
Kommentar:. 
Hur ska så många bilar kunna få plats där under hämtning/lämning +tex mopeder och a-traktorer som elever har? Säker gång- och cykelväg saknas på andra platser i byn, All/från skola för eleverna. 
Varför diskutera en detalj i eF helt omöjligt projekt!
Helt emot aF riva de gamla byggnaderna som är kultur arv. Använd dem istället All verksamheter för skolan. Trevligt aF byta miljö och Allför lite kultur All barnen.
Inget av dessa förslagen är Allräckligt bra. AF lösa trafiksituaAonen för en skola i centrala Ljungskile för 1000 elever samt Allhörande lärare är en omöjlighet. EF omtag behövs!

Min grunduppfaFning är aF det inte finns förutsäFningar för en god trafiklösning med en skola för ca 1000 elever. Förslag 1 kommer leda All kaos i vändzonerna, precis så som vi har det idag. DeFa 
eTersom flera av de föräldrar som ska lämna barn på förskola och lågstadium behöver parker sina bilar för aF följa sina barn All dörren - då det inte upplevs som säkert aF släppa dem där det 
cirkulerar massor av bilar. Parkering och vändzon samt bommar finns idag och på områden och situaAonen vid lämning och hämtning är allt annat än bra som den är idag. Det kommer bli betydligt 
fler bilar, mopeder m.m. i området när skolan dubbleras. Ingen bra lösning.
Bra med stora vändzoner och bom dagAd.
DeFa förslag känns inte genomtänkt eTersom några parkeringar i miFen inte kommer aF täcka ens hälTen av behovet. Men bra med gång- och cykelbana längs hela Hälle Lider.

DeFa förslag känns inte genomtänkt eTersom några parkeringar i miFen inte kommer aF täcka ens hälTen av behovet. Men bra med gång- och cykelbana längs hela Hälle Lider. Men ser en stor risk 
för påkörningar. Barnen genar redan nu över vägen, och när det blir fler barn så ökar risken för olyckor.
Vägen bör stängas av för aF separera barn och trafik och få en hel skolgård.

Ingen bra lösning! Kommer bli mycket mer trafik än idag genom centrala Ljungskile och kaoAskt ohållbart vid skolstart- och slut. Osäkert för barn och ungdomar. Onödigt ur hållbarhetssynpunkt aF 
riva två fungerande byggnander. Bygg skola vid Skarsjövallen istället och använd projekterad väg öster om Ljungskile!
Stoppa all genomfartstrafik inom skolområdet. Lämna/hämta zon vid SkaTerödsvägen, där det idag finns parkering och bussangöring. Utvidga deFa område, ev. P-däck!
Läst igenom alla förslagen och upplever deFa som klokast ur min synvinkel.

Tyvärr är ingen av förslagen bra. Det handlar mer om vilket förslag som är minst dåligt. Ska verkligen våra barn och barnbarn (det handlar  om många, många år framåt som barn och ungdomar får 
ta konsekvenserna av de beslut ni tar i skolärendet nu). Har ni t.ex. tänkt på hur blivande elever ser på faktum aF de ska gå 10 år i samma skola? Det finns andra alternaAv. Varför låser ni er så 
hårdnackat All denna jäFeskola trots aF alla protester? Tror ni på fullt allvar aF ni vet bäFre än alla de som inte tycker denna enda jäFeskola är bästa lösningen? Förstår ni inte vad deFa gör med 
väljarnas förtroende för poliAker?  
Det finns for]arande Ad aF göra om och göra räF, dvs involvera lärare, personal, föräldrar, elever och andra personer med lokal förankring och goda och breda kunskaper som kan hjälpa All aF hiFa 
en lösning som ger eF breF stöd istället för det massiva missnöjet som nu visat sig. Det har alla goF av, även ni!

AF få in mer trafik på vägen ovanför skolan vore galet. Det är redan kaos vid minsta snö/halka där bilar hamnar på tvären och man har hjärtat i halsgropen som förälder när bilar glider och barn 
promenerar på troFoaren inAll. DeFa måste för övrigt göras något åt. Har påpekat deFa All trafikkontoret och vet fler som gjort år eTer år. Säkerheten är minst sagt undermålig med trafikflödet idag 
och är bara en Adsfråga innan en olycka sker. Ni kan inte släppa på mer trafik (vilket det skulle bli med deFa alternaAv och med fler elever på skolområdet).

Hur säkerställer ni aF elever ej kommer i närheten av bilar som kör i vändzon och/eller parkerar? 
Hur oTa skall elever passera denna passage? Är lärare med vid passage? Hur säkerställer ni aF elever ej gå genom denna passage vid rast? 
Hur går barn från avlämning All skolgård/skolbyggnad?
Onödigt aF riva Björneborg. Bra med GC-väg. Parkeringarna tar onödigt mkt yta.
DeFa medför ökad trafik mängd mot nu. Det är redan för mycket trafik i området. Inte ok aF riva husen. Dåligt förslag.

Björneborg och Kulturenshus ska absolut inte rivas!   
Här måste man tänka om. Bor själv i Ljungskiles äldsta hus och det skulle vara otänkbart aF riva vårt hus för aF bygga eF modernt.  
Det är en självklarhet aF värna om vårt kulturarv.

Alla förslag är lika omöjliga liksom hela projektet. 
Spel för gallerierna aF kalla deFa medborgardialog. 
Hur många av alla konsulter har besökt platsen i verkligheten? 
Följ med i media o se hur kommuner ångrar aF de säljer ut allt All Hemsö o liknande. Förstör inte vårt lilla fina samhälle utan lyssna, var lyhörda o gör om. 
Vi vill inte ha bara parkeringsplatser.  
Dessutom är det snart val!

Som grannar och föräldrar All barn på båda Ljungskileskolan och Linneaskolan har vi följande synpunkter. 
Förslaget innebär inte minskat trafik på Hälle Lider. YFerligare breddning av gång och cykelbana minskar vägbredden för mötande bilar. Nedre delen av Hälle Lider breddades All siF maximum för ca 
5 år sedan, och idag råder redan en mycket svår trafiksituaAon med dagens u]ormning. DeFa förslag löser inte en ökning av trafiken på Hälle Lider. Buller och miljöpåverkan kommer öka pga stor 
risk för kö-bildandet. Som medborgare tycker vi det är en skam aF riva Björneborg och kulturens hus för en trafikplanering som inte kommer lösa problemet.

Hur ska matleverans kunna ske? 
Håller vägen med vändzoner och parkeringar måFet för en skola med desto fler elever än det går på nuvarande Ljungskileskolan (trafiksituaAonen är pressad som det är)? 
Kommer det vara en ok situaAon för elever och personal vad gäller buller och avgaser? 
I nuläget händer det aF när bommen öppnats på eTermiddagen springer elever över vägen utan aF se sig för, antagligen i tron om aF bommen ännu är nere. Det kan vara eF fortsaF problem.

De uppenbara svårigheterna med aF skapa trygga och säkra skolvägar samt rivning av väl fungerande skolbyggnader visar tydligt aF en ny skolan som kompleFerar Ljungskileskolan behöver byggas 
på annan plats. 
Om det ska byggas en samlad skola för 1000 elever där alla behöver passera en allmän väg under skoldagen för aF kunna nå lokaler för undervisning och matsal mm så krävs aF bommen finns kvar.  
OavseF nybyggnaAonen behöver GC anläggas längs Hälle lider samt även längs fler vägar för aF skapa säkra skolvägar, vilket i stor utsträckning saknas idag.  
HiFa lösningar som inte innebär rivning av befintliga byggnader inklusive Kulturens hus och Björneborg.

TrafiksituaAonen är redan idag ohållbar där många bilar ska köra fram och Allbaka mot bommen både uppifrån och nedifrån. Vi har haT många diskussioner kring dagens farliga/ohållbara situaAon. 
Med anledning av deFa ser jag det som eF måste aF bygga bort problemet u samband med aF ny/större skola byggs. Alltså inte låta det problemet ligga kvar som det är och då också bli än värre 
eTersom skolan blir större. DeFa alternaAv är inte bra.
Genom aF ta bort äldre (väl fungerande byggnader) så går även en del av Ljungskiles idenAtet och charm förlorad.

Förslaget innebär enormt resursslöseri helt i onödan, vilket kan undvikas genom aF:  
a) Stoppa processen med megaskola för ca 1000 elever åk f-9.  
b) Utred  lösningar för två mindre skolor, en för de yngre och en för de äldre eleverna. 

TrafiksituaAonen är redan nu besvärlig och emellanåt kaoAsk och aF fördubbla antalet elever på så liten yta ter sig helt orimligt.  

Det kommer aF bli kaos ändå eTersom hus ligger längs vägarna och trafiken är besvärligare än ni tror.

Hur ska matleverans kunna ske när tung trafik förbjuds? 
TrafiksituaAonen är pressad som den är idag. Håller vägen med vändzoner och parkeringar måFet för en skola med desto fler elever och personal? 
Kommer buller och avgaser vara inom rimliga nivåer?

TrafiksituaAonen är pressad som den är idag. Håller vägen med vändzoner och parkeringar måFet för en skola med desto fler elever och personal? 
Kommer buller och avgaser vara inom rimliga nivåer? 
Finns det möjlighet aF anlägga gång- och cykelbana längs Hälle Lider med tanke på privat mark?

TrafiksituaAonen är pressad som den är idag med desto färre elever och personal än nya Ljungskileskolan. Håller vägen med vändzoner enligt deFa förslag och parkeringar måFet för det ökade 
antalet trafikanter? 
Kommer buller och avgaser vara inom rimliga nivåer? 
Finns det möjlighet aF anlägga gång- och cykelbana längs Hälle Lider med tanke på privat mark?
Ja kära utredare och tjänstemän på Uddevalla Kommun vad ska vi säga om dera försök All lösning på något som är omöjligt aF lösa för er. VI är på väg mot en klassisk Uddevallalösning. Vi väljer det 
alternaAv som är minst dåligt. 

Självklart kommer en ökad trafik in på området aF medföra kaos. Det är kaos redan nu. Jag tror allvarligt inte aF ni varit ute och AFat på nuvarande situaAon innan ni går igång och fördubblar den. 
Då hade ni seF orimligheten i förslaget. Men det jag skriver kan ni ju skita i förstås då ni redan bestämt er. Hade önskat lite ryggrad ifrån er tjänstemän i denna fråga då ni får omöjliga uppgiTer av 
poliAken.
Dåligt förslag
Anlägg parkering enligt förslag två istället för vändzon med få parkeringar. Bom med styrning som underläFar för exempelvis räddningstjänst.

Beskrivningen av alternaAvet är inte så detaljerat aF det går aF veta hur stort antal besöksparkeringar som planeras eller hur man transporterar sig från besöksparkeringarna i miFen och vidare på 
skolområdet på eF säkert säF. Inte heller anges om antalet parkeringsplatser täcker behovet av parkeringar.  
Det anges inte heller var högstadieelever parkerar mopeder, EPA mm eller var högstadieelever planeras lämnas eller hämtas. 
Det saknas också beskrivningar på ev övriga trafiklösningar i inAlliggande områden som påverkar barns räF All säker skolväg. 

FÖRDELAR: 
• Ingen genomfartstrafik genom skolområdet, det finns en passage som är avstängd liksom idag. 
• Ingen tung trafik genom en skola/skolgård med lekande barn. 

NACKDELAR: 
*Risk för aF barnen rör sig över vändzonerna och över vägen istället för aF använda den ”tydliga” passagen. Barn, ungdomar och vuxna tenderar oTa aF välja kortaste vägen istället för planlagd 
gångväg. Risk för påkörningar om barnen rör sig på dessa stora vändzonsytor/parkeringar och över vägen istället för aF använda sig av säker gångväg. 
*Trafikbuller på skolområdet.  
*Rivning av totalt 11 byggnader, varav 3 äldre byggnader med stort kulturhistoriskt värde.  
*Rivning av byggnader istället för aF Allvarata byggnader trots rådande klimatkris och nu även risk för brist på byggnadsmaterial pga kriget i Ukraina. 
*Fler godstransporter än idag pga större skola via Rosenvägen, jag saknar kunskap om hur trafikflöden påverkas av den ökade transporten på Rosenvägen och övrigt inAlliggande vägnät.  
*Större skola medför högre trafikflöden, vilket påverkar de boenden särskilt på nedre Hälle, Krokusvägen, Poppelvägen/Pilvägen. Risk aF föräldrar använder BRF privata parkering som 
avlämningsplats. 
*Cykelbanan övre Hälle Lider (öster om bommen) behövs, men risk för hög fart hos cyklister i nerförsbacken, med risk för krock när (som nämnts tar de flesta människor den snabbaste och kortaste 
vägen) gående tar genväg över vändzonerna och vägen över Hälle Lider All och från låg- och mellanstadie samt högstadiet. 
*Förslaget nämner inget om Krokusvägen, men troligt aF många högstadieelever kommer aF använda Krokusvägen All och från skolan. Krokusvägen har idag ingen säker GC-väg, vilket är eF måste. 
Krokusvägen är en liten väg med många fasAgheter, funderingar finns kring hur ökad trafikbelastning påverkar de boenden och trafikflöden. 
*Lösningen medför troligtvis ingen förändring avseende korsningen Pilvägen/Poppelvägen som används som avlämningsplats, åtminstone beskrivs inga åtgärder i alternaAvet för dessa vägar. Idag är 
den trång, dålig sikt och bilar vänder och backar på samma plats där cykelöverfarten över Poppelvägen finns. När skolan blir större, så kommer trafiksituaAonen aF försämras om man inte anlägger 
en avlämningsplats/vändzon. Jag saknar kunskap om området är Allgängligt för deFa då Tjöstelsrödsbäcken med Natura 2000 område finns precis inAll.  
*Framkommer inte om kommunen planerar säkra korsningar och sammanhållna cykelbanor i området runt omkring för aF få säker skolväg mellan hem och skola.
Bra förslag aF vägen är avstängd och eleverna inte behöver passera över en väg. Synd aF Björneborg rivs!

Främst negaAvt då Björneborg och Kulturens hus måste rivas. Jag har svårt aF se varför inte parkering och vändzon kan vara där parkeringen är i dagsläget. Otroligt mycket plats för vändzoner som 
känns överdrivet.

Det är svårt pga för kor]aFade punkter aF förstå vad förslaget verkligen innebär.  
Är förslaget bara dåligt presenterat, eller är det så här ogenomarbetat? Det framstår mer som eF snabbt hopsnickrat skolarbete än som u]ört av sakkunniga. Vilka kompetenser ligger bakom 
förslaget? 

Förbud mot tung trafik? Hur löser man varutransporter och sophämtning All både skola och grannfasAgheter? 

Var finns utrymmet för gång- och cykelbana i Hälle Lider? Vilken kapacitet dimensioneras den för? Är den tänkt aF gå både ner mot centrum samt upp mot Hälle? Bilvägen är redan smal och husen 
ligger på flera ställen nära inAll vägen.  
Ser inte aF deFa förslag är prakAskt möjligt aF genomföra. 

-På vilket säF löser det här förslaget de problem kring trafiksituaAonen som presenterats i ÅFs trafikutredningar 2017 och 2019? 
-Vänligen presentera den informaAon som sakkunniga trafikplanerare arbetat fram och visa hur den här lösningen ska realiseras och i vilken utsträckning den löser de problem som förutspåFs.
Det här förslag gillar jag inte pga både Björneborg och kulturens hus måste rivas
AF förvandla markyta All vändzoner i stället för skolgård där hus med Ljungskiles historia idag står är eF ineffekAvt säF aF utnyFja centralt belägen mark samAdigt som det förstör en fin kulturmiljö.

Kommer bli kaos vid lämning och hämtning med stor risk för olyckor.  
AF riva två fasAgheter med eF stort kulturellt värde och istället anlägga vändzoner är en kortsikAg lösning. .

Dåligt förslag aF riva dessa gamla byggnader som visar ljungskiles historia. TrafiksituaAonen blir ju inte bäFre med deFa. Av dessa förslag tycker jag nr 5 är bäst men oavseF deFa så gör man 
Ljungskiles gemytliga småskalighet All något annat med denna stora skola.

Jag bor miFemot Ljungskileskolan och vet aF trafiksituaAonen redan idag har många brister. Kommunens egen trafikutredning från 2017 kom fram All slutsatsen aF de trafikproblem som en 
dubblering av antalet elever skulle medföra inte går aF lösa. Jag är eTer aF ha läst förslagen av samma åsikt. Det är för mig oförståeligt varför kommunen trots massivt motstånd och olösliga 
trafikproblem framhärdar i aF bygga en alldeles för stor skola på en alldeles för liten plats?  

Jag undrar dessutom vad ni vill få ut av aF be eF fåtal utvalda Ljungskilebor, utan sakkunskap i trafikfrågor, aF tycka All om dessa förslag All lösningar av trafiksituaAonen kring nya Ljungskileskolan?  

AF diskutera alternaAva trafiklösningar är inte medborgardialog. AF selekAvt välja ut några få som får tycka All är inte medborgardialog. Äkta dialog bygger på en gemensam vilja aF skapa något 
som gynnar alla - aF skapa den bästa skolan för Ljungskiles barn. Alla som deltar i dialogen tänker Allsammans och det finns inget räF eller fel.  

AF tycka All om trafiklösningar är för mig som aF prata om var trappan i eF nybyggt hus ska placeras innan det är bestämt om det ska vara eF enplans- eller tvåplanshus. Jag får känslan av aF den 
här enkäten bara är eF spel för gallerierna för aF ni ska kunna säga aF ni visst har haT medborgardialog och för aF få både opposiAonen och de drygt 1200 Ljungskilebor som skrivit på 
namninsamlingen för eF omtag i skolfrågan aF glömma grundproblemet - aF Ljungskile och platsen för den befintliga skolan är för liten för en så stor skola.   

Det enklaste säFet aF lösa trafikproblemen är i mina ögon aF minska antalet personer som ska All platsen, dvs aF flyFa bort en skolenhet från området. Det finns eF alternaAvt förslag - vision 
2025-2026. Det finns garanterat även andra alternaAv. Det är inte Kungsholmen i Stockholm vi pratar om, det är Ljungskile.  

Och låt oss för allt i världen inte glömma det vikAgaste i den här frågan - barnen. Jag är mamma All 2-åriga tvillingar som ska Allbringa hela sin skolAd i den nya skolan. INGET av era föreslagna 
alternaAv skulle få mig aF känna mig trygg som förälder. Jag skulle inte låta dem gå eller cykla All skolan, jag skulle inte släppa av dem med bil utan aF följa dem  ända All dörren - och vad värre är, 
med vissa av förslagen som involverar en öppen väg genom skolområdet - skulle jag inte ens känna mig trygg med aF låta dem GÅ i skolan här över huvud taget.  

Just nu funderar jag allvarligt på om det var eF klokt beslut aF flyFa All Ljungskile för två år sedan och om megaskolan drivs igenom kommer jag aF fundera på aF anAngen lämna Ljungskile helt 
eller utnyFja det fria skolvalet.
PosiAvt aF genomfartstrafik hindras. Går det aF kombinera förslag 1 och förslag 2 vad det gäller besöksparkering? Går det aF bredda passagen? den ser smal ut i jämförelse med förslag 2.
Helt emot aF riva de gamla byggnaderna. Varför skall trafiken in i centrum av skolan?
Helt emot aF riva de gamla byggnaderna. Varför skall trafiken in i centrum av skolan?

Dåligt förslag. Varför måste Björneborg och kulturens hus rivas? 
En tydlig passage med bommar kan ev vara bra nödlösning.  
Gång- och cykelbana längs Hälle Lider är bra hur som helst. 
Förbud mot tung trafik är bra.

+    Ingen genomfart, med som jag tolkar 2 bommar (mot en idag) vilket ger en bred och säker passage mellan områdena. 
Vändzon med besöks parkering fungerar dåligt, deFa är tydligt med dagens parkering då barn oTa dyker upp skymda av parkerade bilar. Dessutom försämras situaAonen av backande bilar. 
Priset av denna lösning är rivning av två fina gamla hus vilket skulle vara en sorg för samhället.



Kommentar:. 

Samma problema+k som i förslag 1: Det kommer a6 bli all7ör många fordon som ska trängas där. Barn som ska gå +ll skolan har otrygg väg på andra håll i byn, så gång- och cykelbanor behöver byggas på många 
andra håll än just Hälle Lider, för a6 fler barn ska ta sig på egen hand. Samt a6 skolbuss är från 2 km avstånd. Trafik ska inte finnas alls i e6 område som räknas som skolgård!

Hej, 
Medför de6a förslag a6 vägen kommer a6 vara avstängd under skol+d, förutom för räddningstjänsten? Eller vad menas med övrig +d här?

Helt emot rivning av de gamla byggnaderna! 
Håll skolorna i Ljungskile i mindre enheter. Personligt och mindre!! Se på vad som händer i stora skolor, mer våld, bråk, mobbing, opersonligt! Gör parkering endast för personal och handikapp vid skolan. Ej passage 
för barnen som blir körda. Använd marken vid gamla vårdcentralen för på och avsläpp med ut och infart.
Inget av dessa förslagen är +llräckligt bra. A6 lösa trafiksitua+onen för en skola i centrala Ljungskile för 1000 elever samt +llhörande lärare är en omöjlighet. E6 omtag behövs!

Alt 2 tycker jag är bäst. Pollare bör vara 
Mekaniska söm med elmotor kan tryckas upp och ned. Se Volvotorslandafabrik portar TK porten tex.  
Se över möjlighet a6 jobba med snå eldrivna bussar jfr Väs6rafik Nödinge och Älvängen.  Voluntärsystem i starten med vuxna trfikvakter som håller lite ordnung o reda på biltrafiken inom området. 
Fly6a Kulturens Hus  
Tack för bra presenta+on.

Kapaciteten på anslutande vägar är inte dimensionerade för en skola i denna storlek. Oavse6 hur vändzoner och parkering u7ormas kommer det a6 bli kaos - tyvärr. De6a förslaget ger inte en säker miljö för barnen. 
Platsen lämpar sig inte för en kola med 1000, finns inte förutsä6ningar för en god trafiklösning.
Vad menas med bred passage? Även de6a förslag känns inte genomarbetat eller anpassat +ll den fak+ska situa+onen, a6 det går en väg rakt igenom e6 skolområde.
Vägen bör stängas av helt för a6 separera barn och trafik och få en hel skolgård.

Ingen bra lösning! Kommer bli mycket mer trafik än idag genom centrala Ljungskile och kao+skt ohållbart vid skolstart- och slut. Osäkert för barn och ungdomar. Onödigt ur hållbarhetssynpunkt a6 riva två 
fungerande byggnander. Bygg skola vid Skarsjövallen istället och använd projekterad väg öster om Ljungskile!

