Olofström 2019-12-19

Motion till kommunfullmäktige i Olofström

Motion om säkerhet vid busshållplatser
Vid Ekerydsskolan är det mycket barn som rör sig på morgonen, speciellt när dom väntar på
skolbussen. Med tanke på den osäkerhet som råder runt påstigningsplatsen bör ett staket
upprättas för att barnen inte kommer så nära inpå bussen. Det kan vara mycket stoj och
stim där och det är väldigt enkelt för ett barn att snubbla eller bli knuffad när det stimmas så
mycket. Nu är det barn vi pratar om och de tänker inte på säkerheten, även många bilister
tänker inte tillräckligt på säkerheten så hur kan man kräva av ett barn att göra det? Det
ligger inte på barnens ansvar utan det ligger på vårat att göra det så säkert som möjligt att ta
sig till skolbussen. Ett barn kan väldigt enkelt hamna i vägen för bussen och i värsta fall
under den, bussen väger uppemot 10 och 12 ton. Det skulle vara en tragedi om en allvarlig
olycka skulle inträffa, vilket kan inträffa speciellt under vintertid då risken är större eftersom
skottningen är inte den bästa på trottoaren där barnen befinner sig och asfalten kan vara
hal.
Uppe vid Vassliden behöver det också göras säkerhetsåtgärder med tanke på den biltrafik
som rör sig där. De tar oftast inte ett dugg hänsyn att det är barn som rör sig längs vägen,
detta trots att bussen har skolskyltar tända kör de på som vanligt. Av denna anledning skulle
en utflyttning av busshållplatsen sänka farten på biltrafiken något, eftersom bussen då blir
ett naturligt farthinder och biltrafiken inte kan köra om på samma sätt. Ett staket skulle
behövas där som en extra åtgärd för att förhindra barnen från att komma ut på vägen. Idag
finns det en hastighetsbegränsning vid Högavångsskolan, men den upphör att gälla innan
hållplatsen, därför hade en utökad sträcka söder över förslagsvis varit mer lämplig.
Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:
att undersöka möjligheten för utbyggnation av Vasslidens busshållplats.
att upprätta staket vid Vassliden- och Ekerydsskolans busshållplatser.
att utöka 30-sträckan söder om Högavångsskolan.

_____________________
För Sverigedemokraterna,
Peter Holmström

