TRAFIKEN RUNT
MYRÅSSKOLAN
Under läsåret har vi vid ett flertal tillfällen tagit upp trafiksituationen runt
skolan.
Anledningen är att trafiken runt skolan vid vissa tidpunkter, speciellt
7.40-8.00 är mer än lovligt rörig. En röra som innebär risker inte minst för
barnen som vi ju alla vill ska ha en trygg skolväg.
LSM har därför tillsammans med Myrås Skolskjutsar satt ihop ett förslag
som vi tror skall göra trafiksituationen säkrare och bättre runt skolan.
Vi vill understryka att förslaget innehåller inte några förbud utan är en vädjan till er föräldrar att så långt det går följa förslaget.
Vi jobbar dessutom vidare på att förbättra belysningen vid övergångsställena på Kyrkvägen och på att förlänga trottoaren framför skolan fram
till hörnet Myråsgatan-Tallgatan.

N
Grundtanken i förslaget är att
alla som kör på Myråsgatan
skall köra åt samma håll.
Det lämpligaste är att alla kör
norrut, eftersom trottoaren då
är på rätt sida för att säkert
släppa av passagerare.

Här framför huvudingången stannar skolskjutsen, undvik att
stanna här!
Zon på
Kyrkvägen
med rekommenderad hastighet 30
km/h, fartgupp,
avsmalningar och 2
övergångsställen. Många
barn korsar Kyrkvägen på
väg till och från skolan!

Tänk på att det finns flera ställen runt skolan där många barn passerar
och som saknar trottoar, exempelvis Östra Parkängsgatan. Denna väg är
skolväg bl a för barnen från Fritidsgården på Dammkullevägen.
Ta det lugnt även vid övergångsstället i korsningen Kyrkvägen-Prästliden!
Prata gärna med barnen om skolvägen. Be dem tänka efter hur de går
och cyklar till skolan så att även de hjälper till att göra skolvägen säkrare.
Vi tackar på förhand för att ni föräldrar hjälper oss förbättra skolmiljön.
Tillsammans skall vi göra Myråsskolan ännu bättre!
Hälsningar från Lokala Skolstyrelsen Myråsskolan

 Låt barnen gå till
skolan – motion och
frisk luft är nyttigt
 Om du ”måste” köra,
släpp av barnen längre
från skolan!