Stoppa all genomfartstrafik inom skolområdet. Lämna/hämta zon vid Ska^erödsvägen, där det idag finns parkering och bussangöring. Utvidga de6a område, ev. P-däck! Övrig parkering vid f.d. vårdcentralen. 
Minimera bilar inom skolområdet!

A6 få in mer trafik på vägen ovanför skolan skulle medföra stora risker för barnens säkerhet. Det är redan kaos vid minsta snö/halka idag där bilar hamnar på tvären och man har hjärtat i halsgropen som förälder när 
bilar glider och barn promenerar på tro6oaren in+ll. De6a måste för övrigt göras något åt. Jag och flera med mig har påpekat de6a +ll trafikkontoret, vilket jag vet gjorts år e^er år. Säkerheten är minst sagt 
undermålig med trafikflödet idag och är bara en +dsfråga innan en olycka sker. Ni kan inte släppa på mer trafik (vilket det skulle bli med de6a alterna+v och med fler elever på skolområdet).
A6 ha en öppen väg med fordonstrafik förbjuden kommer inte fungera 100%. Det finns all+d personer som missar de6a och kör ändå. Dagens bom är påkörd..  Känns osäkert för barnen.
Omfa6ande bygge som ändå ger väldigt låg trafiksäkerhet.
Dåligt förslag. Ej ok a6 de båda husen skall rivas.
Förslag 2 innebär samma kri+k som förslag 1. De6a förslag minskar inte trafiken på Hälle Lider, vg se svar förslag 1.

A6 det finns en väg som delar skolgården som både låg-, mellan- och högstadieelever behöver korsa dagligen anser jag problema+skt.  
Hur ska matleverans +ll skolköket kunna ske? 
Finns det möjlighet a6 bredda vägen för a6 göra gång- och cykelväg? 
Vem kontrollerar a6 högstadieelever inte kör med sina mopeder där? Det kan vara e6 bekymmer för alla elever samt personal.

Förslag 2 skiljer sig endast i detalj från Förslag 1 om jag förstår det rä6. 
Om det ska byggas en skola med genomfartsväg rakt igenom där elever och personal ska passera under skoldagen för a6 nå undervisningslokaler och matsal mm krävs a6 vägen stängs av under dagen. Obetydlig 
skillnad om de6a sker med bom eller med pollare. 

Oavse6 nybyggna+on så behövs GC anläggas längs Hälle lider samt längs andra vägar i samhället för a6 skapa säkra och trygga skolvägar, vilket idag saknas. 

Rivning av befintliga byggnader inkl. Kulturens hus och Björneborg är e6 resursslöseri, såväl ekonomiskt som ekologiskt och behöver undvikas. 

De uppenbara svårigheterna a6 skapa säkra och trygga skolvägar, en trygg miljö under skoldagen samt rivningen av befintliga välfungerande skolbyggnader visar tydligt a6 en ny skola som komple6erar 
Ljungskileskolan behöver byggas på annan plats. 

Under beskrivningen av Nuläget står a6 det finns en avlämningsplats vid Poppelvägen. Det finns ingen ordentlig plats för de6a utan bilar stannar och släpper av barn där och vänder och backar i korsningen. Det är 
en mycket osäker plats.

Hänvisar +ll mi6 +digare svar för förslag 1. Den situa+on vi har idag med planerad hämta/lämnaplatser på hälle lider är ohållbar. De6a måste byggas bort i nya skolan. Man ska då inte planera alls för hämta/lämna 
på hälle lider. Parkeringsplatser ska inte finnas mi6 i skolområdet som då uppmuntrar +ll hämta/lämna här. De6a förslag är inte hållbart.

Förslaget innebär enormt resursslöseri helt i onödan, vilket kan undvikas genom a6:  
a) Stoppa processen med megaskola för ca 1000 elever åk f-9.  
b) Utred  lösningar för två mindre skolor, en för de yngre och en för de äldre eleverna. 

Trafiksitua+onen är redan nu besvärlig och emellanåt kao+sk och a6 fördubbla antalet elever på så liten yta ter sig helt orimligt.
VÄndzoner fungerar inte e^ersom alla föräldrar +ll barn i lågstadiet vill parkera sina bilar och lämna sina barn vid dörren.

Finns det möjlighet a6 bredda vägen för a6 göra gång- och cykelväg enligt förslaget? 
Vem kontrollerar a6 högstadieelever inte kör med sina mopeder där? Det kan vara e6 bekymmer för elever (F-9) samt personal.

Jag antar a6 det kommer a6 gå at köra med moped förbi pollarna. Det innebär i sådant fall a6 en väg som går rakt genom skolgården är trafikerad och kommer vara problema+skt ur säkerhetsynpunkt. 
Är det möjlighet a6 bredda vägen för a6 göra gång- och cykelväg?

Jag antar a6 vägen genom skolgården kan komma a6 trafikeras av mopeder hela dagen. Oavse6 är skolgården uppdelad med endast liten passage för alla elever och personal. 
Är det möjlighet a6 bredda vägen för a6 göra gång- och cykelväg med tanke på privat mark?

Vändzoner i hjärtat av skolan avhjälper inte +llförseln av fordon som är på väg dit. När det köar upp så börjar föräldrar som har brå6om släppa sina barn på +llfartsvägarna vilket ni vet är farligt och många situa+oner 
uppstår idag som kommer a6 bli värre framöver. 
Det är lite enögt a6 s+rra på hjärtat av skolan då trafiksitua+onen för våra barn är så mycket mer komplex. De6a vet ni men kör på ändå-oproffsigt och ryggradslöst. Hoppas a6 ni är stolta över det ni åstadkommer!
Dåligt förslag

I stort se6 har jag samma synpunkter som alterna+v 1 avseende rivningar, trafik på skolområdet, GC nätverk, Krokusvägen osv.  
U+från kommunens beskrivning av alterna+vet, så förstår jag inte om det är möjligt a6 köra igenom passagen på skol+d även om det inte är tänkt så eller om den är stängd för all trafik frånse6 räddningstjänst. Det 
beskrivs inte heller hur passagen med pollare är u7ormad, så jag kan inte lämna några synpunkter avseende de6a. En bä6re beskrivning är nödvändig om ni önskar ha synpunkter.   
Svårt a6 förstå på bilden och med tor^ig beskrivning var vändzoner respek+ve parkeringar är och vilken typ av parkering. Oklart om även personalparkering planeras eller enbart besöksparkering. Oklart om antalet 
beräknade besöksparkeringar är rimligt +ll skolans storlek och övriga planerade parkeringar.  
Troligen fortsa6 trafikkaos på morgonen, vilket borde vara större än idag pga en större skola.

Jag har svårt a6 förstå skissen +ll fullo, vad bred passage med pollare skulle betyda. Öppet övrig +d, alltså när skolan är stängd? Kommer ingen förbi under skol+d, alltså som bommen idag? 
Gång- och cykelbana längs Hälle Lider låter bra. Två vändzoner låter väldigt mycket vändzon.  
Mycket nega+vt a6 Kulturens hus och Björneborg behöver rivas. Vilken av färgerna är planerad besöksparkering? Skulle den befintliga parkeringen vara kvar, om inte – varför inte?

Det är svårt pga för kor7a6ade punkter a6 förstå vad förslaget verkligen innebär.  
Är förslaget bara dåligt presenterat, eller är det så här ogenomarbetat? Det framstår mer som e6 snabbt hopsnickrat skolarbete än som u7ört av sakkunniga. Vilka kompetenser ligger bakom förslaget? 

Förbud mot tung trafik? Hur löser man varutransporter och sophämtning +ll både skola och grannfas+gheter? 

Var finns utrymmet för gång- och cykelbana i Hälle Lider? Vilken kapacitet dimensioneras den för? Är den tänkt a6 gå både ner mot centrum samt upp mot Hälle? Bilvägen är redan smal och husen ligger på flera 
ställen nära in+ll vägen.  
Ser inte a6 de6a förslag är prak+skt möjligt a6 genomföra. 

-På vilket sä6 löser det här förslaget de problem kring trafiksitua+onen som presenterats i ÅFs trafikutredningar 2017 och 2019? 
-Vänligen presentera den informa+on som sakkunniga trafikplanerare arbetat fram och visa hur den här lösningen ska realiseras och i vilken utsträckning den löser de problem som förutspå6s.
Det här förslag gillar jag inte pga både Björneborg och kulturens hus måste rivas

Farligt för barnen a6 behöva passera en trafikerad väg under skoldag och vid hämtning och lämning. Kommer bli rörigt med två små vändzooner e^ersom det redan  idag är mycket ansträngt och då antalet elever 
kommer öka markant.
Stor risk för olyckor då barnen är oskyddade. Kommer bli kaos vid hämtning och lämning. Kortsik+gt perspek+v a6 riva två kulturellt värdefulla fas+gheter.

Jag bor mi6emot Ljungskileskolan och vet a6 trafiksitua+onen redan idag har många brister. Kommunens egen trafikutredning från 2017 kom fram +ll slutsatsen a6 de trafikproblem som en dubblering av antalet 
elever skulle medföra inte går a6 lösa. Jag är e^er a6 ha läst förslagen av samma åsikt. Det är för mig oförståeligt varför kommunen trots massivt motstånd och olösliga trafikproblem framhärdar i a6 bygga en 
alldeles för stor skola på en alldeles för liten plats?  

Jag undrar dessutom vad ni vill få ut av a6 be e6 fåtal utvalda Ljungskilebor, utan sakkunskap i trafikfrågor, a6 tycka +ll om dessa förslag +ll lösningar av trafiksitua+onen kring nya Ljungskileskolan?  

A6 diskutera alterna+va trafiklösningar är inte medborgardialog. A6 selek+vt välja ut några få som får tycka +ll är inte medborgardialog. Äkta dialog bygger på en gemensam vilja a6 skapa något som gynnar alla - a6 
skapa den bästa skolan för Ljungskiles barn. Alla som deltar i dialogen tänker +llsammans och det finns inget rä6 eller fel.  

A6 tycka +ll om trafiklösningar är för mig som a6 prata om var trappan i e6 nybyggt hus ska placeras innan det är bestämt om det ska vara e6 enplans- eller tvåplanshus. Jag får känslan av a6 den här enkäten bara 
är e6 spel för gallerierna för a6 ni ska kunna säga a6 ni visst har ha^ medborgardialog och för a6 få både opposi+onen och de drygt 1200 Ljungskilebor som skrivit på namninsamlingen för e6 omtag i skolfrågan a6 
glömma grundproblemet - a6 Ljungskile och platsen för den befintliga skolan är för liten för en så stor skola.   

Det enklaste sä6et a6 lösa trafikproblemen är i mina ögon a6 minska antalet personer som ska +ll platsen, dvs a6 fly6a bort en skolenhet från området. Det finns e6 alterna+vt förslag - vision 2025-2026. Det finns 
garanterat även andra alterna+v. Det är inte Kungsholmen i Stockholm vi pratar om, det är Ljungskile.  

Och låt oss för allt i världen inte glömma det vik+gaste i den här frågan - barnen. Jag är mamma +ll 2-åriga tvillingar som ska +llbringa hela sin skol+d i den nya skolan. INGET av era föreslagna alterna+v skulle få mig 
a6 känna mig trygg som förälder. Jag skulle inte låta dem gå eller cykla +ll skolan, jag skulle inte släppa av dem med bil utan a6 följa dem  ända +ll dörren - och vad värre är, med vissa av förslagen som involverar en 
öppen väg genom skolområdet - skulle jag inte ens känna mig trygg med a6 låta dem GÅ i skolan här över huvud taget.  

Just nu funderar jag allvarligt på om det var e6 klokt beslut a6 fly6a +ll Ljungskile för två år sedan och om megaskolan drivs igenom kommer jag a6 fundera på a6 an+ngen lämna Ljungskile helt eller utny6ja det fria 
skolvalet.

Jag bor mi6emot Ljungskileskolan och vet a6 trafiksitua+onen redan idag har många brister. Kommunens egen trafikutredning från 2017 kom fram +ll slutsatsen a6 de trafikproblem som en dubblering av antalet 
elever skulle medföra inte går a6 lösa. Jag är e^er a6 ha läst förslagen av samma åsikt. Det är för mig oförståeligt varför kommunen trots massivt motstånd och olösliga trafikproblem framhärdar i a6 bygga en 
alldeles för stor skola på en alldeles för liten plats?  

Jag undrar dessutom vad ni vill få ut av a6 be e6 fåtal utvalda Ljungskilebor, utan sakkunskap i trafikfrågor, a6 tycka +ll om dessa förslag +ll lösningar av trafiksitua+onen kring nya Ljungskileskolan?  

A6 diskutera alterna+va trafiklösningar är inte medborgardialog. A6 selek+vt välja ut några få som får tycka +ll är inte medborgardialog. Äkta dialog bygger på en gemensam vilja a6 skapa något som gynnar alla - a6 
skapa den bästa skolan för Ljungskiles barn. Alla som deltar i dialogen tänker +llsammans och det finns inget rä6 eller fel.  

A6 tycka +ll om trafiklösningar är för mig som a6 prata om var trappan i e6 nybyggt hus ska placeras innan det är bestämt om det ska vara e6 enplans- eller tvåplanshus. Jag får känslan av a6 den här enkäten bara 
är e6 spel för gallerierna för a6 ni ska kunna säga a6 ni visst har ha^ medborgardialog och för a6 få både opposi+onen och de drygt 1200 Ljungskilebor som skrivit på namninsamlingen för e6 omtag i skolfrågan a6 
glömma grundproblemet - a6 Ljungskile och platsen för den befintliga skolan är för liten för en så stor skola.   

Det enklaste sä6et a6 lösa trafikproblemen är i mina ögon a6 minska antalet personer som ska +ll platsen, dvs a6 fly6a bort en skolenhet från området. Det finns e6 alterna+vt förslag - vision 2025-2026. Det finns 
garanterat även andra alterna+v. Det är inte Kungsholmen i Stockholm vi pratar om, det är Ljungskile.  

Och låt oss för allt i världen inte glömma det vik+gaste i den här frågan - barnen. Jag är mamma +ll 2-åriga tvillingar som ska +llbringa hela sin skol+d i den nya skolan. INGET av era föreslagna alterna+v skulle få mig 
a6 känna mig trygg som förälder. Jag skulle inte låta dem gå eller cykla +ll skolan, jag skulle inte släppa av dem med bil utan a6 följa dem  ända +ll dörren - och vad värre är, med vissa av förslagen som involverar en 
öppen väg genom skolområdet - skulle jag inte ens känna mig trygg med a6 låta dem GÅ i skolan här över huvud taget.  

Just nu funderar jag allvarligt på om det var e6 klokt beslut a6 fly6a +ll Ljungskile för två år sedan och om megaskolan drivs igenom kommer jag a6 fundera på a6 an+ngen lämna Ljungskile helt eller utny6ja det fria 
skolvalet.

Skulle man kunna behålla Björneborg, skippa stor vändzon, bygga liten besöksparkering och en liten vändzon vid Björneborg (men behålla parkering och vändzon som förslaget vid Kulturens hus)? Man skulle kunna 
ha större parkering och vändzon vid befintlig parkering vid Ska^erödsvägen.

Dåligt förslag. Varför måste Kulturens hus och Björneborg rivas? 
Anlägg en bred passage med pollare på vardera sida. Öppet för räddn.tjänst och öppet övrig +d. =Bra 
Behåll planerad besöksparkering, 51 st - Ta bort +ll förmån för a6 Kulturens hus och Björneborg behålls. 
Anlägg två st mindre vändzoner på vardera sida 
Anlägg gång- och cykelbana längs Hälle Lider=Bra 
Förbud mot tung trafik=Bra 
Både Kulturens hus och Björneborg behöver rivas=Dåligt

+    Ingen genomfart, höj och sänkbara pollare? Vilket ger en bred och säker passage mellan områdena. 
Priset av denna lösning är rivning av två fina gamla hus vilket skulle vara en sorg för samhället.



Kommentar:. 

Tunnlar är generellt en mycket osäker plats. Studier visar a6 kvinnor och flickor väljer a6 ta en annan väg, istället för a6 gå genom tunnlar. Otrygg plats som ställer höga krav på elever och personal! Även otrygg 
plats e^er skol+d (kvällar/nä6er).

Helt emot rivning av de gamla byggnaderna! 
Behåll kultur och minnen +ll genera+oner!! 

Kan inte parkeringen nedanför Hälleförskola bakom busshållplatsen utökas +ll besök och av/pås+gning +ll alla elever. Stäng för infart +ll skolan som den ser ut idag.
Inget av dessa förslagen är +llräckligt bra. A6 lösa trafiksitua+onen för en skola i centrala Ljungskile för 1000 elever samt +llhörande lärare är en omöjlighet. E6 omtag behövs!
Tunnel mer otäckt för barn och alla kvälls+d. Troligen dyrare med. Kan va6enfyllas med de mer extremväder vi ser nu och  i fram+den.
En tunnel blir lä6 en plats som upplevs otrygg.
Förslag nr. 3
.
.

Nej. Tunnel känns inte som en bra lösning. Upplevs o^a som otrygga platser. Här ska mindre barn kunna röra sig utan a6 känna sig utsa6a. Oavse6 så kvarstår en ohållbar trafiksitua+on - i anslutning +ll skolan 
även om passagen minskar risken för gångtrafikolyckor.
En tunnel medför andra orosmoment för barnen, en otrygghet i a6 inte veta vad eller vem som kan vänta i tunneln.
Vägen bör stängas av helt för a6 separera barn och trafik och få en hel skolgård.
Svårt a6 se e6 bra alterna+v. Men det behöver vara säkert för eleverna

Ingen bra lösning! Kommer bli mycket mer trafik än idag genom centrala Ljungskile och kao+skt ohållbart vid skolstart- och slut. Osäkert för barn och ungdomar. Onödigt ur hållbarhetssynpunkt a6 riva två 
fungerande byggnander. Bygg skola vid Skarsjövallen istället och använd projekterad väg öster om Ljungskile!

Stoppa all genomfartstrafik inom skolområdet. Lämna/hämta zon vid Ska^erödsvägen, där det idag finns parkering och bussangöring. Utvidga de6a område, ev. P-däck! Övrig parkering vid f.d. vårdcentralen. 
Minimera bilar inom skolområdet!
Bästa alterna+vet hiqlls

Bra a6 slippa övergångsproblema+ken som funnits sedan urminnes +der som dock skulle blivit ännu större om ej förslagsvis tunnel grävs. Ännu bä6re vore a6 ha flera mindre skolor istället för en massiv. Så 
ogillar alla förslag egentligen. Men nu har väl grävt er ner i hålet så det inte finns någon återvändo för pres+ge och +dsplan antar jag.

A6 få in mer trafik på vägen ovanför skolan skulle medföra stora risker för barnens säkerhet. Det är redan kaos vid minsta snö/halka idag där bilar hamnar på tvären och man har hjärtat i halsgropen som förälder 
när bilar glider och barn promenerar på tro6oaren in+ll. De6a måste för övrigt göras något åt. Jag och flera med mig har påpekat de6a +ll trafikkontoret, vilket jag vet gjorts år e^er år. Säkerheten är minst sagt 
undermålig med trafikflödet idag och är bara en +dsfråga innan en olycka sker. Ni kan inte släppa på mer trafik (vilket det skulle bli med de6a alterna+v och med fler elever på skolområdet).
Tunnel i skolmiljö är otryggt för barn. Är ingen bra idé med hänsyn +ll barnen.
Som ni själva skriver; tar väldigt mycket plats. Dyrt och onödigt.
Som ni själva skriver; tar väldigt mycket plats. Dyrt och onödigt.
Dåligt förslag. Kommer a6 öka mängdenförbipasserande trafik . Inte ok a6 riva kulturens hus.

Förslaget minskar inte trafiken på Hälle Lider, det är redan en svår trafiksitua+on idag vg se svar 1. 
En tunnel är en mycket otrygg miljö för barn och den kommer ta mycket plats av skolgården.

Hur säkerställs tryggheten för eleverna i tunneln som kan vara e6 ställe där elever eller utomstående personer kan stå och skrämma eller utny6ja elever som dagligen måste passera för a6 komma mellan 
lek+onssalar, den enda gymnas+khallen och matsalen? 
Numera är vägen högt belastad av trafik, kan det gå a6 använda denna väg med e6 desto större antal elever?

A6 bygga tunnlar kan vara en lösning för a6 skapa trygg passage och trygg/säker utemiljö för barnen. Vilket är det som måste gå i första hand vid planering. Men den svåra trafiksitua+onen vid skolområdet löses 
inte med de6a förslag. A6 ha planerad hämta/lämna på hälle lider fungerar inte,det vet vi redan u+från dagens situa+on. Vi har jobbat mycket och länge med de6a problemet och om man inte lyckas planera bort 
det i lösning för ny skola är det under all kri+k. De6a förslag tycker jag alltså inte är bra.

Gångtunnel är en lösning som skapar planskillnad i trafiken, vilket är bra. Det finns dock stora risker för upplevd otrygghet a6 använda och vistas i tunneln. Forskning visar a6 särskilt flickor och kvinnor väljer a6 
inte använda gångtunnlar. Om man väljer a6 inte använda tunneln så mister den sin funk+on av just planskillnad, vilket skapar risker i trafiken. 
Som ni beskriver, så tar en gångtunnel mycket yta i anspråk, vilket tas från skolgård mm, vilket i sig är en dålig markanvändning. 
Jag noterar a6 i de6a förslag finns inte GC med. Oavse6 nybyggna+on så behövs GC anläggas längs Hälle lider samt längs andra vägar i samhället för a6 skapa säkra och trygga skolvägar, vilket idag saknas. 

Rivning av befintliga byggnader inkl. Kulturens hus är e6 resursslöseri, såväl ekonomiskt som ekologiskt och behöver undvikas. 

De uppenbara svårigheterna a6 skapa säkra och trygga skolvägar, en trygg miljö under skoldagen samt rivningen av befintliga välfungerande skolbyggnader visar tydligt a6 en ny skola som komple6erar 
Ljungskileskolan behöver byggas på annan plats.

Förslaget innebär enormt resursslöseri helt i onödan, vilket kan undvikas genom a6:  
a) Stoppa processen med megaskola för ca 1000 elever åk f-9.  
b) Utred  lösningar för två mindre skolor, en för de yngre och en för de äldre eleverna. 

Trafiksitua+onen är redan nu besvärlig och emellanåt kao+sk och a6 fördubbla antalet elever på så liten yta ter sig helt orimligt.
Problemet med trafiken kvarstår även om barnen inte behöver passera en farlig överfart.

