Resarö föräldraförening
c/o C. Lundvall
Ytterbystrandsvägen 97 B
185 94 VAXHOLM
www.roff.nu

Till
Planberedningen
Kommunstyrelsen
Vaxholms stad

Resarö den 22 maj 2008

Information angående trafiksituationen på Resarö:
Resarö föräldraförening (RöFF) har under ett antal år engagerat sig i de trafikfrågor som främst
berör barn och ungdomar på Resarö. Trafiksituationen kring Resarö skola och förskolor har länge
varit problematisk. Vissa förbättringar har skett de senaste åren, bland annat en avlämningsramp
(ficka) längs Resarövägen, ett farthinder (gupp) på Ytterbyvägen och övergångsställen vid busshållplatsen. Även grusparkeringen vid Resarövägen har blivit större. Förbättringarna till trots
kvarstår flera problem som skapar mycket farliga trafiksituationer, nämligen avlämningsramp
och grusparkering vid Resarö skola samt avsaknad av gång- och cykelbana längs Överbyvägen.
Avlämningsramp
Avlämningsramp och parkeringar kring skolan fungerar inte på ett önskvärt sätt. Det kaos som
uppstår på morgnarna då föräldrar ska lämna sina barn till förskola och skola visar tydligt detta.
Många ser avlämningsrampen som en parkeringsficka – den är skyltad med ’P’ och ’5 min’ – och
utnyttjar den således även som en sådan. Detta innebär att andra dubbelparkerar för att släppa av
sina barn. Rampen förlängs också av avlämnande föräldrar ända ner till den korsning där all
trafik från inre Resarö ska passera, och där även busstrafiken kör.
RöFF anser att trafiksituationen kring avlämningsrampen skulle bli säkrare om skyltarna
ändrades. Skyltningen blir mycket tydligare om ordet ’avlämningsramp’ införs. Från klockan
07.45 till klockan 08.15 måste parkeringsförbud gälla. Övrig tid under dagen kan parkering vara
tillåten i 15 minuter.
Grusparkering
När rampen är full använder många grusparkeringen på andra sidan Resarövägen som en
avlämningsramp. Den gemensamma in- och utfarten är trång och det finns inte tillräckligt med
plats att vända bilen på parkeringen. Backande bilar möts av andra som är på väg att köra in i den
trånga in- och utfarten. Mitt i detta virrvarr av bilar, stiger barn ur för att gå till skolan. Dagligen
skapas alltså farliga trafiksituationer, dessutom ger det upphov till köer på Resarövägen.
RöFF ser olika lösningar på detta problem. En lösning är att grusparkeringen får separata in- och
utfarter för att få ett bättre trafikflöde på parkerande och avlämnande bilar. Alternativt kan en

vändplan samt breddning av in- och utfart fungera. En annan lösning är att skolans och
förskolornas personal parkerar på grusparkeringen och att personalparkeringen anpassas för de
trafikbehov som uppstår vid lämning och hämtning av barn.
De bifogade fotona visar att det är angeläget att åtgärder vidtas, både vad gäller avlämningsramp
och parkeringsplatser. RöFF befarar att situationen kommer att förvärras till hösten i samband
med ombyggnad av skolan och den byggtrafik som då tillkommer.
Gång- och cykelväg till Överby
Den utlovade gång- och cykelbanan längs Överbyvägen är ännu inte påbörjad. Under senare år
har en stor inflyttning till Överby ägt rum. Idag är det många oskyddade trafikanter som dagligen
använder Överbyvägen för att ta sig till och från skolan, badet och fotbollsplanen, antingen till
fots eller cyklandes. De är hänvisade till vägrenen i nuläget. Trots rådande hastighetsbegränsning
på 50 km/h kör många betydligt fortare, dessutom är Överbyvägen hårt trafikerad av tung trafik
på grund av alla nybyggnationer som pågår. Lokaltrafiken kör också på denna väg. Detta är
säkerligen den farligaste vägen för gång- och cykeltrafikanter på hela Resarö.
RöFF anser att det borde ligga i kommunens intresse att snarast ordna en säker gång- och
cykelväg för våra oskyddade trafikanter längs Överbyvägen. Avsaknaden av gång- och cykelväg
förvärrar dessutom trafiksituationen vid skolan. Föräldrar har inget annat val än att köra barnen
till skolan som läget ser ut nu. RöFF kräver att delsträckan mellan skolan och den nya förskolan
på transformatortomten är klar i samband med förskolans öppnande i början av år 2009.
Föräldraföreningen genomför just nu en namninsamling för att påvisa resaröbornas inställning till
cykelvägen. Kopior på de namnunderskrifter vi hittills samlat in bifogas detta brev.
*
Trafiksituationen för barn och ungdomar kring Resarö skola och förskolor samt längs
Överbyvägen måste snabbt bli avsevärt bättre. Ingen av oss vill uppleva en tragisk olycka som
hade kunnat förhindras.
RöFF ställer därför följande krav:
 Avlämningsrampen måste skyltas om.
 Grusparkeringen eller personalparkeringen måste anpassas för att tillgodose de
trafikbehov som finns i samband med lämning och hämtning av barn.
 Gång- och cykelbanan längs Överbyvägen måste iordningställas.
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