
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-08.30.  

Kommentar: För att säkra barnens trygga väg till skolan är det en självklarhet att tunga 

varutransporter styrs bort från området under den mest kritiska perioden.  

 

 

Kommentar: Ett alternativ är att begränsa barnens möjlighet att korsa vägen över 

varuslingan. Ett staket runt varuslingan som leder barnen bakom matsalen ner till ladan 

istället för att gå på framsidan av matsalen. Ett annat förslag är att en cykelparkering 

anläggs bakom matsalen för att leda bort den korsade cykeltrafiken, cyklisterna som 

kommer från norra sidan av bastuhagsvägen. 

Ytterligare förslag: 

Ny parkering vid infarten till Bastuhagsvägen S 

Trafikgruppen föreslår att en ny parkering anläggs i södra delen av Bastuhagsvägens 

västra sida, se figur 7  

 

figur 7. Källa: http://veidekkebostad.se/ 

Om man kommer från Örbyleden svänger man upp Bastuhagsvägen och nästen 

omedelbart till höger skulle man kunna ha en parkering. (under renoveringstiden för T-

banan har man använd den ytan för kontor/parkeringsplats för byggmaskiner etc.) Om 

man skulle kunna göra en parkering där med platser för skolans personal (tillstånd krävs) 

och 15 minuters parkering för föräldrar som vill följa med sina barn in i skolan. Med 

tanke på att skolan har 160 elever som kommer utanför Stureby som antagligen dels tar 

P 

http://veidekkebostad.se/
http://veidekkebostad.se/parkslingan/wp-content/themes/veidekkebostad/lib/images/thumbs.php?src=http://farm6.static.flickr.com/5303/5608899989_96f7a1e6ea_o.jpg&w=1024&zc=1&q=80&.jpg
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sig till skolan med bil känns det en bra lösning för dem. Man kompenserar för den stora 

parkeringsplats som inte längre finns kvar när förskolepaviljongerna ställs upp.  När man 

väl har parkerat bilen där är det enkelt att gå över övergångsstället och vidare över 

gång- cykelbanan som går bredvid Örbyleden. Förslaget skulle kunna minska trafiken in i 

Stureby, bilarna tar Örbyleden till Stureby, svänger en kort sträcka upp in på 

Bastuhagsvägen och därefter in på parkeringen. Om man då förbi infarten till 

parkeringen smalnar av Bastuhagsvägen känns det naturligt att ta Örbyleden därifrån. 

En sådan parkering skulle också bidra till att de som använder idrottshallen under 

kvällstid också kan parkera sin bil på ett lagligt sätt.  

 

Ny gång- och cykelväg 

För att öka alternativa resvägar för eleverna kan en ny gång och cykelväg till skolans 

huvudentré anläggas mellan Sågverksgatan till Bastuhagsvägen enligt skiss i figur 8. På så 

sätt skulle barnen få en närmare väg till skolan, om man går i huvudbyggnaden eller i de 

byggnader som ansluter till Tystbergavägen. Ett sådant förslag kräver också ett nytt 

övergångsställe över Bandhagsvägen så att vägen kan uppfattas som den närmaste 

vägen mellan tunnelbanan och skolan. Redan idag är det många skolbarn som korsar 

Bandhagsvägen via refugen utan att använda övergångsstället några meter bort. Går 

man över Bandhagsvägen via det befintliga övergångsstället känns det mer naturligt att 

fortsätta på Bäckaskiftsvägen än att gå tillbaka på Bandhagsvägen i några meter för att 

sedan gå via Sågverksgatan till gång- och cykelvägen som leder närmare skolan. Det är 

känt att barn inte tar den säkra vägen utan väljer oftast den kortaste vägen till gång- och 

cykelvägen. Om dessa barn uppfattar gång- och cykelvägen som den kortaste resvägen 

kan många fler barn ledas bort från trafiken och säkerheten ökas nämnvärt. 