Ännu e6 förslag som ni på presenta+onen sågar själva men ändå för fram som e6 förslag. Rik+gt illa såklart och en utopi a6 det skall funka och +ll en merkostnad som heter duga. A6 bemöta det är under min 
värdighet. Trams!

En tunnel innebär en säkerhetsrisk för eleverna. Hur hanterar man de6a? 
Vägen är idag högt belastad av trafik, är det möjligt a6 använda denna väg med e6 desto fler elever och personal?

En tunnel kan skapa otrygghet. Hur löser man den problema+ken? 
Är vägen +llräcklig för a6 +llgodose trafiken? Idag, men färre elever, bildas köer delar av dagen.

En tunnel kan innebära en otrygghet. De flesta elever och personal måste dagligen passera den. Hur säkerställer man tryggheten? 
Är vägen +llräcklig för a6 +llgodose trafiken? Nu är det färre elever och det bildas köer under delar av dagen.
Dåligt förslag
Tunnel skapar en otrygg miljö, även en upplyst.
Osäkerhet med tunnel, blir en ”otrygg plats” på elevernas trygghetsenkäter. Barn kommer vilja gena över vägen.

FÖRDELAR: 
• Björneborg finns kvar. 
• Ingen tung trafik som kör igenom e6 skolområde med lekande barn. 

NACKDELAR: 
• Barnen kommer troligen inte a6 använda tunneln, utan fortsä6a gå över vägen som då är en öppen väg för trafik. Anledningen +ll a6 tunneln troligen inte kommer a6 användas är flera.  
Tunnlar upplevs osäkert och otryggt för ffa kvinnor och barn. Ökad risk för sexuella övergrepp eller överfall i tunnlar. 
De flesta människor tar kortaste och snabbaste vägen (istället för omvägen via tunneln), vilket är över bilvägen som är öppen för trafik. Om barnen väljer a6 inte gå genom tunneln, så är det en högst trafikosäker 
situa+on för barnen som ska röra sig mellan olika skolbyggnader på vardera sida om vägen.  
• Om barn och vuxna rör sig över bilvägen som är öppen för trafik igenom skolområdet istället för a6 använda tunneln, så är risken stor för personskador. En sådan skola kan jag inte tänka mig a6 låta mina 
barn vistas i. 
• Tunneln måste vara mycket flack och bred för a6 inte upplevas som otrygg, vilket torde ta mycket av barnens skolgård i anspråk. Yta som bä6re används som bilfri6 område för lek och rörelse för a6 
främja fysisk och psykisk hälsa. 
• Kulturens hus riv liksom 9 andra byggnader. Samma synpunkter på miljöpåverkan och brist på hållbart tänkande som i övriga alterna+v samt bristen på hänsyn +ll byggnadsvård av kulturhistoriska 
byggnader.  
• Torde vara en kostsam lösning.  
• Jag saknar kunskap om markförhållandena i området, men funderar på om alterna+vet ens är genomförbart. 
• Fortsa6 högt trafiktryck med påverkan på grannar mfl

Beror på hur vägen ser ut för övrigt. Små barn kanske inte fogar sig +ll a6 gå genom tunnel utan ändå har en tendens a6 ta kortaste vägen om det är möjligt? Om det är fordon i två riktningar med fartgräns 50km/
h ser jag det inte som vidare säkert då tunnel inte hindrar farten.  
Problemet är inte passagen direkt, utan a6 barn måste korsa flera gånger varje dag som en del av sin skoldag.  
A6 Kulturens hus rivs anser jag vara väldigt nega+vt.

Det är svårt pga för kor7a6ade punkter a6 förstå vad förslaget verkligen innebär.  
Är förslaget bara dåligt presenterat, eller är det så här ogenomarbetat? Det framstår mer som e6 snabbt hopsnickrat skolarbete än som u7ört av sakkunniga. Vilka kompetenser ligger bakom förslaget? 

Förbud mot tung trafik? Hur löser man varutransporter och sophämtning +ll både skola och grannfas+gheter? 

Var finns utrymmet för gång- och cykelbana i Hälle Lider? Vilken kapacitet dimensioneras den för? Är den tänkt a6 gå både ner mot centrum samt upp mot Hälle? Bilvägen är redan smal och husen ligger på flera 
ställen nära in+ll vägen.  
Ser inte a6 de6a förslag är prak+skt möjligt a6 genomföra. 

-På vilket sä6 löser det här förslaget de problem kring trafiksitua+onen som presenterats i ÅFs trafikutredningar 2017 och 2019? 
-Vänligen presentera den informa+on som sakkunniga trafikplanerare arbetat fram och visa hur den här lösningen ska realiseras och i vilken utsträckning den löser de problem som förutspå6s.
Det här förslag gillar jag inte pga kulturens hus måste rivas,Varför kan vi inte ha besöksparkering i samma plats som det finns idag?

Redan vid redovisningen i Stadshuset framkom a6 de6a förslag skulle bli mycket kostsamt och a6 tunneln kommer uppta stor yta. Det kommer även bli en otrygg miljö där det lä6 blir +llhåll för barn och klo6er 
etc. Här skulle vuxennärvaro behövas under hela dagen.

Risk för a6 elever ändå korsar vägen och a6 olyckor uppstår. Kommer kännas otryckt för många invånare med en tunnel. Särskilt på den mörka delen av året. Stor risk för a6 det blir e6 +llhåll med mycket klo6er 
som kommer kosta mycket pengar a6 sanera. Kortsik+ga perspek+v a6 riva kulturellt värdefull fas+ghet.

Jag bor mi6emot Ljungskileskolan och vet a6 trafiksitua+onen redan idag har många brister. Kommunens egen trafikutredning från 2017 kom fram +ll slutsatsen a6 de trafikproblem som en dubblering av antalet 
elever skulle medföra inte går a6 lösa. Jag är e^er a6 ha läst förslagen av samma åsikt. Det är för mig oförståeligt varför kommunen trots massivt motstånd och olösliga trafikproblem framhärdar i a6 bygga en 
alldeles för stor skola på en alldeles för liten plats?  

Jag undrar dessutom vad ni vill få ut av a6 be e6 fåtal utvalda Ljungskilebor, utan sakkunskap i trafikfrågor, a6 tycka +ll om dessa förslag +ll lösningar av trafiksitua+onen kring nya Ljungskileskolan?  

A6 diskutera alterna+va trafiklösningar är inte medborgardialog. A6 selek+vt välja ut några få som får tycka +ll är inte medborgardialog. Äkta dialog bygger på en gemensam vilja a6 skapa något som gynnar alla - 
a6 skapa den bästa skolan för Ljungskiles barn. Alla som deltar i dialogen tänker +llsammans och det finns inget rä6 eller fel.  

A6 tycka +ll om trafiklösningar är för mig som a6 prata om var trappan i e6 nybyggt hus ska placeras innan det är bestämt om det ska vara e6 enplans- eller tvåplanshus. Jag får känslan av a6 den här enkäten 
bara är e6 spel för gallerierna för a6 ni ska kunna säga a6 ni visst har ha^ medborgardialog och för a6 få både opposi+onen och de drygt 1200 Ljungskilebor som skrivit på namninsamlingen för e6 omtag i 
skolfrågan a6 glömma grundproblemet - a6 Ljungskile och platsen för den befintliga skolan är för liten för en så stor skola.   

Det enklaste sä6et a6 lösa trafikproblemen är i mina ögon a6 minska antalet personer som ska +ll platsen, dvs a6 fly6a bort en skolenhet från området. Det finns e6 alterna+vt förslag - vision 2025-2026. Det 
finns garanterat även andra alterna+v. Det är inte Kungsholmen i Stockholm vi pratar om, det är Ljungskile.  

Och låt oss för allt i världen inte glömma det vik+gaste i den här frågan - barnen. Jag är mamma +ll 2-åriga tvillingar som ska +llbringa hela sin skol+d i den nya skolan. INGET av era föreslagna alterna+v skulle få 
mig a6 känna mig trygg som förälder. Jag skulle inte låta dem gå eller cykla +ll skolan, jag skulle inte släppa av dem med bil utan a6 följa dem  ända +ll dörren - och vad värre är, med vissa av förslagen som 
involverar en öppen väg genom skolområdet - skulle jag inte ens känna mig trygg med a6 låta dem GÅ i skolan här över huvud taget.  

Just nu funderar jag allvarligt på om det var e6 klokt beslut a6 fly6a +ll Ljungskile för två år sedan och om megaskolan drivs igenom kommer jag a6 fundera på a6 an+ngen lämna Ljungskile helt eller utny6ja det 
fria skolvalet.
Tunnel skapar lä6 en otrygg miljö både under och e^er skol+d. Tunnel blir lä6 e6 ställe där kanske framförallt äldre elever, ungdomar, hänger vilket skapar en otrygg miljö för både yngre och äldre.

Tunnel eller bro behöver u7ormas på så sä6 a6 minsta motståndets lag gäller vid passage. Det behöver vara väsentligt enklare a6 välja den säkra vägen framför a6 korsa vägen på annat sä6. Risk finns a6 
has+gheten och trafik ökar på vägen och därmed olycksrisken om elever väljer a6 korsa vägen på fel sä6. 
Kommer en tunnel känns trygg för barnen?

Anlägg tunnel för eleverna (tar mycket plats på båda sidorna) = ganska trist med en tunnel = nödlösning 
Behåll planerad Besökspark, 51 pl = dåligt, skippa parkeringen folk får gå en bit istället. 
Förbud mot tung trafik? bra 
Björneborg kvarstår= bra 
Kulturens hus rivs = dåligt, skippa parkeringen och behåll kulturens hus



Kommentar:. 
Hur hög ska den bron vara? Olycksrisk!! Risk för olyckor både på skol+d och e^er skol+d. Vem ska gå med de små barnen?

Inget av dessa förslagen är +llräckligt bra. A6 lösa trafiksitua+onen för en skola i centrala Ljungskile för 1000 elever samt +llhörande lärare är en omöjlighet. E6 omtag behövs! Börja med a6 pausa projektet.
Bra förslag. Plus a6 entrén +ll nya skolan anläggs väster ut. Inte söderut e^ersom det medför mer trafik och buller i villaområdet.
Bra förslag. Plus a6 entrén +ll nya skolan anläggs väster ut. Inte söderut e^ersom det medför mer trafik och buller i villaområdet.
En bro låter i mina öron betydligt bä6re än en tunnel. Ställer dock förmodligen krav på a6 andra möjligheter +ll passage stängslas av om bron ska komma a6 användas.
De6a förslag tycker jag är det bästa. De6a förslag är det bästa tycker jag. En gångbro över vägen är säkert för barnen och upplevs tryggare än en gångtunnel.

Bro är e6 bä6re alterna+v än gångtunnel. Däremot så anser inte jag a6 trafiksitua+onen är löst. Det kan inte gå en väg mellan de båda enheterna med avsläpp och upphämtningsplatser - det kommer bli kaos.
För vilka elever byggs bron? De äldre genar, de yngre ramlar i trappan upp +ll bron.
Vägen bör stängas av helt för a6 separera barn och trafik och få en hel skolgård.

Ingen bra lösning! Kommer bli mycket mer trafik än idag genom centrala Ljungskile och kao+skt ohållbart vid skolstart- och slut. Osäkert för barn och ungdomar. Onödigt ur hållbarhetssynpunkt a6 riva en 
fungerande byggnad. Bygg skola vid Skarsjövallen istället och använd projekterad väg öster om Ljungskile!

Stoppa all genomfartstrafik inom skolområdet. Lämna/hämta zon vid Ska^erödsvägen, där det idag finns parkering och bussangöring. Utvidga de6a område, ev. P-däck! Övrig parkering vid f.d. vårdcentralen. 
Minimera bilar inom skolområdet!

A6 få in mer trafik på vägen ovanför skolan skulle medföra stora risker för barnens säkerhet. Det är redan kaos vid minsta snö/halka idag där bilar hamnar på tvären och man har hjärtat i halsgropen som förälder 
när bilar glider och barn promenerar på tro6oaren in+ll. De6a måste för övrigt göras något åt. Jag och flera med mig har påpekat de6a +ll trafikkontoret, vilket jag vet gjorts år e^er år. Säkerheten är minst sagt 
undermålig med trafikflödet idag och är bara en +dsfråga innan en olycka sker. Ni kan inte släppa på mer trafik (vilket det skulle bli med de6a alterna+v och med fler elever på skolområdet).

Hur säkerställer ni med a6 elever ej kastar föremål på passerande trafik? Hur säkerställer ni a6 ingen hoppar / ramlar ned från bron? Skall +llkomst +ll bron vara öppen under alla raster? Vem ser +ll så 
högstadieelever ej kommer in +ll lågstadiet?
Stor och dyr byggna+on som kan undvikas med smartare lösningar.
Lägg +ll plats för avlämning i närheten av skolan så a6 det blir så lite trafik som möjligt kring skolgården vid start och avslut av dagen.
Dåligt förslag. Förslaget kommer öka mängden förbipasserande trafik. Ej ok a6 riva kulturens hus!

Förslaget löser inte trafiksitua+onen på Hälle Lider som redan idag är mycket anstrengt vg se svar 1. 
En bro är en mycket kostsam lösning. Många barn kommer välja a6 gå över vägen istället för a6 använda bron. En hög bro som räddningsfordon skall kunna passera utgör en fara.

Hur säkerställs tryggheten för eleverna över bron som eleverna kan råka ramla från under lek eller ev. bråk? Eleverna (F-9) måste dagligen passera för a6 komma mellan lek+onssalar, den enda gymnas+khallen 
och matsalen. Är det tryggt för elever i e6 så stort åldersspann a6 dela skolgård och skolbyggnader? 
Räcker en idro6shall och en matsal +ll för a6 elever ska kunna få mo+on 2 ggr per vecka och kunna äta utan stress och hög ljudvolym? 
Numera är vägen högt belastad av trafik, kan det gå a6 använda denna väg med e6 desto större antal elever?

Gång och cykelväg nämns inte +llsammans med varken bro eller tunnel. Säkra skolvägar som minskar behovet av a6 skjutsa krävs! Trafikutredning visar a6 cykeltrafiken måste öka betydligt mer än vad som kan 
förväntas för a6 trafiksitua+onen ska hålla, både bland personal och elever. Då är säkra cykelvägar och stor cykelparkering nödvändigt.

Hänvisar +ll svar 3. Bro över väg kan vara lösning för a6 skapa trygg passage för barnen. Men mycket bä6re a6 planera bort det grundläggande problemet. Dvs a6 hämta/lämna längs hälle lider inte är hållbart. 
Fungerar inte nu och kommer defini+vt inte fungera med ökat trafikflöde. Även om man låter vägen vara öppen så man slipper vändzoner kommer en hel del bilar ,särskilt de som kommer nerifrån, ändå glrsöka 
vända snarare än a6 fortsä6a hälle lider-rosenvägen för a6 ta sig ut. För de bilar som ska passera rosenvögen både i riktning +ll eller från skolan kommer det bli stopp och kaos vid den avsmalnade passagen på 
risenvögen. Det kommer inte a6 gå. Problem redan idag och med ökad trafik kommer ännu mer problem. De6a är dessutom en av de stora gångvägarna för barnen där de går längs rosenvägen korsar hälle lider 
på e6 övergångsställe innan backen ner +ll skolan. Barnen ska alltså korsa denna väg där väldigt mycket bilar kör. Osäker skolväg redan idag, trots avsmalnad väg och markerat övergångsställe. Alltså inget bra 
alterna+v.

En gångbro är en bra trafikseparerande lösning, förutsa6 a6 den används. De6a ställer stora krav på u7ormning mm. En bro som inte används är farlig då personer vistas på vägen. Bron behöver vara hög för a6 
räddningsfordon ska kunna passera. Som ni beskriver, så tar en bro mycket yta i anspråk, vilket tas från skolgård mm, vilket i sig är en dålig markanvändning av en redan all7ör liten yta. 

Jag förstår inte hur förslaget löser situa+onen med lämna och hämta. 

Oavse6 nybyggna+on så behövs GC anläggas längs Hälle lider samt längs andra vägar i samhället för a6 skapa säkra och trygga skolvägar, vilket idag saknas. 

Rivning av befintliga byggnader inkl. Kulturens hus är e6 resursslöseri, såväl ekonomiskt som ekologiskt och behöver undvikas. 

De uppenbara svårigheterna a6 skapa säkra och trygga skolvägar, en trygg miljö under skoldagen samt rivningen av befintliga välfungerande skolbyggnader visar tydligt a6 en ny skola som komple6erar 
Ljungskileskolan behöver byggas på annan plats.

Förslaget innebär enormt resursslöseri helt i onödan, vilket kan undvikas genom a6:  
a) Stoppa processen med megaskola för ca 1000 elever åk f-9.  
b) Utred  lösningar för två mindre skolor, en för de yngre och en för de äldre eleverna. 

Trafiksitua+onen är redan nu besvärlig och emellanåt kao+sk och a6 fördubbla antalet elever på så liten yta ter sig helt orimligt.
Samma som +digare förslag. Trafikproblemet kvarstår med denna lösning.

Ännu e6 förslag som ni själva säger inte kommer a6 funka. Inte värt a6 bemöta. Lite som a6 säga a6 ni har med e6 förslag där e6 rymdskepp skall hämta barnen och släppa dom på skolgården-inte trovärdigt det 
heller och således inget alterna+v. Trams igen-och de6a har ni ägnat avlönat arbete +ll på kommunen?

En bro kan medföra fallrisk. Eleverna (F-9) måste dagligen passera för a6 ta sig +ll lek+onssalar, den enda gymnas+khallen och matsalen. Hur bibehålls trygghet och säkerhet när eleverna i stort åldersspann ska 
vistas på samma utrymmen samt passera denna bro?

En bro kan medföra fallrisk, hur hanteras det? 
Hur ser man +ll a6 de yngre eleverna känner sig trygga när de ska vistas på samma utrymmen som samt passera denna bro in+ll högstadieelever?

Hur hanteras fallrisken som en gångbro kan innebära? 
De flesta elever kommer behöva passera bron e6 antal gånger per dag e^ersom utrymmena delas gemensamt (t.ex. skolmatsal, idro6shall och elevhälsa).

Hur hanteras fallrisken över gångbron? 
Kommer vägen, som idag är högt belastad av trafik, vara +llräcklig när skolan är desto större?

Dåligt förslag 
Risk a6 elever kastar stenar på bilar som passerar under.

Liknande synpunkter som alterna+v 3. 

NACKDELAR: 
• Barn och vuxna tar troligen snabbast och kortaste vägen dit de ska, dvs över bilvägen och inte över bron, med risk för skador i trafiken e^ersom vägen går igenom en skolgård där barnen leker och pga 
skolans u7ormning behöver barnen dessutom förfly6a sig från områden på olika sidor om vägen. 
• All7ör stor plats på skolområdet med en bro, platsen behövs för a6 främja lek och rörelse för a6 förebygga psykisk och fysisk ohälsa.  
• Rivning av Kulturens hus.  
• Risk för skador med mycket spring i trappor upp och ner för bron. Risk a6 barn står på bron och kastar ner saker från bron på elever som väljer a6 gå på vägen eller liknande. 
• Jag känner inte +ll om det finns forskning på hur många som skulle välja en bro när man enkelt kan gå över en väg av denna storlek (+ll skillnad från om man ska gå över ex järnväg eller motorväg), men 
det ska nog mycket +ll a6 få äldre elever a6 gå på bron istället för a6 bara gå över vägen. Möjligen finns forskning på området som kan belysa de6a närmare.  
• Om bron inte är väldigt hög, så kommer ex lastbilar inte under. En hög bro ökar skaderisken upp och ner och gör det än mindre +lltalande a6 använda bron istället för a6 enkelt gå över vägen. Vem går 
över e6 berg istället för runt om den enklaste och snabbaste vägen är runt? 
• Behöver vinterväghållas.

Beror på hur vägen ser ut för övrigt. Små barn kanske inte fogar sig +ll a6 gå över bro utan ändå har en tendens a6 ta kortaste vägen om det är möjligt? Om det är fordon i två riktningar med fartgräns 50km/h ser 
jag det inte som vidare säkert då bro inte hindrar farten.  
Problemet är inte passagen direkt, utan a6 barn måste korsa flera gånger varje dag som en del av sin skoldag. 
A6 Kulturens hus rivs anser jag vara väldigt nega+vt.

Det är svårt pga för kor7a6ade punkter a6 förstå vad förslaget verkligen innebär.  
Är förslaget bara dåligt presenterat, eller är det så här ogenomarbetat? Det framstår mer som e6 snabbt hopsnickrat skolarbete än som u7ört av sakkunniga. Vilka kompetenser ligger bakom förslaget? 

En människa väljer den väg som är enklast och snabbast. Det finns en uppenbar risk a6 bron inte kommer a6 användas och då får man istället övergångar på helt andra och för fotgängare icke avsedda platser.  

Förbud mot tung trafik? Hur löser man varutransporter och sophämtning +ll både skola och grannfas+gheter? 

Var finns utrymmet för gång- och cykelbana i Hälle Lider? Vilken kapacitet dimensioneras den för? Är den tänkt a6 gå både ner mot centrum samt upp mot Hälle? Bilvägen är redan smal och husen ligger på flera 
ställen nära in+ll vägen.  
Ser inte a6 de6a förslag är prak+skt möjligt a6 genomföra. 

-På vilket sä6 löser det här förslaget de problem kring trafiksitua+onen som presenterats i ÅFs trafikutredningar 2017 och 2019? 
-Vänligen presentera den informa+on som sakkunniga trafikplanerare arbetat fram och visa hur den här lösningen ska realiseras och i vilken utsträckning den löser de problem som förutspå6s.
Det här förslag gillar jag inte pga kulturens hus måste rivas. Varför kan vi inte ha besöksparkering i samma plats som det finns idag?

Hur skall rörelsehindrade ta sig över bron? Barn tar den kortaste vägen vilket innebär a6 gena på marknivå. Även de6a förslag innebär a6 stor markyta försvinner från skolgård. Och sannolikt blir de6a e6 
kostsamt förslag.
En bro är ok, känns kons+gt a6 kulturens hus måste rivas pga av de6a. En bro behöver ju inte vara så bred, den är ju enbart för gångtrafik.

Risk för a6 elever passerar vägen utan a6 använda bron vilket leder +ll ökad risk för olyckor. Hur ska rörelsehindrade passera bron? 
Kortsik+gt perspek+v a6 riva kulturellt värdefull fas+ghet.

