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Gällande trafiksäkerheten för barnen i Äspered  
 
Äsperedsskolans föräldraförening vill utifrån ett föräldraperspektiv framföra att vi är mycket 
positiva till att nämnden driver på frågan om trafiksäkerhet samt tillgång till grönområden för 
våra barn i Äspered. Barn är inte miniatyrer av oss vuxna, utan personer i utveckling. Många av 
barnens sinnen och förmågor är inte färdigutvecklade, vilket innebär att trafiken kan vara väldigt 
farlig. Det finns ett antal saker som vi anser är nödvändiga för att miljön i Äspered ska bli 
trafiksäker för barnen. 
 
Kobackavägen är barnens väg till och från skolan och här saknas trottoar i princip hela vägen från 
Äsperedsvägen upp till skolan. Denna väg går och cyklar många barn till skolan och på grund av 
kurvor, krön och eftersom vägen är ganska smal, är barnen väldigt utsatta. Ännu värre är det 
vintertid då snövallar tar upp en del av vägens bredd.  Här krävs en trottoar utmed hela vägen. 
Nu saknas dessutom tillräckligt med parkeringsplatser vid lämning och hämtning av barn. En 
lösning på detta som skulle ge barnen en betydligt tryggare skolmiljö och även en bättre 
avstigningsplats för de barn som åker skolbuss, skulle vara att bygga ut den parkeringsplats som 
finns i dag, och låta den gå över i en väg som ansluter till Kobackavägen. Detta skulle innebära att 
varken bussar eller bilar behöver vända uppe vid skolan och därmed väsentligt minska risken att 
barn blir skadade eller känner sig rädda precis utanför skolan.  Denna väg skulle bli enkelriktad 
och trafiken förbi skolan skulle bara gå åt ett håll. 
 
Utefter Äsperedsvägen/ Dannikevägen är det många barn som cyklar och går till aktiviteter i 
församlingshemmet och vid idrottsplanerna. Här är barnen helt oskyddade på en 70-väg där 
många bilister håller mycket högre hastighet än så. Här anser vi det nödvändigt att anlägga en 
gång-/cykelbana  så att barnen får en säker väg till sina aktiviteter. Dessutom bör hastigheten 
sänkas och 2 övergångsställ anläggs, 1 vid den naturliga övergången till församlingshemmet, och 
1 vid idrottsplanerna. 

  
Folkhälsoinstitutet har genom forskning påvisat att barn på landsbygd löper större risk att bli 
överviktiga, eftersom de saknar tillgång till en trafiksäker miljö för cykling, jogging, promenader 
etc. Genom att anlägga trottoar och gång-/cykelbana skulle vi främja barnens hälsa. Dessutom är 
det så att man i Äspered idag inte kan bedriva den trafikundervisning som alla barn har rätt till. 
Detta på grund av avsaknaden av trottoarer, övergångsställ och en i övrigt säker miljö att ta ut 
barnen att undervisas i. 

  
Slutligen vill vi framföra hur viktigt det är med en lekplats för barnen, något som saknas i 
Äspered. Det har funnits planer på att anlägga en lekplats i Äspered under flera år, men inget har 
hittills gjorts. Vi kräver en lekplats till våra barn! I Äspered finns personer som är intresserade av 
att upplåta sin mark för att en lekplats ska kunna byggas i samhället. 
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