 

Figur8 Källa Vecturas koncept Sturebyskolan, Utredning om trafiksäkerhetsåtgärder  
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Ny avlämningszon för en säkrare miljö  
Genom utredningens lämnade åtgärdsförslag tror vi inte heller att behovet av snabb 

avlämning har tillgodosetts. Idag är det också många föräldrar som vänder sina fordon 

och kör tillbaka mot Stureby när man har lämnat barnet vid skolan. För att vända sin bil 

på enklaste sätt kör man antingen runt i varutransportslingan eller tar ut svängen runt 

refugen, vilket innebär att man först kör upp på trottoaren för att komma runt. För att 

öka säkerheten för gående som cyklande barn, dvs. att det föreslagna stoppförbudet i 

varutransportslingan ska efterlevas bör trafikkontoret återigen överväga möjligheten att 

anlägga en ny avlämningsslinga som kan täcka både behov av snabb avlämning som 

vändzon för biltrafiken. Se förslag i figur 9. 

 
Figur 9 Källa Skrivelse av Trafikgruppen vid Sturebyskolans föräldraforum gällande säkrare cykel- och 
gångvägar runt skolan. 

 

Fartgupp 

Ett sätt att få ned hastigheten runt skolan är att placera ut farthinder. När det är många 

bilar på en yta blir också sikten på vägen sämre, då är det bra att få ner hastigheten.  

Fler parkeringsfickor i anslutning till lägenhetsbygget 
Många av gatorna i Stureby är smala, svårparkerade och har ibland en begränsad 

framkomlighet. Den ökade inflyttningen och förtätningen i området bidrar starkt till att 

fler och fler bilar ska rymmas i området. I samband med nybyggnationer finns det alltid 

en risk att antalet parkeringsplatser blir underdimensionerade i förhållande till det 

framtida behovet. 
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Vi har konstaterat att det redan är för få parkeringsplatser för de boende runt skolan 

idag. När sedan bygget med ytterligare 90 lägenheter står färdigt finns en stor risk att 

antalet parkeringsplatser inte är tillräckligt för flertalet av bilar i området. Även om det 

planeras för garageplatser saknas förslag om gästparkeringar och ytterligare 

avställningsplatser för de befintliga lägenhetsinnehavarna idag. För att säkra 

parkeringsmöjligheterna i området bör det planeras in fler parkeringsfickor framför det 

planerade bygget, på motsatta sidan från skolan. Ett ytterligare förslag är att anlägga en 

större plats på grönområdet söder om nya lägenhetsbygget. 

Säkra övergången över Bäckaskiftsvägen närmast Örbyleden 
Redan idag saknas skolpolis vid cykelbanan över Bäckaskiftsvägen närmast Örbyleden 

och detta är en plats med påtaglig risk. När trafiksituationen förvärras med ytterligare 90 

lägenheter i området och med omläggning av befintliga cykelvägar kan det bli tvunget 

att bygga om hela vägstrukturen och göra en gångtunnel under eller en cykel- och 

gångbro över vägen. Ett annat alternativ är att sätta upp trafikljus.  

Farthinder på cykelvägen närmast Örbyleden 
För att sänka hastigheten på cykelbanan får gärna farthinder placeras ut på cykelvägen 

närmast örbyleden. Exempel på ett sådant farthinder kan vara sådan trafikfålla som 

bilden i figur 4 på sida 7 visar.   

Vägarbeten 
Vägar och trottoarer grävs upp emellanåt pga av akuta eller planerade rör, lednings, 

mark eller beläggnings arbeten. Vid dessa störningar i trafikmiljön är det sällan det 

ordnas så att barn på ett säkert sätt kan gå eller cykla förbi själva. Det kan vara dålig 

skyltning (det är sällan skyltning som barn förstår). Ofta hänvisas barnen ut bland bilar.  

Om vi föräldrar är medvetna om att hindret i trafikmiljön finns kan vi så klart hjälpa våra 

barn. Det är dock svårt för oss föräldrar att hantera detta då vi vet att våra barn kan 

hantera en viss vägsträcka och vi inte har kännedom om att den förändrats. Det gör att 

vi då inte vill låta våra barn gå eller cykla själva även om det är trafikmiljöer de kan 

hantera. 

Förslag på åtgärd är mycket stränga krav vid gatuarbeten så att inte barn och ungdomars 

trafikmiljö försämras när bilvägar, cykelvägar eller gångvägar/trottoarer stängs av.  