Jag bor mi6emot Ljungskileskolan och vet a6 trafiksitua+onen redan idag har många brister. Kommunens egen trafikutredning från 2017 kom fram +ll slutsatsen a6 de trafikproblem som en dubblering av antalet 
elever skulle medföra inte går a6 lösa. Jag är e^er a6 ha läst förslagen av samma åsikt. Det är för mig oförståeligt varför kommunen trots massivt motstånd och olösliga trafikproblem framhärdar i a6 bygga en 
alldeles för stor skola på en alldeles för liten plats?  

Jag undrar dessutom vad ni vill få ut av a6 be e6 fåtal utvalda Ljungskilebor, utan sakkunskap i trafikfrågor, a6 tycka +ll om dessa förslag +ll lösningar av trafiksitua+onen kring nya Ljungskileskolan?  

A6 diskutera alterna+va trafiklösningar är inte medborgardialog. A6 selek+vt välja ut några få som får tycka +ll är inte medborgardialog. Äkta dialog bygger på en gemensam vilja a6 skapa något som gynnar alla - 
a6 skapa den bästa skolan för Ljungskiles barn. Alla som deltar i dialogen tänker +llsammans och det finns inget rä6 eller fel.  

A6 tycka +ll om trafiklösningar är för mig som a6 prata om var trappan i e6 nybyggt hus ska placeras innan det är bestämt om det ska vara e6 enplans- eller tvåplanshus. Jag får känslan av a6 den här enkäten 
bara är e6 spel för gallerierna för a6 ni ska kunna säga a6 ni visst har ha^ medborgardialog och för a6 få både opposi+onen och de drygt 1200 Ljungskilebor som skrivit på namninsamlingen för e6 omtag i 
skolfrågan a6 glömma grundproblemet - a6 Ljungskile och platsen för den befintliga skolan är för liten för en så stor skola.   

Det enklaste sä6et a6 lösa trafikproblemen är i mina ögon a6 minska antalet personer som ska +ll platsen, dvs a6 fly6a bort en skolenhet från området. Det finns e6 alterna+vt förslag - vision 2025-2026. Det 
finns garanterat även andra alterna+v. Det är inte Kungsholmen i Stockholm vi pratar om, det är Ljungskile.  

Och låt oss för allt i världen inte glömma det vik+gaste i den här frågan - barnen. Jag är mamma +ll 2-åriga tvillingar som ska +llbringa hela sin skol+d i den nya skolan. INGET av era föreslagna alterna+v skulle få 
mig a6 känna mig trygg som förälder. Jag skulle inte låta dem gå eller cykla +ll skolan, jag skulle inte släppa av dem med bil utan a6 följa dem  ända +ll dörren - och vad värre är, med vissa av förslagen som 
involverar en öppen väg genom skolområdet - skulle jag inte ens känna mig trygg med a6 låta dem GÅ i skolan här över huvud taget.  

Just nu funderar jag allvarligt på om det var e6 klokt beslut a6 fly6a +ll Ljungskile för två år sedan och om megaskolan drivs igenom kommer jag a6 fundera på a6 an+ngen lämna Ljungskile helt eller utny6ja det 
fria skolvalet.

Tunnel eller bro behöver u7ormas på så sä6 a6 minsta motståndets lag gäller vid passage. Det behöver vara väsentligt enklare a6 välja den säkra vägen framför a6 korsa vägen på annat sä6. Risk finns a6 
has+gheten och trafik ökar på vägen och därmed olycksrisken om elever väljer a6 korsa vägen på fel sä6.



Kommentar:. 

Det enda alterna+vet som nämner Krokusvägen. Men hur har ni tänkt a6 nedre delen av Krokusvägen som idag inte klarar mötande trafik skall klara än mer trafik? Skall ni lösa in dom hus som finns e^er den 
vägsträckan?

Självklart ska man inte ha trafikerad väg genom en skolgård, så det bästa är a6 ta bort vägen. Dock verkar förutsä6ningar för a6 lösa andra situa+oner runt omkring, som tex besöksparkering och omledning av 
trafik saknas då . Det verkar som man valt en omöjlig plats för en skola med så många elever, i synnerhet som så många elever behöver korsa en väg. Såg man inte de6a redan i e6 +digt skede i processen?

Inget av dessa förslagen är +llräckligt bra. A6 lösa trafiksitua+onen för en skola i centrala Ljungskile för 1000 elever samt +llhörande lärare är en omöjlighet. E6 omtag behövs! Börja med a6 pausa projektet.

Förslag 5 är det bästa. A6 slippa trafiken utanför (bor på Hälle Lider) vore skönt. Förhoppningsvis slipper vi då även mopedåkandet dygnet runt upp och ner för gatan.  
Hämta/lämna zon kan ju förslagsvis skapas vid gamla vårdcentralen och då a6 det ordnas e6 ordentligt gångstråk upp +ll skolan via bäcken, bron och nyvarande gymnas+ksalen. Mer trafik än det är idag är 
ohållbart på gatan, Hälle Lider. 

Om det är nå6 förslag som är något bä6re än de andra sämre, så är nr 5 den veqgaste. Men hämta lämna zon borde väl kunna beredas vid gamla vårdcentralen med gångväg via bäcken och bron och gamla 
gymnas+ksalen. 
Bor på Hälle Lider, mer trafik än idag är totalt ohållbart då det redan idag är för belastat med hämta och lämna bilar.  

Bor på krokusvägen 27. Har inte blivit inbjuden +ll trafikläget eller bygget av ny skola bredvid mi6 hus.  
A6 dra in mer trafik i e6 barntä6 villaområde är inte genomtänkt. Det är redan en riskfylld sträcka med många u7arter i direkt anslutning +ll vägen vore en katastrof. Såg även a6 entrén +ll nya skolan ligger mot 
krokusvägen. Redan fär kommer det bli mer trafik med bilar som står med motorn på. Så enormt höga bullerljud det redan är från motorvägen idag kommer komple6eras med mer buller från insidan med. Måste 
vara oacceptabelt. Lägg  en pampig entrén med många trappavsa6ser i slänten för elever a6 si6a och umgps +ll nya skolan väster ut mot järnvägen.

Bor på krokusvägen 27. Har inte blivit inbjuden +ll trafikläget eller bygget av ny skola bredvid mi6 hus.  
A6 dra in mer trafik i e6 barntä6 villaområde är inte genomtänkt. Det är redan en riskfylld sträcka med många u7arter i direkt anslutning +ll vägen, vore en katastrof. Såg även a6 entrén +ll nya skolan ligger mot 
krokusvägen. Redan där kommer det bli mer trafik med bilar som står med motorn på. Så enormt höga bullerljud det redan är från motorvägen idag kommer komple6eras med mer buller från insidan med. Måste 
vara oacceptabelt. Anlägg  en pampig entrén med många trappavsa6ser i slänten för elever a6 si6a och umgps och ta vara på ljuset väster ut mot järnvägen. Skulle inte störa någon egentligen. Naturlig ingång 
mot bussar och för av och pås+gning....med förbä6ringar förstås. Endast handikappsingång söderut för a6 underlä6a för de som skulle ha behovet. Bro istället för dagens bom vore toppen. 
//Tack!

För många barn och ungdomar på samma ställe.  
Bygg två mindre skolor och dela upp barnen! Högstadiet och lågstadiet ska inte va på samma skolgård, lunchrestaurang, kurator/skolsköterska mm.  
Vägen är livsfarlig a6 korsa. Cyklar o bilar kör fort. Stäng av vägen är nog enda alterna+vet.
Det här förefaller vara det förslag som försämrar miljön på och kring skolan allra mest.
Den här lösningen innebär a6 alla de barn som går själva +ll skolan från Hälle via Krokusvägen, måste passera en trafikerad gata någonstans i höjd med nuvarande Hälle förskola.

Med tanke på ovan nämnda synpunkter om dålig utomhusmiljö för högstadieeleverna och natur som är värd a6 +llvarata så tycker jag de6a förslag är sämst. Barnen som idag ny6jar gångvägen skulle också 
behöva gå på trafikerad väg +ll skolan.
Det bästa alterna+vet trygghetsmässigt. Men fungerar ju inte u+från miljö och hälso-perspek+vet.
Det bästa alterna+vet trygghetsmässigt. Men fungerar ju inte u+från miljö och hälso-perspek+vet.

Märklig vägsträckning. Hälle lider bör stängas av helt för a6 separera barn och trafik och få en hel skolgård men man bör kunna leda trafiken via Rosenvägen/övre Hälle lider resp.  nedre Hälle lider med vändplan i 
höjd med f.d. Turisthotellet.

Ingen bra lösning! Tänk på a6 bevara naturområdena som är ovärderliga. Kommer bli mycket mer trafik än idag genom centrala Ljungskile och kao+skt ohållbart vid skolstart- och slut. Osäkert för barn och 
ungdomar. Onödigt ur hållbarhetssynpunkt a6 riva en fungerande byggnad. Bygg skola vid Skarsjövallen istället och använd projekterad väg öster om Ljungskile!

Koppla trafiken övre Hälle Lider +ll Rosenvägen, behöver inte ledas +ll Krokusvägen. et. Lämna/hämta zon vid Ska^erödsvägen, där det idag finns parkering och bussangöring. Utvidga de6a område, ev. P-däck! 
Övrig parkering vid f.d. vårdcentralen. Minimera bilar inom skolområdet!

Det framgår inte hur vägen fortsä6er ovanför skolan men om tanken är a6 det är samma brante backe man ska åka som idag gäller följande kommentar från mig: A6 få in mer trafik på vägen ovanför skolan skulle 
medföra stora risker för barnens säkerhet. Det är redan kaos vid minsta snö/halka idag där bilar hamnar på tvären och man har hjärtat i halsgropen som förälder när bilar glider och barn promenerar på tro6oaren 
in+ll. De6a måste för övrigt göras något åt. Jag och flera med mig har påpekat de6a +ll trafikkontoret, vilket jag vet gjorts år e^er år. Säkerheten är minst sagt undermålig med trafikflödet idag och är bara en 
+dsfråga innan en olycka sker. Ni kan inte släppa på mer trafik (vilket det skulle bli med de6a alterna+v och med fler elever på skolområdet).
Gör om gamla vårdcentralen +ll hämta/lämna med gångstråk +ll skolan. Gör inga nya vägar utan använd befintliga det blir inga större omvägar bara mer belastning på befintliga.

Man måste ju kunna lämna och hämta sina barn på skolan... 
Man måste ju också kunna parkera på en besöksparkering i anslutning +ll skolan. 
De6a är en skola i Ljungskile inte i centrala Göteborg eller annan storstad..
Verkar vara en dålig och komplicerad lösning. Ogenomtänkt och med många hinder.
Låter som e6 dåligt förslag med så många problem uppradade. Det är inte ok a6 riva kulturens hus.
Intressant förslag men här finns säkert tekniska och ekonomiska problem.
Vg se eran egen kri+k. Orealis+sk.

De6a är e6 av alterna+ven man skulle kunna arbeta vidare med. Om skolan måste byggas som den är planerad nu krävs a6 hälle lider stängs av helt och ytan blir skolyta för fri och trygg passage för eleverna som i 
dagens plan måste göra flera förfly6ningar dagligen. Det finns många problem som ni själva sä6er upp med denna lösning. Men om grundplanen för den nya skolan ska stå fast så måste hälle lider stängas av. 
Hömta/lämnazoner och parkeringsplatser får planeras längs ska^erödsvägen där bussarna lämnar och vid ytan för gamla vårdcentralen. Mycket bä6re a6 planera de6a i skolområdets y6erkanter än mi6 inne i 
skolgården.

Intressant a6 +6a på nya vägsträckningar som gör a6 skolområdet blir en helhet. Förslaget verkar dock inte vara särskilt utre6 ännu då hämta/lämna-zon och besöksparkeringar inte finns med. Krokusvägen är en 
väldigt smal liten väg som i dagsläget skulle ha svårt a6 klara mer trafik.  

Oavse6 nybyggna+on så behövs GC anläggas längs Hälle lider samt längs andra vägar i samhället för a6 skapa säkra och trygga skolvägar, vilket idag saknas. 

Rivning av befintliga byggnader inkl. Kulturens hus är e6 resursslöseri, såväl ekonomiskt som ekologiskt och behöver undvikas. 

De uppenbara svårigheterna a6 skapa säkra och trygga skolvägar, en trygg miljö under skoldagen samt rivningen av befintliga välfungerande skolbyggnader visar tydligt a6 en ny skola som komple6erar 
Ljungskileskolan behöver byggas på annan plats.
bästa förslag. Stäng av vägen totalt

Förslaget innebär enormt resursslöseri helt i onödan, vilket kan undvikas genom a6:  
a) Stoppa processen med megaskola för ca 1000 elever åk f-9.  
b) Utred  lösningar för två mindre skolor, en för de yngre och en för de äldre eleverna. 

Trafiksitua+onen är redan nu besvärlig och emellanåt kao+sk och a6 fördubbla antalet elever på så liten yta ter sig helt orimligt.
Det kommer inte a6 funka logis+skt. Var ska lågstadieföräldrarna parkera sina bilar när de går med sina barn +ll dörren?

En fördel är a6 barnen inte har en trafikerad väg rakt igenom skolgården, men även jag ser bekymmer ni nämner med de6a alterna+v, t.ex. a6 det blir trafikerad väg stor del av skolgårdens utkanter där både 
boende i närheten och troligen även högstadieskolans mopedkörande elever kommer köra nära där eleverna (F-9) befinner sig. De6a kan upplevas otryggt. 
Naturområden försvinner som är en stor nackdel då det redan är lite yta kvar för skolgård.  
Kan alla eleverna ha skolidro6 i en fullstor idro6shall två ggr per vecka? Finns utrymme för skolidro6 ute? Dock kan det inte utomhusidro6 helt ersä6a, då det ibland är för hårt väder för a6 vara ute (t.ex. halka, 
kra^igt regnoväder, många minusgrader).

Bra a6 Björneborg bevaras och a6 ni tänkt +ll litegrann. Här kanske en längre hämta lämna kan fungera i anslutning +ll skolan. 
Dock kons+gt a6 trafikutredningarna som ni själva gjort och lå+t göra externt inte kommit fram +ll en lösning. Kan det vara för a6 det inte finns någon tror ni? Se även Ljungskilebon Pers eminenta utredning som 
ni egentligen skulle avlöna honom för a6 ha gjort. Den pekar på så mycket fel i förslagen så ni borde skämmas rejält hela bunten a6 hålla på med denna fars +ll medborgardialog.

En fördel är a6 barnen inte har en trafikerad väg rakt igenom skolgården, men liksom ni ser jag bekymmer med de6a alterna+v, t.ex. a6 det blir trafikerad väg stor del av skolgårdens utkanter där både boende i 
närheten och sannolikt även högstadieskolans mopedkörande elever kommer köra nära där eleverna (F-9) befinner sig. De6a kan upplevas otryggt. 
A6 naturområden försvinner medför a6 yta kvar för skolgård och möjligheter +ll utomhusidro6 är mindre.

En fördel är a6 barnen inte har en trafikerad väg rakt igenom skolgården, men liksom ni ser jag bekymmer med de6a alterna+v, exempelvis kan boende i området och mopedkörande elever passera nära 
skolgården på dagarna.  
Inte heller jag ser a6 det skulle vara rimligt för föräldrar a6 hämta och lämna sina barn.

A6 skolgården inte delas av helt av en trafikerad väg är en fördel. Liksom ni ser jag brister med de6a alterna+v, exempelvis kan boende i området och mopedkörande elever passera nära skolgården på dagarna.  
Möjligheterna för utomhusidro6 blir minskad.
Lockande förslag men för många hinder.

Ser inte ut som e6 bra förslag, förutom a6 barnen skulle ha en skolmiljö utan trafik. Dock tror jag inte de6a förslag är det bästa utan det vore bä6re a6 inte barnen skulle behöva gå över sträckan där vägen är nu, 
alls.

Det är svårt pga för kor7a6ade punkter a6 förstå vad förslaget verkligen innebär.  
Är förslaget bara dåligt presenterat, eller är det så här ogenomarbetat? Det framstår mer som e6 snabbt hopsnickrat skolarbete än som u7ört av sakkunniga. Vilka kompetenser ligger bakom förslaget? 
Är listade åtgärder e6 konstaterande av vad som behöver göras, eller krävs det åtgärder som omöjliggör alterna+vet? T ex ”bäckkulvertar klarar ej trafik” och ”markstabilitet ostabil”. 
Denna otydlighet gör det omöjligt a6 förorda förslaget. 

Förbud mot tung trafik? Hur löser man varutransporter och sophämtning +ll både skola och grannfas+gheter? 

Var finns utrymmet för gång- och cykelbana i Hälle Lider? Vilken kapacitet dimensioneras den för? Är den tänkt a6 gå både ner mot centrum samt upp mot Hälle? Bilvägen är redan smal och husen ligger på flera 
ställen nära in+ll vägen.  
Ser inte a6 de6a förslag är prak+skt möjligt a6 genomföra. 

-På vilket sä6 löser det här förslaget de problem kring trafiksitua+onen som presenterats i ÅFs trafikutredningar 2017 och 2019? 
-Vänligen presentera den informa+on som sakkunniga trafikplanerare arbetat fram och visa hur den här lösningen ska realiseras och i vilken utsträckning den löser de problem som förutspå6s.

FÖRDELAR: 
• Skolområdet är en skolgård och inte en bilväg/område för biltrafik där barn leker och tar sig mellan olika byggnader på skolområdet. 
• Det torde vara självklart a6 en skola enbart kan byggas om det finns en trygg och säker skolgård/skolområde utan genomfartstrafik eller bilar i samma område som barnen vistas i och kring, varför 
alterna+vet bör beaktas. 

NACKDELAR: 
• A6 stänga Hälle Lider är för barnen den enda säkra lösningen, men tyvärr löser inte alterna+v 5 de6a. Ni påtalar själv alla hinder för de6a alterna+v, ex Natura 2000, bäckkulvert, instabila 
markförhållanden, dålig utomhusmiljö för högstadieelever osv. Jag vet inte vad jag ska kunna komma upp med för lösning för a6 kunna göra de6a alterna+v genomförbart, när kommunen i sin beskrivning av 
alterna+vet förkastar dess genomförande. 
• Jag har nu hunnit beakta alterna+v 1-5 i tur och ordning och känner en allt större förtvivlan och oro. Jag undrar för mig själv om ni som ansvariga för projektet på allvar menar a6 dessa alterna+v är seriösa 
trafiklösningar e^er flera års projektering. 
• Det borde vara en självklarhet och skyldighet för kommunen a6 presentera alterna+v som är möjliga a6 genomföra och enbart gå vidare med e6 skolprojekt av denna storlek om man kan garantera en 
trygg och säker vistelsemiljö på skolområdet för barnen.

Det här förslag gillar jag inte pga kulturens hus måste rivas och a6 egentligen problemet är a6 många elever måste korsa vägen. Istället för a6 ändra så mycket vägar, gör så a6 elever behöver inte a6 korsa vägen, 
dvs högstadiet i Linneaskolan och låg och mellan var det finns med några renoveringar.
Dåligt förslag
Nr 5 Dåligt förslag

Ni har ju själva radat upp en mängd nackdelar ovan med de6a förslag. Det posi+va är a6 skolgården blir fredad från trafik men hur skall hämtning och lämning gå +ll när inga sådana zoner finns? Och för oss som 
har barn som behöver följas +ll dörren kommer det inte finnas några parkeringar. Ni nämner a6 utomhusmiljön för stora barnen blir dålig men ärligt talat så innebär ju samtliga förslag med mycket trafik så nära 
inpå skolgård a6 alla barn drabbas av de6a.

Jag bor mi6emot Ljungskileskolan och vet a6 trafiksitua+onen redan idag har många brister. Kommunens egen trafikutredning från 2017 kom fram +ll slutsatsen a6 de trafikproblem som en dubblering av antalet 
elever skulle medföra inte går a6 lösa. Jag är e^er a6 ha läst förslagen av samma åsikt. Det är för mig oförståeligt varför kommunen trots massivt motstånd och olösliga trafikproblem framhärdar i a6 bygga en 
alldeles för stor skola på en alldeles för liten plats?  

Jag undrar dessutom vad ni vill få ut av a6 be e6 fåtal utvalda Ljungskilebor, utan sakkunskap i trafikfrågor, a6 tycka +ll om dessa förslag +ll lösningar av trafiksitua+onen kring nya Ljungskileskolan?  

A6 diskutera alterna+va trafiklösningar är inte medborgardialog. A6 selek+vt välja ut några få som får tycka +ll är inte medborgardialog. Äkta dialog bygger på en gemensam vilja a6 skapa något som gynnar alla - 
a6 skapa den bästa skolan för Ljungskiles barn. Alla som deltar i dialogen tänker +llsammans och det finns inget rä6 eller fel.  

A6 tycka +ll om trafiklösningar är för mig som a6 prata om var trappan i e6 nybyggt hus ska placeras innan det är bestämt om det ska vara e6 enplans- eller tvåplanshus. Jag får känslan av a6 den här enkäten 
bara är e6 spel för gallerierna för a6 ni ska kunna säga a6 ni visst har ha^ medborgardialog och för a6 få både opposi+onen och de drygt 1200 Ljungskilebor som skrivit på namninsamlingen för e6 omtag i 
skolfrågan a6 glömma grundproblemet - a6 Ljungskile och platsen för den befintliga skolan är för liten för en så stor skola.   

Det enklaste sä6et a6 lösa trafikproblemen är i mina ögon a6 minska antalet personer som ska +ll platsen, dvs a6 fly6a bort en skolenhet från området. Det finns e6 alterna+vt förslag - vision 2025-2026. Det 
finns garanterat även andra alterna+v. Det är inte Kungsholmen i Stockholm vi pratar om, det är Ljungskile.  

Och låt oss för allt i världen inte glömma det vik+gaste i den här frågan - barnen. Jag är mamma +ll 2-åriga tvillingar som ska +llbringa hela sin skol+d i den nya skolan. INGET av era föreslagna alterna+v skulle få 
mig a6 känna mig trygg som förälder. Jag skulle inte låta dem gå eller cykla +ll skolan, jag skulle inte släppa av dem med bil utan a6 följa dem  ända +ll dörren - och vad värre är, med vissa av förslagen som 
involverar en öppen väg genom skolområdet - skulle jag inte ens känna mig trygg med a6 låta dem GÅ i skolan här över huvud taget.  

Just nu funderar jag allvarligt på om det var e6 klokt beslut a6 fly6a +ll Ljungskile för två år sedan och om megaskolan drivs igenom kommer jag a6 fundera på a6 an+ngen lämna Ljungskile helt eller utny6ja det 
fria skolvalet.

