Trafikinformation!
Par Lagerkvistskolan
När Växjös största grundskola Pär Lagerkvistskolan öppnar står hållbar utbildning i
fokus. Därför uppmuntrar vi hållbara transporter till och från skolan. Nu stödjer vi Pär
Lagerkvistskolans barn, elever och föräldrar att välja den gröna vägen!
Kommunens trafiksatsning genomförs i samarbete med skolan, Polisen och NTF Säker trafik.
Polis och polisvolontärer möter upp barn, elever och föräldrar vid skolstarten. Representanter
från NTF Säker trafik finns på plats i skolans yttre närmiljö under de inledande skolveckorna.
Utskick v33
Pär Lagerkvistskolans barn och elever fick ett brev hemskickat vid skolstarten. I materialet
finns information (folder och brev) om hur du kan röra dig på och kring skolan så att det blir
trafiksäkert och bra för alla.
Föräldrainformation
Vid fyra föräldramöten för årskurs F-6 respektive årskurs 7-9 presenterades trafikinformation
av Åsa Nilsson, som representerar trafikenheten i Växjö kommun. Åsa redogjorde för hur
trafikmiljön ser ut i dagsläget och vilka skolvägar som finns.
De viktigaste punkterna är följande:







På skolan finns två parkeringar. Båda parkeringar är tillgängliga via Bredviksvägen.
Den mindre parkeringen har 18 stycken parkeringsplatser och används i första hand
vid lämning och hämtning. Den större parkeringen har 79 stycken parkeringsplatser
och används främst till långtidsparkering.
Det finns sex stycken cykelparkeringar. Vi hänvisar mopeder att parkera vid dessa
parkeringar. Det finns till exempel två cykelparkeringar vid Idrottshallen.
På skolans framsida finns ett skolskjutsområde samt en vändslinga som endast ska
användas av busstrafiken. Observera att skolskjutsen både lämnar och hämtar på
skolans område.
Skolan ansluter till Räppe via två gång- och cykeltunnlar under riksväg 23. Använd
tunnlarna!
Under sommaren har skolan har fått en ny cykelväg som ansluter till Bergsnäs.
Skyltning kommer att ske inom kort.

Extra viktigt att uppmärksamma:



Gatuskyltning saknas i dagsläget, men arbete pågår. Hastigheten utanför skolan
ska vara 30 km/h.
Använd de trafiklösningar som finns! Undvik att parkera på gatumark och
vänligen gena inte över varutransportområdet.
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Elever som åker buss i vanlig linjetrafik ska använda de tunnlar som ansluter till
skolan.
NYHET: Busskur och cykelparkering saknas i dagsläget vid två hållplatser, men
kommer att sättas upp. I höst kommer vi att bygga en bullerskärm i plexiglas intill
riksväg 23.

NTF utbildar skolbarnen v38
NTF Säker trafik har fått ett uppdrag av Växjö kommun att arbeta med stödjande
trafikinsatser vid Pär Lagerkvistskolan. Skolans elever kommer att få ta del av en teoretisk
och praktisk utbildning i trafiksäkerhet under vecka 38. Skolan kommer också att få hjälp
med trafikmaterial.
Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att Bredvik är ett byggområde och att det under
en period av cirka 1-2 år kommer att ske byggtransporter med tung trafik.
Kontakt
Kontakta gärna trafikenheten Växjö kommun om ni har fler frågor eller funderingar.
Frågor som rör utvecklingsområdet Bredvik kan besvaras av Johan Andersson, projektledare
för Bredvik.
Med vänliga hälsningar Åsa Nilsson, trafikinformatör
Växjö kommun
Växjö kommuns kontaktcenter
Telefon: 0470 – 410 00vx
info@vaxjo.se
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