 

Bilar som kör om vid övergångsställen 
Vid övergångställen på Skönsmovägen har det vid flera tillfällen hänt att bilar kört om 

vid övergångsställen. D.v.s. en bil stannar för att släppa över de som väntar vid 

övergångsstället och när de gående är på väg över kommer en bil bakom den som står 

still och kör om utan att varken den omkörande föraren eller de gående kan se varandra. 

Förslag på åtgärd är att trafikkontoret ser över gatumiljön och med refuger eller annat 

minskar risken för omkörningar vid övergångsställen. 
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Snöröjning 
Snöröjningen på gång- och cykelbanor kan verkligen behöva prioriteras. Vissa vägar 

snöröjs för övrigt inte alls om det inte snöar mycket. Exempelvis Sågverksgatan från 

Skönsmovägen till tunnelbanan och Långåkersvägen snöröjs inte när det bara kommer 

några cm snö, sedan packas det och fryser till is och sedan är vägen hal ända till i mars. 

Långåkersvägens trottoarer går aldrig att gå på vintern, man går alltid mitt i gatan. 

Isbildning pga av dålig snöröjning minskar möjligheterna för vintercykling. 

De senaste åren har alla varit tvungna att gå mitt i gatan i hjulspåren efter bilarna 

eftersom varken trottoarerna eller gatorna plogas. 

Det stora problemet vintertid för barn och ungdomar är de sträckor som inte röjs och 

som istället används som snöuppläggningsplats. Vilket innebär att t.ex. gående behöver 

korsa kraftigt trafikerade vägar väldigt många gånger för att ta sig mellan hem och skola. 

Ett exempel är trottoarerna på Skönsmovägen som bara röjs på ena sidan av vägen och 

detta växelvis för att det ska vara snöröjt vid busshållplatser. Följden blir att barn inte på 

ett säkert sätt kan gå till skolan vid snö. 

Förslag på åtgärd. Efter analys av skolvägarna öka snöröjningen så att barn och 

ungdomar kan gå eller cykla hela vägen till skolan även på vintern utan att de behöver ta 

några ökade risker i trafiken. Samt att det finns någon slags jour som kan kontaktas när 

snöröjarna har täppt till en viktig passage på den säkra skolvägen. 

 

Cykelkunskap 
Det finns många fördelar med cykelkunskap på schemat. I Stockholm finns det i dag 

stora brister vad gäller efterlevnad av trafikregler för cyklister. Det är även lättare för 

barn att följa trafikreglerna när de är i grupp om de fått samma grundkunskaper.  

Förslag på åtgärd är att skolan ger alla elever cykelkunskap i tex 1:an, 3:an och 5:an. Där 

de tidigt får lära sig tecken och att lämna företräde samt så småningom i 5:an får ha 

prov på trafikregler och trafikskyltar. Trafikkontoret skulle kunna köpa in ett tiotal cyklar 

som kan lånas ut till respektive skola i staden när de ska ha cykelkunskap. 

 
 

Avslutande kommentar 
Denna skrivelse sammanfattar de många och olika förslag och synpunkter som 

trafikgruppen har fått in från föräldrar under en veckas svarstid. Det visar på ett stort 

engagemang för frågorna. Vi är alla överens om att den nuvarande situationen är 

katastrofal och behöver åtgärdas så snart som möjligt.  

Många föräldrar anser också att det förslag som nu har presenterats inte till fullo lever 

upp till den förväntan på åtgärder som finns. Det saknas förslag om åtgärder som blir en 

investering för området, och som håller på längre sikt.  
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Barnen ska kunna ta sig säkert till skolan, föräldrar ska säkert kunna transportera sina 

barn till skolan, det sker på olika sätt. Att inte lösa behoven med biltrafiken utan att 

hänvisa till att "stimulera beteendeförändringar" är inte acceptabelt, det är att helt 

avhäva sig ansvar och det leder till att parkeringar på rent olämpliga platser kommer att 

fortsätta och för barnens del kommer det bara att ha blivit värre i och med 

nybyggnationen!  

Vi ser gärna en ny utredning med ett mer finansiellt och idémässigt engagemang, och 

som följer i den nämnda riktningen! 

 

För en säkrare väg till skolan! 

 

Stureby föräldraforum genom trafikgruppen 

 

 

Marina Tjelvling Ellen Luijkx Karin Johansson Mats Ryden 

 

 

 