Ni har redan nämnt många nackdelar. Vissa elever behöver extra stöd och följas +ll skolan. De6a omöjliggörs då det inte finns någon möjlighet a6 lämna bilen. Kortsik+gt perspek+v a6 riva kulturellt värdefull 
fas+ghet.

Jag gillar förslaget i princip. Dock skulle jag ändra förslaget a6 man skapar hämta/lämna zon vid nuvarande parkering ska^erödsvägen. Och a6 man INTE bygger vägen Hälle Lider - Krokusvägen, utan istället 
bygger en vändzon och besöksparkering som i förslag 1 och 2. 

Gång (och cykelvägen) +ll och från skolan MÅSTE blir säkrare. Separera bilväg från gång och cykelväg ända från korsningen Hälle Lider/Skarsjövägen och hela Hälle Lider ner. Även separera gång och cykelväg 
Skälläckerödsvägen. Bä6re och säkrare korsning är e6 måste!

Dra vägen ovanför kulturens hus och bevara byggnanden om möjligt. Bygg parkeringsgarage personal+besöksparkering vid vårdcentralen. Bygg 2 rik+ga idro6shallar! Nuvarande idro6slösning är undermålig.



Kommentar:. 

Hög olycksrisk. Vad är barns villkor? Hur säkerställer man det? Hur mycket personal l 
kommer behövas ute på varje rast för a6 säkerställa a6 ingen olycka sker? Vem kan lova det?

Inget av dessa förslagen är +llräckligt bra. A6 lösa trafiksitua+onen för en skola i centrala Ljungskile för 1000 elever samt +llhörande lärare är en omöjlighet. E6 omtag behövs! Börja med a6 pausa projektet.
Bra förslag. Tycker dock en bro hade varit bra för elever och personal.
Gilla de6a förslag då det blir så lite vanlig väg som möjligt och tvingar folk a6 köra själv
Svårt kontrollera 7 km/h. Och blir trångt och stressigt när alla tuffar på i snigelfart. Barnen kommer springa mellan bilarna, livsfarligt.
Vägen bör stängas av helt för a6 separera barn och trafik och få en hel skolgård.

Ingen bra lösning! Kommer bli mycket mer trafik än idag genom centrala Ljungskile och kao+skt ohållbart vid skolstart- och slut. Osäkert för barn och ungdomar. Onödigt ur hållbarhetssynpunkt a6 riva en 
fungerande byggnad. Bygg skola vid Skarsjövallen istället och använd projekterad väg öster om Ljungskile!

Stoppa all genomfartstrafik inom skolområdet. Lämna/hämta zon vid Ska^erödsvägen, där det idag finns parkering och bussangöring. Utvidga de6a område, ev. P-däck! Övrig parkering vid f.d. vårdcentralen. 
Minimera bilar inom skolområdet!

A6 få in mer trafik på vägen ovanför skolan skulle medföra stora risker för barnens säkerhet. Det är redan kaos vid minsta snö/halka idag där bilar hamnar på tvären och man har hjärtat i halsgropen som förälder 
när bilar glider och barn promenerar på tro6oaren in+ll. De6a måste för övrigt göras något åt. Jag och flera med mig har påpekat de6a +ll trafikkontoret, vilket jag vet gjorts år e^er år. Säkerheten är minst sagt 
undermålig med trafikflödet idag och är bara en +dsfråga innan en olycka sker. Ni kan inte släppa på mer trafik (vilket det skulle bli med de6a alterna+v och med fler elever på skolområdet).

Vi kan ju omöjligt ha en trafikerad väg genom skolan!  
Tänk om e6 barn blir påkört och skadas allvarligt eller dör! Även om det är låg has+ghet så är en bil väldigt tung och det finns många galningar i trafiken som inte har koll på varken bil eller hur den fungerar.
Låter fint i teorin men kommer vara trafikfarligt med den mängden bilar som förväntas passera.
Ej ok med allmän trafik genom skolan lågfartsområde”fungerar” sällan. Ej ok a6 riva kulturens hus!
Kanske det mest realis+ska förslaget givet a6 nuvarande planering för skolutbyggnaden gäller. Has+gheten måste ner på Hälle Lider även på icke skol+d. Gångfartsgatan bör göras så lång som möjligt.
Vg se svar 1-3. Igen bilar kommer kunna passera gångfartsgatan då dom måste stanna för alla barn som rör sig över övergången. Farligt för barnen. Hur skall bilar kunna komma in och ut ur stannafickorna?
Lä6are a6 lämna av barnen och säkrare cykel och gångvägar

Jag röstar på de6a alterna+v, men förstår inte varför inte skolan kan ligga någon annanstans i byn. Bortanför Kärr tex, inne i skogen eller vid nya padelhallen. På e6 ställe där man inte begränsas av ytan och 
befintlig bebyggelse.

Hänvisar +ll mina svar för övriga alterna+v. Problemet med trafik,parkering, hämta/lämna längs hälle lider är välkänt redan med dagens mindre skola. De6a måste planeras på e6 annat sä6 om den nya skolan ska 
bli en större skola. Det blir absolut inte bä6re av a6 låta bilarna köra fri6! Även om man har sänkt has+ghet. Det är så otroligt mycket bilar,moppar, EPA-traktorer och e-moppar det handlar om. Det kommer inte 
fungera!! De6a har ju utredning på utredning visat. Vi måste ta ansvar och sä6a barnens säkerhet i första rummet. Allt annat är helt fel. De6a alterna+v känns helt verklighetsfrånvänt, inget a6 jobba vidare på. 
Trafiken måste bort från hälle lider om skolan ska bli större och innefa6a passage över hälle lider.

Som jag uppfa6ar gångfartsgatan som modell är den u7ormad för a6 passa platser med väldigt begränsad mängd trafik och där gående vistas och har företräde, som torg eller liknande platser där det som händer 
är i fokus men man inte vill förbjuda biltrafik. A6 tänka sig a6 de6a skulle passa på en plats med synnerligen mycket trafik några gånger under dagen och då barn ska lämnas eller hämtas tycks olämpligt. I 
förslaget leds bilar in på gångfartsområdet där barn kan vistas gående eller cyklande mi6 i gatan som om det är en del av skolgården. Dessutom ska bilar som stannar för lämning/hämtning köra in i fickor för a6 
sedan behöva backa ut på gatan. De6a verkar vara upplagt för stora risker för olyckor. Det tycks mycket svårt a6 kombinera a6 skapa e6 flöde av bilar på en plats med gångfartsbestämmelser. 
En öppen gata mi6 genom en skolgård där elever och personal ska passera en öppen gata under skoldagen för a6 ta sig +ll undervisningslokaler eller matsal mm kan omöjligen vara överensstämmande med vare 
sig säkra och trygga skolvägar eller en trygg och säker skolmiljö.  

Oavse6 nybyggna+on så behövs GC anläggas längs Hälle lider samt längs andra vägar i samhället för a6 skapa säkra och trygga skolvägar, vilket idag saknas. 

Rivning av befintliga byggnader inkl. Kulturens hus är e6 resursslöseri, såväl ekonomiskt som ekologiskt och behöver undvikas. 

De uppenbara svårigheterna a6 skapa säkra och trygga skolvägar, en trygg miljö under skoldagen samt rivningen av befintliga välfungerande skolbyggnader visar tydligt a6 en ny skola som komple6erar 
Ljungskileskolan behöver byggas på annan plats.

Förslaget innebär enormt resursslöseri helt i onödan, vilket kan undvikas genom a6:  
a) Stoppa processen med megaskola för ca 1000 elever åk f-9.  
b) Utred  lösningar för två mindre skolor, en för de yngre och en för de äldre eleverna. 

Trafiksitua+onen är redan nu besvärlig och emellanåt kao+sk och a6 fördubbla antalet elever på så liten yta ter sig helt orimligt.
Problemet med säkerhet för barnen kvarstår. Om små barn finns i närheten kan de köras på trots låg fart.

De6a förslag verkar vara ungefär i s+l med hur trafiksitua+onen ser ut idag, som är problema+sk under delar av dagen (som mest på morgonen). Med desto fler elever som ska hämtas och lämnas kan de6a bli än 
mer problema+skt. 
Desto fler elever jämfört med idag behöver passera vägen flera gånger dagligen för a6 komma +ll t.ex. idro6shallen, matsalen och lek+onssalar som delas gemensamt mellan F-6 och 7-9. De6a gör det än mer 
bekymmersamt a6 det finns en hårt trafikerad väg genom skolgården. Även om bilar håller has+ghetsbegränsning kan det vara otryggt för barnen a6 behöva korsa vägen.

När vi hade mötet den 9 maj så frågade jag er om vi inte kunde göra e6 experiment på hur de6a funkar i prak+ken genom a6 öppna och göra fik+va fickor på prov en morgon. Svaret blev lite av a6 så jobbar vi 
inte inom kommunen. Nej det förstås då hade vi ju se6 a6 det inte gick och då hade det blivit ännu dummare a6 genomföra det. Nu kan vi köra "kommunstyle" på beslutet och hoppas a6 det går. När det sedan 
visar sig bli kaos så kan man ju all+d säga a6 vi trodde a6 det skulle blir bra. Ni har Källdalsskolan som e6 färskt exempel där ni misslyckats med er uppgi^-förklara för mig hur ni med ryggrad och samvete kan gå 
med på de6a som är en ännu svårare/omöjlig uppgi^? Övergår mi6 förstånd! Backande bilar och barn. När folk skall parkera och följa barn in kommer köer a6 uppstå och det blir kaos och föräldrar kommer a6 
släppa barn på andra ställen. Trams!

De6a förslag verkar vara ungefär i s+l med hur trafiksitua+onen ser ut idag. Med desto fler elever som ska hämtas och lämnas kan de6a bli än mer problema+skt än det är idag (köer delar av dagen). 
Hur ska det säkerställas a6 de yngre eleverna kan gå över vägen på e6 säkert sä6 när den trafikeras hela skoldagen? Sannolikt kommer en del mopedister trafikera vägen i och med högstadieeleverna.

De6a förslag liknar trafiklösningen idag och nu är det köbildning delar av dagen. Med desto fler elever och personal på skolan kan det bli mer problema+skt. 
E^ersom högstadieelever kommer gå på skolan är det sannolikt a6 en del kommer köra med moped där. Hur ska eleverna passera vägen på et säkert sä6?

E^ersom högstadieelever kommer gå på skolan är det sannolikt a6 en del kommer köra med moped där och boende i områden kommer troligen köra där under skol+d. Hur ska det säkerställas a6 eleverna kan 
passera tryggt?

Barn och vägtrafik ska inte vara på samma plats under skol+d. Gångfartsgator skapar falsk trygghet, skulle kanske vara i kombina+on med upphöjning i vägen för a6 y6erligare sänka farten före och e^er passagen. 
Vilken 7 åring går i 7km/h? Trafik brukar tyvärr ha högre has+gheter.

Livsfarlig lösning! Inte ens dagens bom är säker. Även om det är förbud mot genomfartstrafik 7-17 kör folk i hög has+ghet om bommen inte är nedfälld!! Stannafickorna, buskar och träd kommer göra a6 eleverna 
inte syns och det är bara en +dsfråga innan en olycka kommer ske.

Ser väldigt välritat ut, men jag tror tyvärr det ser för bra ut för a6 vara sant. Om man lägger barn +ll ekva+onen stämmer det inte lika bra. Jag ser inte ens e6 övergångsställe? Och trafik i båda riktningar – e6 barn 
som springer från gympan +ll mat eller som är på väg a6 komma lite försent +ll skolan kan inte hålla koll på trafik från två riktningar, inte ens en riktning! Även om det står a6 fordonen inte ska köra snabbare än 
7km/h. En mörk, regnig novembermorgon vid lämnings+d skulle jag vara rik+gt rädd a6 låta mi6 barn i förskoleklass korsa denna väg. 
A6 kulturens hus rivs anser jag vara väldigt nega+vt.

Det här förslag gillar jag inte pga kulturens hus måste rivas och a6 egentligen problemet är a6 många elever måste korsa vägen. Istället för a6 ändra så mycket vägar, gör så a6 elever behöver inte a6 korsa vägen, 
dvs högstadiet i Linneaskolan och låg och mellan var det finns med några renoveringar.

När kommunen presenterade det nya skolbygget blev det uppenbart a6 de6a förslag +ll sin natur kommer a6 förvärra dagens redan ansträngda trafiksitua+on. E6 avsevärt mycket större antal elever än idag (nej, 
Linneaskolan är idag inte en del av Ljungskileskolan, som en del poli+ker envist försöker a6 hävda), samt en osäkrare situa+on med bland annat en hårt (och nyöppnad!) trafikerad väg rakt igenom skolgården 
skapar nya problem. Dessa problem har kommunen lagt ut på e6 kra^igt begränsat antal berörda grannar a6 lösa. Och dessutom valt a6 kalla det för medborgardialog. 

Jag upplever a6 kommunen har ritat en karta som man nu vill a6 verkligheten ska anpassa sig +ll. Dessutom inom befintlig detaljplan. Det kommer inte a6 hända. 
Man har låst fast sig vid tanken på EN stor skola, fördelad på två byggnader, vilkas u7ormning (på grund av kompromisserna för a6 kunna hålla sig +ll samma befintliga detaljplan) medför a6 elever tvingas +ll flera 
vägpassager på skolgården varje dag för a6 kunna genomföra sin skolgång. Enbart högstadieelevernas luncher genererar ca 500(!) passager/dag. 
Trafiksitua+onen under morgonlämningarna är redan idag ohållbar! 

Har det gjorts någon simulering av trafikflödet vid den nya skolan, med de6a förslag? T ex om det räknats på den +d då övergångsställena förväntas vara fria för biltrafik?  
Vid övergångsställen har fotgängare företräde och med över 1000 elever och all personal (samt boende i närområdet som också ny6jar den här sträckan) hade det varit intressant a6 få veta under hur många (läs: 
få) minuter mellan 07:30-08:00 som 200 st avlämnande bilar (enligt ÅFs trafikutredning 2019) skall kunna passera… Dessutom +llkommer det 230 bilar för personal som ska parkera på gamla vårdcentralens mark 
och givetvis kommer dessa a6 påverka flödet i Hälle Lider, på Arendalsvägen och på Ska^erödsvägen. Utöver denna situa+on förväntas 450 elever a6 cykla +ll skolan och 400 stycken a6 gå... 

Hur lång +d har man beräknat a6 varje avlämning med bil varar? I teorin stannar bilen, barnet hoppar ur och bilen kör vidare. I prak+ken parkerar många föräldrar bilen och följer sina barn fram +ll klassrummet. 
E6 stopp som varar i flera minuter...  
En ännu mer otrygg trafikmiljö leder givetvis +ll a6 fler föräldrar väljer a6 följa sina barn hela vägen fram +ll skolan, eller åtminstone över vägen. Sannolikt kommer också fler föräldrar a6 välja a6 köra sina barn 
istället för a6 låta dem gå/cykla i denna ohållbara och otrygga trafikmiljö. 
Har man i de6a sammanhang också räknat på hur långt bilköerna skulle sträcka sig från skolan..?  

-Förslaget anser a6 barnens säkerhet tryggas genom en gångfartsgata rakt emellan östra och västra skolan. Dessa passager kommer a6 ha biltrafik från två håll sam+digt. 
Med de6a resonemang är det en gåta varför det idag finns en bom överhuvudtaget, då passagen är upphöjd och endast +llåter biltrafik från e6 håll i taget. 
De6a ansågs alltså inte vara +llräckligt säkert när bommen ställdes på plats. Och då är det i sammanhanget ändå bara y6erst få elever som behöver korsa vägen idag jämfört med det antal som beräknas för den 
nya skolan. 

Det är något allvarligt fel på grundkonceptet för skolan när så här omfa6ande och +ll synas olösliga problem kvarstår, så här långt in i projekteringen! Och då pratar vi ändå enbart om trafiksitua+onen, inte övriga 
skolmiljön. 
Våga ly^a blicken, backa några steg och reflektera över varför trafikproblemen ser ut som de gör. En given lösning på problemen är: Led inte in ännu fler människor och fordon +ll samma begränsade yta.  
A6 få fler barn från nya skolans hela upptagningsområde a6 cykla är idag en utopi, baserat på a6 hela färdvägen +ll skolan måste vara säker. Inte bara de sista hundra metrarna.. 
En fördelning av eleverna på flera skolbyggnader (det måste inte vara exakt som i Vision 2025-26) löser många av de problem som ni med dagens planerade skollösning just skapat.

Det är svårt pga för kor7a6ade punkter a6 förstå vad förslaget verkligen innebär.  
Är förslaget bara dåligt presenterat, eller är det så här ogenomarbetat? Det framstår mer som e6 snabbt hopsnickrat skolarbete än som u7ört av sakkunniga. Vilka kompetenser ligger bakom förslaget? 

Förbud mot tung trafik? Hur löser man varutransporter och sophämtning +ll både skola och grannfas+gheter? 

Var finns utrymmet för gång- och cykelbana i Hälle Lider? Vilken kapacitet dimensioneras den för? Är den tänkt a6 gå både ner mot centrum samt upp mot Hälle? Bilvägen är redan smal och husen ligger på flera 
ställen nära in+ll vägen.  
Ser inte a6 de6a förslag är prak+skt möjligt a6 genomföra. 

-På vilket sä6 löser det här förslaget de problem kring trafiksitua+onen som presenterats i ÅFs trafikutredningar 2017 och 2019? 
-Vänligen presentera den informa+on som sakkunniga trafikplanerare arbetat fram och visa hur den här lösningen ska realiseras och i vilken utsträckning den löser de problem som förutspå6s.

Barnen måste kunna ta sig själva över vägen, utan risk a6 bli påkörda. T ex från Björneborg +ll matsalen. Man skulle kunna stänga av vägen mellan kl 10 - kl 14? Gång (och cykelvägen) +ll och från skolan MÅSTE 
blir säkrare. Separera bilväg från gång och cykelväg ända från korsningen Hälle Lider/Skarsjövägen och hela Hälle Lider ner. Även separera gång och cykelväg Skälläckerödsvägen. Bä6re och säkrare korsning är e6 
måste!

Jag bor mi6emot Ljungskileskolan och vet a6 trafiksitua+onen redan idag har många brister. Kommunens egen trafikutredning från 2017 kom fram +ll slutsatsen a6 de trafikproblem som en dubblering av antalet 
elever skulle medföra inte går a6 lösa. Jag är e^er a6 ha läst förslagen av samma åsikt. Det är för mig oförståeligt varför kommunen trots massivt motstånd och olösliga trafikproblem framhärdar i a6 bygga en 
alldeles för stor skola på en alldeles för liten plats?  

Jag undrar dessutom vad ni vill få ut av a6 be e6 fåtal utvalda Ljungskilebor, utan sakkunskap i trafikfrågor, a6 tycka +ll om dessa förslag +ll lösningar av trafiksitua+onen kring nya Ljungskileskolan?  

A6 diskutera alterna+va trafiklösningar är inte medborgardialog. A6 selek+vt välja ut några få som får tycka +ll är inte medborgardialog. Äkta dialog bygger på en gemensam vilja a6 skapa något som gynnar alla - 
a6 skapa den bästa skolan för Ljungskiles barn. Alla som deltar i dialogen tänker +llsammans och det finns inget rä6 eller fel.  

A6 tycka +ll om trafiklösningar är för mig som a6 prata om var trappan i e6 nybyggt hus ska placeras innan det är bestämt om det ska vara e6 enplans- eller tvåplanshus. Jag får känslan av a6 den här enkäten 
bara är e6 spel för gallerierna för a6 ni ska kunna säga a6 ni visst har ha^ medborgardialog och för a6 få både opposi+onen och de drygt 1200 Ljungskilebor som skrivit på namninsamlingen för e6 omtag i 
skolfrågan a6 glömma grundproblemet - a6 Ljungskile och platsen för den befintliga skolan är för liten för en så stor skola.   

Det enklaste sä6et a6 lösa trafikproblemen är i mina ögon a6 minska antalet personer som ska +ll platsen, dvs a6 fly6a bort en skolenhet från området. Det finns e6 alterna+vt förslag - vision 2025-2026. Det 
finns garanterat även andra alterna+v. Det är inte Kungsholmen i Stockholm vi pratar om, det är Ljungskile.  

Och låt oss för allt i världen inte glömma det vik+gaste i den här frågan - barnen. Jag är mamma +ll 2-åriga tvillingar som ska +llbringa hela sin skol+d i den nya skolan. INGET av era föreslagna alterna+v skulle få 
mig a6 känna mig trygg som förälder. Jag skulle inte låta dem gå eller cykla +ll skolan, jag skulle inte släppa av dem med bil utan a6 följa dem  ända +ll dörren - och vad värre är, med vissa av förslagen som 
involverar en öppen väg genom skolområdet - skulle jag inte ens känna mig trygg med a6 låta dem GÅ i skolan här över huvud taget.  

Just nu funderar jag allvarligt på om det var e6 klokt beslut a6 fly6a +ll Ljungskile för två år sedan och om megaskolan drivs igenom kommer jag a6 fundera på a6 an+ngen lämna Ljungskile helt eller utny6ja det 
fria skolvalet.

