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Sammanträdesdatum

2019-10-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/517

§ 184 Trafiklösning Georgshillsskolan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Gatunamnet Fulltoftavägen som anges i förstudien daterad
2018-12-11 är felaktigt och ändras till Georgshillsvägen enligt
kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 159.



I övrigt är informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet
I detaljplanen för Georgshillsområdet som vann laga kraft år 1992 anges
skola och daghem som huvudändamålen på aktuellt område. Detaljplanen
anger prickmark på områdets västra del, vilket innebär förbud mot
byggnation. Övrig mark utgörs av så kallad plus-mark, vilket innebär att
mindre byggnation får ske som exempelvis skärmtak, uthus, garage och
dylikt.
2016-10-11 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att ställa sig bakom
skrivelsen från rektorn på Georgshillsskolan och förskolechefen på
Junibacken angående trafiksituationen vid Georgshillsskolan. I skrivelsen
kräver förslagsställaren/-a att åtgärder omgående måste vidtas vid Georgshillsskolan för att få en säkrare miljö för föräldrar, busschaufförer och
barn.
Möten har hållits med ansvariga på Georgshillsskolan, förskolan
Junibacken och bussansvarig som beskrivit den osäkra trafiksituationen
som råder i området kring Georgshillsskolan. Beskrivningen av
trafiksituationen stämmer väl överens med det som betraktats i samband
med platsbesök ( ”Förstudie – Trafiksituationen vid Georgshill”).
Det föreligger stor risk för olyckor i området. Busstrafiken och övrig
motordriven trafik konkurrerar om samma utrymmen, vilket till stor del
beror på att de enbart kan utnyttja samma körfält samtidigt som det finns få
parkeringsplatser för föräldrar att parkera på när de ska hämta/lämna av
sina barn. Den rådande situationen är därför ohållbar kortsiktigt, men
framförallt långsiktigt då antalet barn som börjar på Georgshillsskolan
kommer öka kraftigt.
Projektering av projektet beräknas uppgå till ca 250 tkr.
1 000 tkr har avsatts 2018-07-05 för projektet under år 2019. Av dessa 1
000 tkr bör 250 tkr användas för projektering medan resterande summa
avsätts för genomförandet av byggnationen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Informationen är godkänd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-07-TN
Förstudie, daterad 2018-12-11
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomichef
Ekonom
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (2)