FÖRDELAR: 
• Björneborg kvarstår. 
• Förbud för tung trafik på skolområdet (torde vara en självklarhet) 

NACKDELAR: 
• Lämning sker i gatuparkeringsfickor. Då behöver man som bilist fickparkera via backning och de6a sker i båda körriktningarna med de risker som kan uppstå när några hundra bilar ska göra de6a vid 
ungefär samma +d på morgonen under stress a6 hinna vidare +ll jobbet samt senare under dagen vid hämtning. Olika starqder för olika årskurser kommer troligen inte a6 fungera då många har barn i olika 
åldrar och man lämnar alla familjens barn sam+digt.  
• Risk a6 barn rör sig över denna gata där man backar och fickparkerar för a6 komma över +ll ”rä6” sida av skolan. 
• Troligt a6 föräldrar inte kommer a6 vilja låta barnen gå själva över vägen då den med tanke på ovanstående kommer a6 upplevas trafikosäker. Det i sin tur kommer a6 öka trafikkaoset än om skolan byggs 
med trafiklösning som både är och upplevs säker för barnen.  
• Funderingar på om trafikflödet ökar då Hälle Lider är öppen för trafik, inte bara pga en större skola än nu, utan för a6 folk väljer Hälle Lider istället för a6 köra runt om,  e^ersom den är öppen. Idag vet 
boende i Ljungskile a6 det inte är meningsfullt a6 köra på Hälle Lider för genomfart under skol+d e^ersom den är avstängd, vilket i trafikutredningar kan påverka antalet bilar som kör på Hälle Lider. 
• Tvivlar på a6 gångfartsgata med gatuu7ormning kommer a6 vara +llräckligt för a6 säkra området för barnen som ska vistas på området under skol+d. Troligtvis kommer personal a6 behöva finnas på 
plats när barnen vistas utomhus för a6 säkra området för a6 barnen inte ska skadas i trafiken på si6 skolområde, vilket borde vara kostsamt och tar bort resurser som skulle kunna användas +ll a6 vistas med 
barnen i ak+viteter mm. Bommen som finns idag kom +ll, trots avsmalning av vägen, av en anledning. Det finns bilister som har kört rakt på bommen under skol+d. Utan bom skulle en sådan bilist istället ha 
kunnat köra på e6 barn.  
• Trafik på en skolgård/skolområde enligt tänkt u7ormning av skolan och förslag 6, torde vara omöjligt a6 göra trafiksäkert. I trafikutredningen från ÅF daterad 2019-11-28 anges som första åtgärdspunkt 
(4.1.1) ”Avstängning av Hälle Lider”. Utredningen föreslår även a6 Hälle Lider från sydost stängs av i höjd med infarten +ll varumo6agningen.  
• Kommunen har således i en trafikutredning som första åtgärdspunkt föreslagits avstängning av Hälle Lider. Med tanke på den utredning som är gjord av trafikutredare med kompetens på området, så har 
jag svårt a6 förstå a6 alterna+v 6 kan vara e6 alterna+v som löser trafikproblemet och skapar en trafiksäker skolmiljö. 
• För a6 överhuvudtaget överväga de6a alterna+v föreslår jag a6 man gör en ny utredning med öppen bom under en längre +d (inte enbart en dag, olika väderförhållanden mm behövs) och a6 det är känt i 
Ljungskile a6 vägen är öppen för trafik. Då kan man göra en uppska6ning av hur det skulle se ut med en öppen allmän väg genom en skolgård (som dock i dagsläget inte är u7ormad för a6 eleverna ska 
transportera sig mellan olika sidor av vägen för a6 komma +ll olika lek+oner samt a6 det går mycket färre elever idag än vad som planeras på den nya skolan). 
• I ert alterna+v så tar ni inte hänsyn +ll hur trafikflödena ser ut i omkringliggande vägnät. I trafikutredningen beaktas även övriga trafikflöden, ex Poppelvägen/Pilvägen, övre och nedre Hälle Lider osv. En 
säker skolväg börjar i hemmet och är hela vägen +ll skolan. A6 göra en förprojektering där de6a inte beaktas och beskrivs i alterna+vet kan inte betraktas som e6 seriöst alterna+v.  

• För a6 vara tydlig – jag kan inte tänka mig a6 låta mina barn gå i en skola som är u7ormad enligt nuvarande planlösning och med alterna+v 6 som trafiklösning, då jag anser a6 den medför all7ör stor risk 
för a6 mina barn kan skadas i trafiken under sin skol+d.

7 km/h kommer inte hållas av stressade föräldrar. Elever som lämnas med bil kommer springa rä6 ut i gatan med risk för olyckor. Kommer bli mycket bilar,mopeder och epatraktor på morgon och e^ermiddag. 
Många elever kommer korsa gatan under dagen och det är stor risk för olyckor. Kortsik+gt perspek+v a6 riva kulturellt värdefull fas+ghet.

Även de6a förslag är farligt för barnen då de behöver passera en trafikerad väg under skoldag och vid hämtning och lämning. Bilar kommer vända, backa och köra åt båda håll. Barn kommer springa kors och tvärs 
över gatan mellan bilarna som inte nödvändigtvis kör sakta bara för a6 maxhas+gheten är låg. Som ni vet är det mycket rörigt på morgon och e^ermiddag redan idag och då antalet elever kommer öka krävs en 
välfungerande struktur för alla fordon som kommer köra +ll och från skolan. Dessutom kör många av de äldre eleverna moped eller epa-traktor, var skall dessa parkera? Bra med besöksparkeringar. Även om tung 
trafik inte får passera där bomen är idag så kommer de behöva komma +ll kök med leverans vilket precis som idag innebär tung trafik mycket nära barnen. Idag kommer lastbilar ovanifrån backen och allt som 
o^ast ser vi hur de backar runt med barn springande runt bilen. Det händer också a6 de kör fel och kommer nedifrån istället och måste då sedan backa runt bland barnen när de inte får passera igenom, de6a 
problem kommer vara oförändrat med de6a förslag.  
Gång- och cykelvägar måste ses i e6 mycket större perspek+v, en översyn av hela Ljungskile krävs. Barnen behöver säkra gång -och cykelvägar på fler ställen än Hälle Lider och e^ersom det kommer vara så stor 
trafikmängd på skolan tror jag a6 många kommer lämna nedanför backen vid järnvägsövergången, på Poppelvägen, högst upp på Hälle Lider, alltså på platser där det inte kommer finnas några sådana säkra vägar.

Trafik ska inte finnas inom skolområdet. Elever ska inte behöva vistas bland bilar och korsa en väg även om det så sägs a6 det ska vara en gångfartsgata. De6a är inget bra alterna+v. Otryggt och osäkert för 
eleverna. Hur blir bullernivån för skolan?

Det enda posi+va med de6a förslag torde vara de låga kostnaderna. Det är för mig helt obegripligt a6 i modern +d föreslå e6 alterna+v där man +llåter trafik genom e6 skolområde, framförallt då eleverna, p.g.a 
skolans u7ormning behöver transporteras över vägen för a6, delta i idro6, äta, ha NO osv.  
Kommunens egen trafikutredning har dömt ut de6a förslag. Styrande dokument för t.ex. Stockholms stad gör gällande a6 man inte skall ha trafik genom skolområdet. 
A6 i beslutande posi+on ens överväga de6a alterna+v, oavse6 argument, är oförsvarbart.



Kommentar:. 

Hur kommer tunneln a6 vara u7ormad? Endast för bilar? Eller även gående?  Tunnlar är generellt en otrygg plats. Var finns plats för hämta/lämna? Besöksparkering?  
Varje alterna+v har tydliga brister. Är det meningen a6 man ska välja det minst dåliga? Hur kan man tänka så när man ska bygga något för barn -"det minst dåliga"???
Behåll kulturens hus!!!!!

Hämta och lämna-zonen och besöksparkering kan med fördel vara en bit bort från skolan, det behöver inte vara i precis anslutning. Då minskar trafiken och det blir lugnare för barn som går och cyklar +ll skolan. 
Finns det planering för cykelparkering? Det kan uppmuntra a6 elever och föräldrar tar sig +ll skolan med cykel eller gåendes. 

Väldigt bra om kulturens hus och Björneborg kan kvarstå

Inget av dessa förslagen är +llräckligt bra. A6 lösa trafiksitua+onen för en skola i centrala Ljungskile för 1000 elever samt +llhörande lärare är en omöjlighet. E6 omtag behövs! Börja med a6 pausa projektet.
Bra tanke a6 få bort det faktum a6 en väg går igenom e6 skolområde. Men hur ska de6a gå +ll, se6 +ll de bostadsrä6er som finns i området, blir en kra^ig lutning ned i tunneln isf.
7 bästa förslag
Röstar på förslag 7
Tycker det är bra förslag utan bommar så a6 trafiken kan flyta på ändå. Är också starkt för a6 Kulturens Hus skall stå kvar !

Måste vägen vara kvar (avgaser nära barnens utemiljö, buller etc) är de6a bästa förslaget. Hämta/lämna zoner och besöksparkering bör kunna läggas utmed Ska^erödsvägen och på parkeringen vid f.d. 
vårdcentralen. Nyqgt a6 gå en kortare sträcka! Då kan även Björneborg och Kulturens hus kvarstå vilket torde vara mycket posi+vt!

Ingen bra lösning! Kommer bli mycket mer trafik än idag genom centrala Ljungskile och kao+skt ohållbart vid skolstart- och slut. Osäkert för barn och ungdomar. Vik+gt a6 bevara naturområdena, känns tveksamt 
ur skredsynpunkt med tanke på bäckravin. Bygg skola vid Skarsjövallen istället och använd projekterad väg öster om Ljungskile!

Bästa förslaget men bäst a6 stoppa all genomfartstrafik inom skolområdet. Lämna/hämta zon vid Ska^erödsvägen, där det idag finns parkering och bussangöring. Utvidga de6a område, ev. P-däck! Övrig 
parkering vid f.d. vårdcentralen. Minimera bilar inom skolområdet!

Framgår inte hur lång sträcka som kommer vara nedgrävd, men om bra ta backen ovanför skolan inte är nedgrävd gäller följande kommentar från mig:  
A6 få in mer trafik på vägen ovanför skolan skulle medföra stora risker för barnens säkerhet. Det är redan kaos vid minsta snö/halka idag där bilar hamnar på tvären och man har hjärtat i halsgropen som förälder 
när bilar glider och barn promenerar på tro6oaren in+ll. De6a måste för övrigt göras något åt. Jag och flera med mig har påpekat de6a +ll trafikkontoret, vilket jag vet gjorts år e^er år. Säkerheten är minst sagt 
undermålig med trafikflödet idag och är bara en +dsfråga innan en olycka sker. Ni kan inte släppa på mer trafik (vilket det skulle bli med de6a alterna+v och med fler elever på skolområdet).

Ja med de6a förslag så kommer i alla fall vägen ur spel för barnen och skolan om det byggs barriärer så elever ej kan ta sig ned i tunneln. Nackdelar är a6 det blir dyrt, väldigt bökigt under bygg+den, uppfart och 
nedfart kommer troligen ta mycket plats för a6 inte få branta upp-och nedfarter.
Dyrt, svårt a6 få +ll på e6 bra sä6. Tar mkt plats och bör undvikas genom smartare lösningar.
Många obesvarade frågor låter som e6 alldeles för dyrt förslag. Inte ok a6 riva husen.
Oseriöst.

De6a kan möjligen vara e6 alterna+v a6 jobba vidare på. Om skolan ska byggas som tänkt, större, uppdelad på båda sidor om hälle lider och dagliga passager för barn över vägen måste ytan mellan 
skolbyggnaderna stängas av för säker yta för barnen. Prio 1. Hämta/lämnazoner får förläggas på andra ytor än hälle lider för a6 minska trafik och öka säkerhet för barnen. Tex ska^erödsvägen där bussar går idag 
och ytan för gamla vårdcentralen. De6a verkar dock vara e6 mycket komplicerat alterna+v som e^er utredning troligen rent prak+skt inte går a6 genomföra.
Går det a6 bevara kulturens hus och Björneborg men ändå få +ll en bra trafiksitua+on, så är det förslaget a6 föredra
Lös bra hämtning och lämningsplatser och vändplats sidan om tunneln.  Tvångsomhänderta turisthotellets parkering för parkeringar.

Förslaget innebär enormt resursslöseri helt i onödan, vilket kan undvikas genom a6:  
a) Stoppa processen med megaskola för ca 1000 elever åk f-9.  
b) Utred  lösningar för två mindre skolor, en för de yngre och en för de äldre eleverna. 

Trafiksitua+onen är redan nu besvärlig och emellanåt kao+sk och a6 fördubbla antalet elever på så liten yta ter sig helt orimligt.
Det verkar som en dyr lösning som inte löser problemet med av- och pålämning av barn på lågstadiet.

Vad kan de6a kosta och är det undersökt om det ens är möjligt? 
Hur ska den trafiken som idag är bekymmersam kunna lösas med desto fler elever? 
Bekymmer som kvarstår är a6 elever från F-9 delar både skolgård och gemensamma utrymmen (en matsal, en idro6shall, en elevhälsa). Hur ska trygghet säkerställas u+från de6a? Och hur ska det rent 
schematekniskt lösas? 
Kommer lärare och annan personal trivas och stanna kvar på en skola med de6a i åtanke? Det kan finnas risk för större omsä6ning i personal och eventuellt svårigheter a6 rekrytera personal som då kan leda +ll 
minskad trygghet hos elever och försämrade skolresultat.

E6 förslag som behöver bearbetas men verkar ta störst hänsyn +ll barnens behov, samhällets struktur, bevarande av kulturbyggnader såsom Kulturevs hus.  
Våga tänka om, och ny6!
Jag tycker de6a förslag låter som det veqgaste u+från barnens bästa. Går det a6 ordna så a6 lämning sker vid nuvarande parkering +ll Hälle förskola?

De6a förslag låter dyrt och outre6. Fördelen med a6 spara Kulturens hus och Björneborg är +lltalande. Dock låter det som en betydande kostnad och en rad överklaganden som kommer a6 fördröja bygget. Bygg 
istället på Skarsjöområdet så har vi inte samma belastning på trafiken in på skolan. helt klart e6 a6rak+vare alterna+v för tänkande människor som vill ha något rik+gt bra för sina ska6epengar. Alla 7 alterna+v är 
i området "de6a är det minst dåliga" och den ambi+onsnivån gäller inte i Ljungskile som ni kanske har märkt. Hade säkert passerat inne i Uddevalla men inte här. Vi är för pålästa, uppmärksamma och engagerade 
för a6 dylika halvmesyrer skall kunna passera. Så nu har jag gnällt av mig i 7 mediokra förslag. Vet a6 ni inte bryr er och inte tänker ändra er så egentligen bortkastad +d som egen företagare och medborgare men 
det är bara så sorgligt a6 se på de6a spektakel som pågår och som skall kallas för en medborgardialog. Få det överstökat och kör över oss och skäms sen a6 ni var en del av a6 få de6a +ll stånd.
Spännande förslag. Bäst hiqlls om det går a6 genomföra. Hämta/lämna kan ske vid gamla vårdcentralen där också besöksparkeringen kan ligga. Man kan gå den korta vägen +ll skolan.

Är de6a genomförbart och i sådant fall, vad är handläggnings+den för a6 få igenom e6 sådant bygge? Vad kan kostnaderna bli? 
Inte heller jag ser en lösning på var hämta-, lämnazoner och parkeringar skulle kunna vara.
Spännande förslag. Det bästa hiqlls. Hämta/lämna kan ske vid gamla vårdcentralen där också besöksparkeringen kan ligga. Därifrån kan man gå den korta vägen +ll skolan.

Är de6a genomförbart +d- och kostnadsmässigt. 
Liksom ni ser jag inte en lösning på var hämta-, lämnazoner och parkeringar skulle kunna vara för a6 klara av den större skolan.
Besöksparkering ser ut a6 kunna finnas på samma plats som enligt förslag två.

Ser de6a som e6 bra alterna+v +ll a6 fundera vidare kring skolstatusen förslag 1 är a6 0:anblir kvar i befintligt hus Björneborg samt 1_2 i stora skolan. 4_9 byggs ny6 på anvisad plats på Hälle alt Skarsjövallen.
svårt a6 ta ställning +ll då det är så mycket oklart. Låter bra, men hur tar man sig över vägen? Menar man lång tunnel? I så fall bra för barnen. Köp loss mark vid Turisthotellet och hämta lämna där.

Det här förslag gillar jag inte pga både Björneborg och kulturens hus måste rivas och a6 egentligen problemet är a6 många elever måste korsa vägen. Istället för a6 ändra så mycket vägar, gör så a6 elever 
behöver inte a6 korsa vägen, dvs högstadiet i Linneaskolan och låg och mellan var det finns med några renoveringar.

Jag bor mi6emot Ljungskileskolan och vet a6 trafiksitua+onen redan idag har många brister. Kommunens egen trafikutredning från 2017 kom fram +ll slutsatsen a6 de trafikproblem som en dubblering av antalet 
elever skulle medföra inte går a6 lösa. Jag är e^er a6 ha läst förslagen av samma åsikt. Det är för mig oförståeligt varför kommunen trots massivt motstånd och olösliga trafikproblem framhärdar i a6 bygga en 
alldeles för stor skola på en alldeles för liten plats?  

Jag undrar dessutom vad ni vill få ut av a6 be e6 fåtal utvalda Ljungskilebor, utan sakkunskap i trafikfrågor, a6 tycka +ll om dessa förslag +ll lösningar av trafiksitua+onen kring nya Ljungskileskolan?  

A6 diskutera alterna+va trafiklösningar är inte medborgardialog. A6 selek+vt välja ut några få som får tycka +ll är inte medborgardialog. Äkta dialog bygger på en gemensam vilja a6 skapa något som gynnar alla - 
a6 skapa den bästa skolan för Ljungskiles barn. Alla som deltar i dialogen tänker +llsammans och det finns inget rä6 eller fel.  

A6 tycka +ll om trafiklösningar är för mig som a6 prata om var trappan i e6 nybyggt hus ska placeras innan det är bestämt om det ska vara e6 enplans- eller tvåplanshus. Jag får känslan av a6 den här enkäten 
bara är e6 spel för gallerierna för a6 ni ska kunna säga a6 ni visst har ha^ medborgardialog och för a6 få både opposi+onen och de drygt 1200 Ljungskilebor som skrivit på namninsamlingen för e6 omtag i 
skolfrågan a6 glömma grundproblemet - a6 Ljungskile och platsen för den befintliga skolan är för liten för en så stor skola.   

Det enklaste sä6et a6 lösa trafikproblemen är i mina ögon a6 minska antalet personer som ska +ll platsen, dvs a6 fly6a bort en skolenhet från området. Det finns e6 alterna+vt förslag - vision 2025-2026. Det 
finns garanterat även andra alterna+v. Det är inte Kungsholmen i Stockholm vi pratar om, det är Ljungskile.  

Och låt oss för allt i världen inte glömma det vik+gaste i den här frågan - barnen. Jag är mamma +ll 2-åriga tvillingar som ska +llbringa hela sin skol+d i den nya skolan. INGET av era föreslagna alterna+v skulle få 
mig a6 känna mig trygg som förälder. Jag skulle inte låta dem gå eller cykla +ll skolan, jag skulle inte släppa av dem med bil utan a6 följa dem  ända +ll dörren - och vad värre är, med vissa av förslagen som 
involverar en öppen väg genom skolområdet - skulle jag inte ens känna mig trygg med a6 låta dem GÅ i skolan här över huvud taget.  

Just nu funderar jag allvarligt på om det var e6 klokt beslut a6 fly6a +ll Ljungskile för två år sedan och om megaskolan drivs igenom kommer jag a6 fundera på a6 an+ngen lämna Ljungskile helt eller utny6ja det 
fria skolvalet.

All7ör många obesvarade frågor, varav några anges av er själva, för a6 vara e6 alterna+v som det går a6 lämna synpunkter på. Om alterna+vet övervägs av kommunen som e6 seriöst alterna+v, så behöver ni 
återkomma med mer informa+on.
Dyrt! Risk för +llhåll och klo6er m.m. I tunneln. Saneringskostnader för de6a. Hur lämnas barnen enligt de6a förslag?
Ni nämner ovan en mängd nackdelar, kommer det inte finnas besöksparkering, zooner för avlämning etc? De6a kommer sannolikt bli mycket kostsamt om det ens är tekniskt genomförbart.



Kommentar:. 

Jag har en fundering på väg och avlämningsmöjlighet i Lje. Kan man hi6a en lösning runt parkvägen, bygga en viadukt över järnvägen och Skafetrödsvägen så de som har äldre 
bar kan lämna dessa där och slippa ge sig in i "gröten" så kan de barnen tryggt gå +ll sina skolor. Då ger man mer plats +ll de som har yngre barn och vill lämna dessa närmare 
skolan.

Hej ! 
Inget av de 7 förslagen tycker jag är aktuella. Ni bör ta in en extern trafikplanerare och gör en ordentlig utredning med kostnadsberäkning. Samt bevara de historiska byggnader 
som björneborg och kulturens hus.

Om en skola med 1000 elever ska ligga på den platsen som nu bestämts så anser jag a6 det enda alterna+vet är a6 stänga vägen mellan skolenheterna. De som behöver ta sig 
+ll de "nya lägenheterna" mi6 emot dagens skola får åka bakvägen via hällebacken. Jag anser a6 en ok lösning skulle vara a6 ha en avhämtning/upphämtning inkl. parkering 
för vardera enhet (alltså två separata platser. En för högstadiet precis nedanför dagens Hälledagis och en för F-6 vid den gamla vårdcentralen. Nu vet jag inte om kommunen 
har rådighet över den marken - men det kanske går a6 lösa ändå? Till de6a måste det +llkomma insatser för a6 minska biltrafiken. Det behövs säkra gång- och cykelvägar, från 
hälle, men framförallt från lyckorna och bostäder på andra sidan motorvägen. Om man också skulle införa fria busskort för elever upp +ll åk 6 (som det var då jag växte upp i 
Ljungskile) för de barn som bor på lyckorna (andra sidan motorvägen) och Ulvesund så tror jag a6 trafiken +ll skolan skulle minska avsevärt. Jag har 3 barn i åk 2, 4 och 6 det 
kostar mig 1000 kr i månaden med busskort för de två som inte får gra+s busskort längre, nästa år blir det 1500 kr i månaden då den minsta inte får busskort längre. Jag kan 
inte ta den kostnaden även om vi bor precis vid busshållplatsen Anfasteröd. PGA den höga kostnaden kör jag mina barn istället - vågar inte låta dem cykla mer än den sista 
månaden på vt och första månaden på ht. Vet a6 det är många som har samma sits. Så kombinera e6 förslag med stängd väg med insatser som minskar lämning och hämtning 
så kanske det finns en någorlunda ok trafiksitua+on kring skolan i fram+den.

E^ersom svaren från enkäten torde redovisas som underlag +ll poli+ska beslut känns det relevant a6 be poli+kerna a6 +6a på det förslag som inkommit från allmänheten om 
en alterna+v placering. I den analysen finns också lösningar som är betydligt tryggare än de ofullständiga förslag kring trafiksitua+onen vi som föräldrar har få6 ta del av.

Inget av alterna+ven är bra. Behåll Ljungskileskolan och renovera den och bygg en ny skola på någon annan tomt. En skola med 1000 elever vill varken personal eller föräldrar 
ha. För alla är mindre enheter bra framförallt för barnen. Tänk om!

Förvalta ska6ebetalarnas pengar. Äg skolan själv. Bygg inte ihop högstadie med låg och mellanstadiet. Renovera och bygg ut befintliga huskroppar. Omstarts projektet istället 
för a6 bygga in en fram+da dålig lösning. A6 alla ovanstående förslag känns som dåliga kompromisser säger det mesta. Lyssna på majoriteten och bjud in +ll verklig dialog. 
Dialog där vi inte bara får välja färg på väggarna.

För a6 åstadkomma en bra och långsik+g lösning på trafikproblemet runt skolorna i Ljungskile krävs a6  

- eleverna fördelas på flera geografiskt åtskilda skolområden 
- hela centrala Ljungskiles vägar och trafikflöden beaktas 

Det finns alterna+va förslag där endast en högstadieskola förläggs +ll nuvarande skolområde. E^ersom man då behåller ungefär samma antal elever och lärare i området så 
förvärras i alla fall inte trafikproblemen förutsa6 a6 området på södra sidan av Hälle Lider tas i anspråk för verksamheter som inte synkroniserar med skolans +der. E^ersom e6 
beslut om skolornas placering kommer a6 påverka samhället under många decennier framåt så är det nödvändigt a6 pausa nuvarande förslag och ta fram en plan för skolornas 
placering där trafiksitua+onen finns med ifrån början. 

Jag och säkerligen samtliga grannar i området bidrar gärna med synpunkter och skulle uppska6a a6 kunna framföra de6a under e6 möte här i området med er som planerar 
projektet.

Hej, 
Den bästa lösningen på trafikrfågan måste vara a6 inte skapa problemen. Bygg inte båda skolorna där det är för trångt utan skapa två enheter där trafiksitua+onen kan lösas på 
e6 säkert sä6. 

Med vänliga hälsningar  

F-3 skola uppe vid planerade bostadsområdet vid Skarsjövallen (på den tomt som nu står för en fsk), borde bli max 400 elever och kräver inte lika stor skolgård el byggnader 
som en f-6. På Hälle lider borde då en 4-9skola få plats på en (nuvarande) sida av vägen med undantag för idro6shall. Färre föräldrar kör barn i den åldern, vilket ger mindre 
trafik och fler möjligheter +ll säker övergång för eleverna, tex som idag, en bom. De6a ger också möjlighet i en förlängning - om elevantalet skulle öka mkt i fram+den- a6 göra 
skolan på Hälle lider +ll endast högstadium, göra den vid Skarsjön  +ll en mindre f-6 samt bygga y6erligare en mindre f-6 på annan, strategisk plats i Ljungskile, tex ngt mer 
norrut (för jämn fördelning av trafik).
Jag tycker inget av alterna+ven är +llfredställande. Planerar man om skolan kan man lösa trafiksitua+onen på e6 mycket mer hållbart och trafiksäkert sä6.

Ingen av de 7 förslagen verkar ge en säker trafikmiljö. Kan inte se a6 det finns något rimligt alterna+v a6 göra de6a om en så stor skola ska byggas på de6a område. Bä6re är 
väl a6 planera om hela bygget +ll annan plats - uppdelat på två skolor!

Först o främst. Skolan måste delas upp i två enheter. Det är vida känt a6 trafiksitua+onen redan idag är mycket undermålig pga de trånga +llfartsvägarna Hälle-Lider och 
Rosenvägen. 
Även skjutsande föräldrar kan släppa av sina ungdomar där skolbussarna stannar på Ska^erödsvägen. Ombyggnad krävs. 
Genomfartstrafik genom skolområdet skall ej +llåtas skol+d. 
/Håkan

Inget av de 7 alterna+ven är acceptabla.  Hänsyn har inte tagits +ll elever, lärare eller föräldrar. Trafiksitua+onen blir löst genom a6 behålla o bygga ut Ljungskileskolan och 
bygga ny skola på annan mark,tex vid Skarsjövallen, för lågstadiebarnen.

Bygg skola vid Skarsjövallen istället och använd projekterad väg öster om Ljungskile! Tänk långsik+g hållbarhet för alla Ljungskiles invånare/besökare och måna om våra 
ska6epengar. 

De6a löser problemen med: 

-Mycket trafik på smala gator genom centrum av e6 litet samhälle 
-Osäker väg +ll och från skola för barn/unga 
-Risk a6 naturområden förstörs 
-Hållbarhetsaspekten vid rivning av fungerande byggnader - bevara och renovera!

Separera låg-mellanstadie skolan  och högstadiet , varvid trafiken minskar. Stoppa all genomfartstrafik inom skolområdet. Stäng av Hälle Lider. Lämna/hämta zon vid 
Ska^erödsvägen, där det idag finns parkering och bussangöring. Utvidga de6a område, ev. P-däck! Övrig parkering vid f.d. vårdcentralen. Minimera bilar inom skolområdet! 
Fly6a högstadiet +ll annan plats. Vik+gast a6 låg-mellansatdiet är placerat centralt medan högstadiet skulle kunna placeras i Aröd/Kärr/Skarsjövallen eller på annan plats!

Alldeles för stor skola med tanke på den trafiksitua+on som råder. Placera någon del av skolan på annan plats.Inget av förslagen är acceptabelt för de närboende på Hälle Lider.

Separera låg-mellanstadie- skolan och högstadie -skolan då kommer trafiken a6 minska.Stoppa all genomfartstrafik inom skolområdet. Lämna/hämta zon vid Ska^erödsvägen, 
där det idag finns parkering och bussangöring. Utvidga de6a område, ev. P-däck! Övrig parkering vid f.d. vårdcentralen. Minimera bilar inom skolområdet! Låt låg-
mallans6adiet vara kvar på dagens skolområde och bygg högstadium i Kärr/ Aröd/ Skarsjövallen eller söderut innanför den nya Padelhallen!

Enklaste och billigaste alterna+vet är en uppdelning av storskolan i två eller tre enheter/platser så minskar trafiken dras+skt jämfört med a6 ha alla tänkta elever på samma 
enhet/plats.

alterna+v 8. Trafiksitua+onen löses enklast om storskolan delas upp på två enheter belägna på olika platser i byn. Som det är uppdelat nu F-6 där det ligger nu. Bommar när 
skolan är öppen.       Låta 7-9 högstadiet ligga där det finns idag.

Inget av dessa förslag är vare sig bra eller rimliga och det känns som a6 ni greppar e^er halmstrån för a6 få igenom en redan i grunden ogenomtänkt plan. Någonstans är det 
väl det här for7arande en demokra+, lyssna på vad folket i Ljungskile tycker i frågan. Det är oss det drabbar om ni ställer +ll det här. E6 enormt missnöje finns helt uppenbart 
och er totala ignorans i frågan är minst sagt problema+sk.

Pga a6 trafiksitua+onen vid vinterväglag redan idag är ohållbar och medför allvarliga risker för barnen som går på gångbanan bredvid när bilar glider och hamnar på tvären 
(de6a händer flera gånger varje år, har bild från i vintras om ni önskar se).  
A6 överhuvud taget öka upp antalet elever på skolan medför förutom massa andra allvarliga problem med a6 ha F-3 på samma område som högstadiet, ökat tryck på vägarna 
vid hämtning/lämning. Förstår inte varför man överhuvudtaget tänkt tanken a6 utöka skolan med fler elever istället för a6 bygga skola på en plats där man kan ta med dessa 
problem i planeringen. Det handlar om våra barns fram+d och de6a blir ju bara galet på så många sä6. Bä6re a6 backa och a6 det får ta +d än a6 bygga in alla dessa risker och 
problem.

Jag tycker inte a6 något av alterna+ven är bra, och jag frågar mig dessutom ifall de är realis+ska - kan kommunen tänka sig a6 genomföra dem alla?  
Den bästa lösningen vore a6 göra skolans omfa6ning mindre och lägga y6erligare en skolenhet på en annan plats. Genom det kan man förhoppningsvis möjliggöra en säkrare 
trafiksitua+on för skoleleverna och minska trafikbelastningen i vårt samhälle - eller sprida ut den på olika håll. Gör e6 omtag och dela upp det i två enheter som är på skilda 
platser i Ljungskileområdet!

Jag anser a6 inget av de 7 förslagen är +llräckligt bra för a6 mo+vera fortsa6 planering. Anser a6 trafiksitua+onen MÅSTE lösas före!  
OM skolan ska byggas såsom det är planerat så anser jag a6 man måste ordna bra cykelvägar i hela Ljungskile, framförallt säkra övergångar vid motorvägsövergångarna (vid 
gångbron samt vid de två moten. Det är en förutsä6ning för a6 föräldrar ska våga släppa iväg sina barn på egen hand +ll skolan.  
Mvh Emelie

Trafiksitua+onen löses enklast om storskolan delas upp på två eller tre enheter, belägna på olika platser i byn eller dess centrala ”utkanter”. Inget av de 7 andra förslagen håller 
må6et för säkerhet/trygghet för barn. Situa+onen kommer bli ohållbar med alla de 7 andra förslagen. vi behöver inte skapa problem.
Trafiksitua+onen löses enklast om storskolan delas upp på två eller tre enheter, belägna på olika platser i byn. Vädjar om a6 ni ska se +ll barnperspek+vet i de6a projekt.

Det bästa för alla vore a6 inte bygga en så stor skola på denna plats med denna trafiksitua+on. Det finns bä6re platser där skolan +ll och med kan byggas ut när elevantalet 
ökar.

Jag vill a6 man behåller kulturens hus och väver in det huset i skolområdet så a6 det kan utny6jas av skolan samt även vara det som det är idag +ll viss del . Vägen bör absolut 
vara avstängd som idag med en bom under skol+d. Besöksparkering får lösas förslagsvis på någon yta bakom kulturens hus . Jag tycker man skall fundera över om man 
verkligen behöver bygga en så stor skola på e6 och samma ställe för så många årskurser. Skolan behöver delas upp så inte alla blandas.

Dela upp skolan i tre enheter. Placera dem på olika ställen i Utkanten av samhällets centrum så löser sig trafik situa+onen av sig självt. Färre antal bilar +ll de olika enheterna 
när de sprids ut. Bygg ordentliga sammanhängande cykelvägar så eleverna kan ta sig +ll skolan för egen maskin! Se +ll a6 det finns busslinje som passerar skolenheterna. 
Mindre skolenheter ger större trygghet.

Enda sä6et a6 lösa trafiksitua+onen i kombina+on med barnsäkerheten är a6 bygga en tunnel för vägtrafiken och bygga skolgård ovanpå. Då behöver heller inte Björneborg 
och Kulturenshus rivas. Däremot blir det då för mycket trafik på +llfartsvägarna så det blir ändå inte bra.  
Lösningen är a6 dela upp nya skolan på flera enheter på annan plats. Nya skolan är helt enkelt för stor. De6a måste man komma +ll insikt i innan det är för sent.

Alla presenterade förslag saknar följande: 
- Analys av trafiken i hela Ljungskile. Trafiken +ll skolan kommer öka kra^igt med gående, cyklande, mopeder, A-traktorer, bilar och bussar. Trafikflödet kommer påverkas 
kra^igt på omkringliggandes vägar. Några exempel som missats är utöver det nämnda i svaren tex skolbussar som skall passera järnvägskorsningen ihop med övrig trafik. 
Bommarna kommer gå ned 4 gånger under rusnings+den, och skapa helt stopp. Tågtrafiken kommer dubbleras inom närmaste +den med ännu flera stopp +ll följd. Rosenvägen 
har en mycket begränsat framkomlighet. Krokusvägen har en mycket begränsat framkomlighet. 
- Skälläckerödsvägen kan inte breddas för gång och cykeltrafik 
- Alla förslag saknar en kostnadsanalys 
- Alla förslag saknar en barnkonsekvenanalys. Enligt prop. 1997/98:56:" Transportpoli+k för en hållbar utveckling utgör barnens behov ut- gångspunkter för beslut om 
transportsystemet. Sverige har ra+ficerat FN:s konven+on om barns räqgheter. Enligt konven+onen ska alla åtgärder som rör barn sä6a barnens bästa i främsta rummet. 
Förutom barn är även äldre och funk+onshindrade starkt beroende av trans- portsystemets egenskaper och effekter. 
Mot denna bakgrund anser regeringen a6 dessa gruppers behov, framför allt med avseende på +llgänglighet, säker trafik och god miljö, bör vara vägledande för 
transportsystemets u7ormning och funk+on.” 
”En barnkonsekvensanalys (BKA) är en metod för a6 på e6 systema+skt sä6 belysa hur barn och unga påverkas av e6 beslut och a6 pröva och beskriva vilka åtgärder och 
u7ormningar som är de bästa för barn. Sy^et med BKA är a6 få e6 allsidigt beslutsunderlag vid planeringen av t.ex. e6 vägprojekt. 
BKA ska användas i all planering och projektering av väg- och trafiklösningar som berör barn. Den ska bidra +ll a6 finna anpassade lösningar för barn. Under arbetet ska samråd 
med allmänhet och berörda barn ske. Möjligheter a6 samverka med elever, lärare och föräldrar bör tas +ll vara.” 
- Det saknas dokumenta+on för hur dom 7 förslagen löser dom allvarliga trafikproblem som en så stor skola befaras komma generera som har lyts fram i kommunens egen 
trafikutredning 2017 och ÅF´s utredning 2019. 

Vi föreslår a6 man bygger en ny skola på annan plats i Ljungskile där möjlighet +ll en bra trafikplanering finns från start. De6a har kommunen själva påpekat i Förstudie - 
alterna+va och kompleterande lokaliseringer +ll ny skola i Ljungskile 2019-05-14.
Projektera för skola på annan plats där färre kompromisser krävs och involvera oss skolpersonal och föräldrar. Den här skendemokra+n lurar ingen.
Borde inte en stor skola kunna läggas borta vid nya padelhallen?
Kom med e6 förslag med en toyalt annorlunda totalplan med andta lokalisa+oner av nya skolbyggnader.

Behåll Ljungskileskolan och rusta upp den plus bygg en ny skola vid Skarsjönområdet där go6 om plats finns! Då blir det två skolor och låg o mellanstadiet på den ena och 
högstadiet på den andra. 
A6 blanda alla dessa på en skola som ni tänkt nu är helt galet och helt galet a6 öht ha trafik genom en skola. Helt galet och farligt a6 elever och personal men framförallt för de 
yngre barnen som ska korsa vägen för a6 komma +ll specialsalar m m!  
Nej,  bygg en ny skola vid Skarsjön och behåll Ljungskileskolan!  

Sedan behöver personal på skolan få vara med och tycka +ll om lokalerna för den dialogen har inte funnits över huvud taget!  
Gör om och gör rä6 tack.
Inget av alterna+ven ger barnen den trygghet de förtjänar.

Jag anser inte a6 något förslag är bra e^ersom ni väljer a6 skapa problem istället för a6 lösa det. Dela upp skolan i två istället för a6 skapa en "stor-skola". Ljungskileskolan 
behöver inte rivas utan använd den +ll åk 7-9. Bygg en ny skolan för åk F-6 på en ny plats. Tex vid Skarsjövallen -området. Barnen får +llgång +ll mycket grönområde och 
utomhusak+viteter. Bakom Utsiktsvägen finns det också mycket mark a6 bygga på. Även mot Ska^eröd finns mark som förvisso troligtvis inte är kommunens. E^ersom 
Ljungskile växer, både med antalet invånare och bostäder, och fler bostäder planeras så behöver inte en skola för F-6 ligga så centralt och inklämd som den gör idag. Vad jag 
menar med min kommentar är a6 ni behöver vidga vyerna och se framåt och inte hasta ihop något som ni gör just nu. Med andra alterna+v kan både Kulturens hus och 
Björneborg vara kvar. De6a är i alla fall min åsikt.

Jag har ha^ barn på skolan under 10 år. Jag har varit med i föräldrarådet under många år. Där har frågan kring trafiksitua+onen varit uppe hela +den. Det har varit omöjligt a6 
hi6a bra lösningar för säkra skolvägar för barnen e^ersom trafiken är så intensiv kring skolan vid start och slut av skoldag. Upprepat har det gå6 ut informa+on +ll föräldrar hur 
de och barnen ska göra för a6 minska trafikproblemet. Men de6a har inte varit +llräckligt och några y6erligare lösningar på problemet finns inte u+från hur det ser ut idag. Det 
har varit ohållbart a6 hålla hälle lider öppen även med dagens mindre skola, varför bom finns. De6a vet jag är e6 välkänt problem för handläggare/poli+ker på kommunhuset. 
Utredningar kring trafiksitua+onen har visat a6 det går inte a6 hi6a lösning liknande den vi har idag. Om skolan ska byggas som planerat måste hälle lider stängas helt för a6 
skapa fri skolgårdsyta och säker passage mellan skolbyggnaderna e^ersom barnen behöver förfly6a sig flera gånger dagligen över hälle lider. Denna vägen är också smal, 
inkluderat trång passage på rosenvägen. Det är också en av de större gångvägarna för skolbarn som kommer från hälle, där barnen passerar på övergångsställe över hälle lider. 
Situa+onen är som sagt ohållbar redan idag med mindre skola och betydligt färre passager över hälle lider på skol+d. Vi måste ta ansvar och sä6a barnens säkerhet i första 
rummet! Alla lösningar som skapar fri yta mellan skolbyggnaderna och avstängd väg hälle lider innebär svåra/komplicerade och dyra lösningar. Varför inte göra det enkelt? Låt 
skolan vara kvar som den är, renovera och ny6ja som högstadium. Det är det +llräckligt stor för. Då får vi också behålla en skolbyggnad i centrala byn där lokaler kan utny6jas 
+ll andra ändamål e^er skol+d. F-6 kan med många fördelar förläggas +ll annan plats. Finns säker flera alterna+v som inte behöver ta allt för lång +d. Tex ytan uppe på planerad 
bostadsområde skarsjövallen. De6a kommer göra a6 det området blir väldigt a6rak+vt för infly6. Dessutom har de elever som idag har nära/gångväg +ll skolan fortsa6 nära. 
Dvs alla hällebarn men även barn från simmersröd som kan gå längs skarsjövögen om man skapar gång och cykelväg här vilket jag antar är tänkt i och med det nya 
bostadsområdet. För alla andra barn som måste bli skjutsade +ll skolan finns det ypperliga möjligheter a6 skapa bra hämta/lämnazoner. Dessutom blir totalt se6 skolan mindre 
än den +lltänkta e^ersom 7-9 ligger på annan plats. Jag kan inte alls förstå varför man inte ens vill +6a på de6a alterna+v?! Om det handlar om avtal och överenskommelser 
med Hemsö så vore det väldigt tragiskt och näst in +ll korrupt a6 sä6a det framför barnens säkerhet och posi+v utveckling för Ljungskile. Man kan säker komma överens med 
Hemsö a6 ta över och äga skolans mark uppe vid skarsjöområdet också..  
Vi måste tänka långsik+gt i de6a stora projekt. Hellre skicka högtadieelever +ll Uddevalla under en +d (det har gå6 bra förr) för a6 få +ll en bra lösning på sikt. Än a6 göra en 
snabb lösning som bakar in och permanentar det stora trafikproblem vi redan har idag på hälle lider.

Mkt kons+gt upplägg på enkäten. TrafikSitua+onen är redan idag ohållbar, vilket påpekats MÅNGA ggr. Sedan kommer 7 förslag som samtliga gör den ännu värre. Det enda 
rimliga förslaget är a6 inte lägga en jä6eskola här, då det uppenbarligen inte finns en genomförbar lösning på trafikproblemet! A6 på de6a sä6 ställa frågor för a6 i e^erhand 
kunna skylla på a6 ”befolkningen röstade för de6a” när problemen förvärras/barn skadas är rik+gt rik+gt illa! Vill ni på allvar ha en lösning? Bygg separat högstadieskola på 
annan plats. Se där: problem löst!

Hej, 
Mi6 förslag (nr.8) består av förslag (nr.2) fast med +llägget en Bom som är stängd 7-17.

Stäng av Hälle Lider under skol+d, anordna parkering samt av och och pås+gning vid gamla Vårdcentralen, så blir det en säker skolväg med rimligt avstånd för både elever och 
lärare. Behåll "Kulturens Hus och Björneborg. Det skall inte finnas fordonstrafik inom e6 skolområde.

Bä6re a6 högstadiet tar över Ljungskile skolan, de blir inte i skjutsade i samma utsträckning som f-6 barnen. Då löses trafikproblemet. Bygg f-6 någon annanstans i Ljungskile 
där man från början kan skapa en bra trafiksitua+on, istället för alla nödlösningar +ll förslag ovan…

De uppenbara svårigheterna a6 skapa säkra och trygga skolvägar, en trygg miljö under skoldagen samt rivningen av befintliga välfungerande skolbyggnader visar tydligt a6 en 
ny skola som komple6erar Ljungskileskolan behöver byggas på annan plats.  

Oavse6 nybyggna+on så behövs GC anläggas längs Hälle lider samt längs andra vägar i samhället för a6 skapa säkra och trygga skolvägar, vilket idag saknas. Det finns även 
behov redan idag av a6 skapa säkra platser för lämning/hämtning av skolelever vid Ljungskileskolan. 

Jag ser fram emot a6 ta del av sammanställningen av de inkomna svaren och en dialog kring de6a, under ledning av en neutral professionell samtalsledare. En god 
dialogprocess med möjlighet +ll reellt inflytande är förtroendeskapande och ger även bä6re förutsä6ningar för acceptans av beslut. Jag ställer mig dock frågande +ll 
kommunens syn på dialogprocessen. Med stor förvåning ser jag a6 samhällsbyggnadsnämnden under si6 senaste sammanträde behandlade frågan om skolbygget mi6 under 
pågående insamling av synpunkter från allmänheten.

Finns bara e6 förslag för a6 minska trafikinfarkten, o inte öka, o det är a6 behålla nuvarande skola för högstadiet o bygga ny skola för F6 vid Skarsjövallen, o därigenom spara 
ca 200Mkr. Poli+ker som inte beaktar de6a kommer bli ihågkomna o skapa problem i samhället.

Jag tycker a6 förslaget med en stor skola med en väg rakt igenom skolområdet är den dålig idé från början, och jag ber därför er som är ansvariga a6 tänka om. Renovera 
Ljungskileskolan och fortsä6 använd den, samt bygg fler mindre skolenheter på andra platser i vår by. En bra plats har pektas ut, det är vid nya området vid Skarsjön. Där kan 
tex en lågstadieskola byggas. Kommunens mark på Utsiktsvägen, i Kärr, är också bra för en skola. Där skulle inte trafik bli e6 problem heller. Längre fram kan man även fundera 
på skolor och förskolor ute på Lyckorna. Exakt var vet jag inte, men kommunen äger mycket mark, så det bör finnas områden som kan passa. Det blir bäst för alla med flera små 
enheter.

Det är ingen idé a6 ha en bra skolväg +ll en dåligt planerad skola. A6 delta i en diskussion om skolvägen legi+merar för poli+kerna a6 kunna säga "vi har ha^ medborgardialog 
om skolvägen". För a6 sedan glida lite på sanningen så heter det "vi har ha^ medborgardialog om skolan". 
Gör om gör rä6 från början, inte bara en del i deba6en.

Utsiktsskolan 
Bygg en helt ny skola vid Utsiktsvägen samt behålla och rusta upp Ljungskileskolan. Förslag på plats längre upp längs Utsiktsvägen. 
50 000 m² a6 jämföra med Ljungskileskolans område på 22 000 m².

Som förälder och har ha^ barn på Ljungskileskolan sedan 2008 så har vi hela +den ha^ besvärligt med trafiken, fler fly6ar in och det planeras en jä6eskola på samma plats 
vilket är helt tokigt. 
Förslag: 
Renovera lokalerna, ev för högstadiet, bra om idro6shall är kvar för både skola och föreningsliv , behåll de äldre byggnaderna som är kulturarv som är en vik+g del av ortens 
iden+tet. För åk 0-6 - se över en ny plats, ev på nya området uppe vid nya förskolan och området där många bostäder planeras. När natur. Kan finns andra områden som jag ej 
vet om som är bä6re nere i samhället.  

Obs- Nästa gång ni planerar  detaljplaner, nya skolor i kommunen så håll gärna dialogen innan beslut!

Jag ifrågasä6er varför ni behöver riva den befintliga skolan. Vad jag förstå6 från de lärare jag varit i kontakt med så är det inget fel på skolan mer än a6 den är för liten. Det 
finns ju möjlighet a6 bygga på en våning på låghusen. Jag anser a6 om e6 ny6 högstadie byggs så är det endast lärare som ska gå mellan skolorna. De får ha en egen matsal, 
gympasal osv och drivas som en egen skola som nu. Och varför bygga en skola som redan nu är för liten och istället satsa på större klasser. Det finns väl ingen forskning som 
säger a6 stora klasser främjar barnens lärande. Jag är också emot a6 lokaler som kulturhuset och gamla vaktmästarbostaden ska rivas. Nu under pandemin kunde ju 
kulturskolan bedriva en del av sin verksamhet i kulturhuset istället för a6 barnen skulle behöva åka +ll Uddevalla. Ljungskile är e6 växande samhälle och då är det vik+gt a6 det 
finns lokaler som kan användas för kultur. Det går inte a6 bara satsa på Uddevalla, hur ska våra barn kunna ta del av utbudet på annat sä6 än a6 vi föräldrar får köra dem fram 
och +llbaka. Tänk mer lokalt och utny6ja de byggnader som finns. A6 bara riva och bygga ny6 ligger inte i +den, det gjorde man på 60- och 70- talet. Om ni ska riva något kan 
ni ju riva gamla vårdcentralen som ser ut som skru6. Där kan väl vara en parkering och även längs järnvägen istället för a6 riva kulturhuset. A6 gå några steg för a6 hämta sina 
barn klarar väl de flesta.

De uppenbara svårigheterna a6 skapa säkra och trygga skolvägar, en trygg miljö under skoldagen samt rivningen av befintliga välfungerande skolbyggnader visar a6 en ny skola 
som komple6erar Ljungskileskolan behöver byggas på annan plats.

Hej! Jag tycker inget av alterna+ven är bra. Antalet barn+personal blir orimligt på den platsen. Den enda möjligheten jag ser är a6 dela uppnosig ha högstadiet för sig och låg-
mellan för sig. 
Med vänlig hälsning, louise

Lyssnade på presenta+onen i Stadshuset. Tror inte a6 något av alterna+ven leder +ll en hållbar trafiksitua+on. Högstadium och låg/mellanstadium bör separeras och ges olika 
placeringar i samhället.

Mi6 förslag är a6 Uddevalla kommun renoverar och bygg ut nuvarande Ljungskileskola för låg och mellanstadiet och bygger istället högstadieskola där Strumpans förskola 
ligger i dagsläget. En ny förskola kan byggas där Hälles förskola ligger i dagsläget (kanske +llsammans med äldreboende). Vad gäller trafiken blir den inte e6 problem för 
högstadiet e^ersom Strumpan ligger så pass nära buss och tåg. Det finns också parkeringar längs tågrälsen. Vad gäller trafiken för nuvarande Ljungskileskola mellan och 
högstadiet så föreslår jag a6 man gör parkeringen vid nuvarande Hälle förskola större och stänger vägen helt upp +ll skolan för alla utom personal och ma6ransporter mm +ll 
parkeringen. Det ska behövas särskilt parkerings+llstånd för a6 parkera där.  
Bygg också en näridro6ssplats i anslutning +ll Ljungskileskolan.

E^ersom trafiksitua+onen är problema+sk som den är idag med desto färre elever, och inget av alterna+ven 1-7 tycks vara +llräckliga för a6 möta upp de6a, anser jag a6 
justeringar i skolbyggnaderna behöver göras för a6 minska trycket på vägarna. 
Jag tror a6 det kan vara svårt a6 få någon av alterna+va godkända inom rimlig +dsram och kostnad. 

E6 förslag är a6 en del av skolan byggs på annat ställe i orten, exempelvis vid Skarsjövallen eller Kärr, medan delar av nuvarande Ljungskileskolan som är i behov av renovering 
renoveras. Då behöver inte lika många elever dela samma skolbyggnader och skolgård. Med fördel kan yngre och äldre elever få separata byggnader så a6 de kan ha mer 
trygghet och trivas bä6re.  
Hur ska t.ex. de yngre eleverna hantera a6 det körs med mopeder i närheten, och hur känns det för högstadieelever a6 behöva gå +ll de yngres skolbyggnad för a6 besöka 
elevhälsan? 
Jag anser även a6 det behöver finnas mer än en fullstor idro6shall på e6 så stort antal elever, samt för a6 föreningslivet kan ha idro6shallar a6 hyra. 
Det skulle kunna spara på utgi^erna och kunna ge mer intäkter (nu är det föreningar som vill men inte kan hyra idro6shall i Ljungskile). 

Om det inte skulle vara möjligt a6 ha en skolbyggnad på annan plats anser jag det ändå av stor vikt a6 byggnaderna planeras på e6 sä6 så a6 yngre och äldre elever inte 
behöver dela på gemensamma utrymmen. T.ex. ha en komple6 skolbyggnad för F-6 med idro6shall, matsal och elevhälsa och separat skolgård för F-3 och 4-6, samt en 
komple6 skolbyggnad och skolgård för 7-9. 
Även om det behöver ansökas om ny detaljplan tror jag inte a6 de6a skulle innebära mer +dsfördröjning jämfört med a6 försöka få igenom bygge av en trafiklösning som är 
rimlig. 

Eleverna är i behov av +llräcklig mo+on och trygghet för a6 de ska må bra och utvecklas i skolan. Det behövs sannolikt mer än en idro6shall, matsal, elevhälsa samt separata 
skolgårdar indelat e^er åldrar för a6 de6a ska kunna säkerställas. Skolan behöver även vara u7ormad på e6 sä6 som fungerar för personalen så a6 de vill stanna kvar, de ska 
t.ex. inte behöva ha pressat schema för a6 det är brist på viss typ av lokaler och de ska inte behöva vaka särskilt över vissa delar av skolgården för a6 de är otryggt u7ormat för 
eleverna (t.ex. tunnel, bro, väg över skolgård). 

Nu är F-6 treparallelligt och 7-9 fyrparallelligt. Kommunens beräkning är a6 invånarna kommer öka i Ljungskile och planerar därför a6 bygga för fyrparallelligt F-6. Nästa läsår 
planeras Linneaskolan hålla fyrparallelligt trots a6 Forshälla inte ska hänvisas dit. Hur ska högstadieeleverna rymmas på Nya Ljungskileskolan när inte ens klasserna räcker +ll 
för hur det ser ut idag? 

Mi6 förslag är a6  pausa processen och noga se över hur man lämpligast kan göra två skolor i stället för en; en för de äldre och en för de yngre eleverna. På så vis slipper man 
göra så omfa6ande trafikåtgärder vid nuvarande Ljungskileskolan, som presenteras i de sju förslagen.  

Samtliga sju förslag som presenteras i enkäten medför stora kostnader och ingrepp med nega+va konsekvenser för kulturhistoria, miljö och klimat -  helt i onödan. 

Trafiksitua+onen är redan nu besvärlig, emellanåt kao+sk, och a6 fördubbla antalet elever på så liten yta ter sig helt orimligt. Förutom ökat antal personbilar +llkommer 
transporter/leveranser +ll och från skolan samt mopeder och A-traktorer. 
  
Jag har jobbat många år inom skolan och enligt min erfarenhet är stora skolor inte bra för någon - inte heller så stort åldersspann som F-9.  Därför är en megaskola f-9 inget a6 
sträva e^er, särskilt inte om det sam+digt medför enormt stora kostnader och förstörelse av vik+ga värden. 

Många vinster kan göras med två skolor i stället för en: ekonomiskt, främja säkerhet samt trygghet och arbetsmiljö på skolan, underlä6a vardagliga arbetet för personal och 
elever (det kan vara mycket svårorganiserat och oflexibelt med megaskola f-9). Troligen underlä6as rekrytering av personal. Kulturhistoriska och miljömässiga vinster  görs 
genom a6  undvika stora ingrepp och slippa riva Björneborg och Kulturens hus. 

A6 t.ex. bygga en skola uppåt Skarsjövallen behöver inte vara dåligt eller för avsides e^ersom det är åt det hållet många bor och fly6ar in, men det kan mycket väl finnas  fler 
alterna+v som a6 värda a6 granskas. 
  
Alltså: 
a) Stoppa processen med megaskola för ca 1000 elever åk f-9. 
b) Utred  lösningar för två mindre skolor, en för de yngre och en för de äldre eleverna. 
  
Ni är hjärtligt välkomna hit så kan vi visa och förklara på plats! 
 

Se xxxx eminenta förslag  och inse fakta ifrån en oerhört noggrann och kompetent person som säger samma sak som era egna utredare sagt och även ÅF/AFRY-skolan är för 
stor för vald plats. Inse när det är dags a6 hala flagg och säga a6 vi har inte på fö6erna. Ni kan ju inte vara gjorda av något annat virke som tjänstemän än oss andra a6 inse när 
något är helt galet. Eller är ni så rädda om era jobb a6 ni bara lyder order? Ofa6bart för oss gnälliga , rika Ljungskilebor.  

Alterna+v 7 är det enda alterna+v som överhuvudtaget skulle bli funk+onellt, och de6a är inte ens utre6.. Ingen av alterna+ven säkrar en säker och effek+v trafiksitua+on, än 
mindre när alla moppar o mopedbilar läggs +ll ekva+onen. Förlägg skola för 0-6 på annan lämpligare plats(tex skarsjövallen) så behöver man inte ens fundera på vilket av lagda 
förslag som är minst skadligt.

I grunden totalt feltänk med så stor skola på liten yta ihopträngd mi6 i samhället. Elever från 6 år +ll 16 år på samma plats skapar många nya problem som går a6 undvika vid 
annan planering. Ingen hänsyn har tagits +ll lärare och elevers bästa. Samtliga förslag 1-7 kommer medföra trafikproblem då så många elever, föräldrar och lärare ska ta sig +ll 
och från skolområdet. 
En ny skola är en satsning som ska finnas i minst 50 år.  Istället för a6 laborera med olika trafiklösningar som aldrig kommer bli bra så dela upp skolan i 2 enheter.  Behåll gamla 
Ljungskileskolan, renovera och anpassa för de nya behoven som e6 högstadie kräver.  Bygg ny6 för låg och mellanstadie på Kärr eller vid nya bostadsområdet vid Skarsjövallen. 
Tänk på a6 kommunen är +ll för sina kommuninvånare och var tacksamma för a6 medborgarna bryr sig.  Engagerade lärare, föräldrar och samhällsmedborgare är en stor 
+llgång. Tänk om och tänk rä6.  Det är inte för sent.

För a6 kunna lösa trafiksitua+onen anser jag a6 skolan behöver delas upp i separata byggnader med sina egna komple6a lokaler för lek+on, skolmat och idro6. Då behöver 
inte skolgården delas av en väg som an+ngen är trafikerad eller har tveksam passage. 

Byggnaderna skulle kunna delas upp baserat på årskurser, så a6 inte elever med e6 så stort åldersspann som F-9 behöver samsas om gemensamma utrymmen.  
Fördelak+gt vore om skolbyggnaderna inte heller låg så koncentrerat som enligt byggplanen, för a6 underlä6a trafiksitua+onen.  

E^ersom trafiksitua+onen är så svår a6 lösa kanske det inte går åt mindre +d a6 göra justeringar i skolbyggnaderna som dessutom kan gynna både elever och personal?

För a6 kunna lösa trafiksitua+onen anser jag a6 skolan behöver delas upp i separata komple6a byggnader. Skolgården behöver då inte delas av en trafikerad väg med eller utan 
en ur säkerhetssynpunkt tveksam passage. 

Byggnaderna skulle kunna delas upp baserat på årskurser. Då skulle inte elever med e6 så stort åldersspann som F-9 behöva samsas om gemensamma lokaler och skolgård.  
Fördelak+gt vore om skolbyggnaderna inte heller låg så tä6 som föreslaget. På så sä6 skulle trafiksitua+onen kunna underlä6as. 

E^ersom trafiksitua+onen är så svår a6 lösa är det kanske idé a6 göra justeringar i de planerade skolbyggnaderna som dessutom kan gynna både elever och personal?
Gör inte en skolgård med en väg mi6 i. Gör två olika skolor istället. En mindre f-6 och en för åk 7-9

Skapa e6 pilotprojekt genom a6 erbjuda alla elever skolskjuts. Skulle minska trafiken, öka säkerheten och förbä6ra miljön. Om man nu bygger en skola för drygt tusen elever 
på en så liten ort så kan man kanske våga tänka utanför  boxen, minimiavstånd för a6 få åka skolskjuts.

Redan tanken med en så stor skola är fel. Lägg låg och mellanstadiet någon annanstans och lägg högstadiet där Ljungskileskolan ligger idag. Det blir säkrare för låg och mellan 
utan trafik och äldre elever

Det vore smartare a6 rusta upp existerande Ljungskileskola och a6 låta högstadiet tar över det, då löser det trafiken på morgon och e^ermiddag e^ersom de mer sällan blir 
skjutsade och framför allt inte behöver bli skjutsade nära byggnaden utan i så fall längre nedanför backen. 
Planera ny skola för f-6 där trafiksitua+onen är bra för början, utan nödlösningar. Inte behöva gå över väg för olika ak+viteter under dagen.

Inget av de 7 alterna+ven är acceptabla.  Hänsyn har inte tagits +ll elever, lärare eller föräldrar. Trafiksitua+onen blir löst genom a6 behålla o bygga ut Ljungskileskolan och 
bygga ny skola på annan mark,tex vid Skarsjövallen, för lågstadiebarnen.

Det är tydligt u+från nulägesbeskrivningen a6 skolan och skolområdet redan har nå6 en maxkapacitet vad gäller bilar och trafik på området. Mi6 förslag är a6 bygga en +ll 
skola på en annan plats i Ljungskile. Det finns inga fördelar med a6 utöka trafikmöjligheter och skolan på nuvarande plats utan stora konsekvenser för närområdet och troligtvis 
för elevernas miljö. Ingen gynnas av en jä6eskola, särskilt inte eleverna. Kulturhistoriska värden kommer förstöras, något som är en vik+g del av Ljungskiles själ och som många 
invånare med mig ser som mycket vik+gt a6 bevara. Skulle rivningen av kulturens hus genomföras är de6a a6 direkt gå emot Ljungskiles invånares önskan.

När kommunen presenterade det nya skolbygget blev det uppenbart a6 de6a förslag +ll sin natur kommer a6 förvärra dagens redan ansträngda trafiksitua+on. E6 avsevärt 
mycket större antal elever än idag (nej, Linneaskolan är idag inte en del av Ljungskileskolan, som en del poli+ker envist försöker a6 hävda), samt en osäkrare situa+on med 
bland annat en hårt (och nyöppnad!) trafikerad väg rakt igenom skolgården skapar nya problem. Dessa problem har kommunen lagt ut på e6 kra^igt begränsat antal berörda 
grannar a6 lösa. Och dessutom valt a6 kalla det för medborgardialog. 

Jag upplever a6 kommunen har ritat en karta som man nu vill a6 verkligheten ska anpassa sig +ll. Dessutom inom befintlig detaljplan. Det kommer inte a6 hända. 
Man har låst fast sig vid tanken på EN stor skola, fördelad på två byggnader, vilkas u7ormning (på grund av kompromisserna för a6 kunna hålla sig +ll samma befintliga 
detaljplan) medför a6 elever tvingas +ll flera vägpassager på skolgården varje dag för a6 kunna genomföra sin skolgång. Enbart högstadieelevernas luncher genererar ca 500(!) 
passager/dag. 
Trafiksitua+onen under morgonlämningarna är redan idag ohållbar! 
Det är något allvarligt fel på grundkonceptet för skolan när så här omfa6ande och +ll synas olösliga problem kvarstår, så här långt in i projekteringen! Och då pratar vi ändå 
enbart om trafiksitua+onen, inte övriga skolmiljön. 
Våga ly^a blicken, backa några steg och reflektera över varför trafikproblemen ser ut som de gör. En given lösning på problemen är: Led inte in ännu fler människor och fordon 
+ll samma begränsade yta.  
A6 få fler barn från nya skolans hela upptagningsområde a6 cykla är idag en utopi, baserat på a6 hela färdvägen +ll skolan måste vara säker. Inte bara de sista hundra 
metrarna.. 
En fördelning av eleverna på flera skolbyggnader (det måste inte vara exakt som i Vision 2025-26) löser många av de problem som majoriteten med dagens planerade 
skollösning just skapat.
Förslagen som finns ovan kan vara bra om skolan delas upp så det blir mindre elever på varje skoldel. Bygg 7-9 skola på annan plats.
Förslagen som finns ovan kan vara bra om skolan delas upp så det blir mindre elever på varje skoldel. Bygg 7-9 skola på annan plats.

Det vore smartare a6 rusta upp existerande Ljungskileskola , köpa marken från Turisthotellet för a6 göra en större besöksparkering och läraresparkering, och rusta upp/bygga 
ut Linneaskola om det behövs flera klassrum. Då behöver inte eleverna korsa vägar flera gånger per dag och inget existerande gamla byggnaden behövs a6 riva, för egentligen 
frågan är inte om trafiksitua+on men om vilken  lösning man ger +ll en större skolan i Ljungskile som behövs.
Hej kommunen, 

Först vill jag rikta e6 tack +ll alla tjänstepersoner som sliter med a6 få ihop olika projekt och beställningar från poli+ken. Det är inte enkelt. Jag vet.  

”Det dunkelt beställda är det dunkelt tänkta” kanske Esaias Tegnér sagt i dag… 

Jag har läst igenom det publicerade underlaget och de sk förslagen. Min upplevelse - e^er a6 många gånger läst materian - är a6 det uppstår fler frågor än det ges 
klargöranden.  

Jag förstår helt a6 det som skrivs nedan innehåller bred kri+k och frågeställningar mot processen och genomförandet. Men sam+digt är det bra med transparens i 
kommunika+onen. Det är väl i slutändan det som är grunden i dialog. Det är min önskan a6 berörda parter läser det med ögon av både klokhet och reflek+on.  

Som e6 första inspel vill jag ly^a a6 den informa+on som ligger +ll grund för inspel på hemsidan bör uppdateras med förtydliganden samt förlängas med ny svars+d.  

Här kommer delar som inte framgår i nuvarande underlag: 

- Vilken vikt ger dessa förslag? Är det skarpa förslag som allmänheten röstar på eller vad handlar det om när det kommer +ll effekten? Alltså vad innebär insamlandet av 
synpunkter för skolans projektering? 

- Rubriken ”dialog” är missvisande.  

- Är de6a genomarbetade förslag från kommunen eller var kommer de ifrån? 

- Håller förslagen en rä6 nivå av utredd och godkänd standard för trafiksäkerhet? A6 inte skriva ut de6a är e6 hanteringsmässigt problem som riskerar a6 underkänna allt 
underlag. Presenterade förslag måste självklart hålla rä6 säkerhetsnivå om de presenteras.  

- Inga av skisserna håller en standard där det går a6 skapa sig en uppfa6ning om hur förslagen kommer se ut eller hur de påverkar/förhåller sig +ll kringliggande byggna+on.  

- Flertalet ord och u6ryck är inte förklarade.  

- Alla nya, +llkommande nyggnader, marker och gångstråk måste märkas ut för a6 underlaget ska kunna användas som referens och underlag.  

Hej kommunen, 

Först vill jag rikta e6 tack +ll alla tjänstepersoner som sliter med a6 få ihop olika projekt och beställningar från poli+ken. Det är inte enkelt. Jag vet.  

”Det dunkelt beställda är det dunkelt tänkta” kanske Esaias Tegnér sagt i dag… 

Jag har läst igenom det publicerade underlaget och de sk förslagen. Min upplevelse - e^er a6 många gånger läst materian - är a6 det uppstår fler frågor än det ges 
klargöranden.  

Jag förstår helt a6 det som skrivs nedan innehåller bred kri+k och frågeställningar mot processen och genomförandet. Men sam+digt är det bra med transparens i 
kommunika+onen. Det är väl i slutändan det som är grunden i dialog. Det är min önskan a6 berörda parter läser det med ögon av både klokhet och reflek+on.  

Som e6 första inspel vill jag ly^a a6 den informa+on som ligger +ll grund för inspel på hemsidan bör uppdateras med förtydliganden samt förlängas med ny svars+d.  

Här kommer delar som inte framgår i nuvarande underlag: 

- Vilken vikt ger dessa förslag? Är det skarpa förslag som allmänheten röstar på eller vad handlar det om när det kommer +ll effekten? Alltså vad innebär insamlandet av 
synpunkter för skolans projektering? 

- Rubriken ”dialog” är missvisande.  

- Är de6a genomarbetade förslag från kommunen eller var kommer de ifrån? 

- Håller förslagen en rä6 nivå av utredd och godkänd standard för trafiksäkerhet? A6 inte skriva ut de6a är e6 hanteringsmässigt problem som riskerar a6 underkänna allt 
underlag. Presenterade förslag måste självklart hålla rä6 säkerhetsnivå om de presenteras.  

- Inga av skisserna håller en standard där det går a6 skapa sig en uppfa6ning om hur förslagen kommer se ut eller hur de påverkar/förhåller sig +ll kringliggande byggna+on.  

- Flertalet ord och u6ryck är inte förklarade.  

- Alla nya, +llkommande nyggnader, marker och gångstråk måste märkas ut för a6 underlaget ska kunna användas som referens och underlag.  

Det vore underbart om Kulturens Hus kunde bevaras. Fruk6räden är en intressant rest från den forna skolträdgården. Spinn vidare på det!  
Dela upp skolan. Hur bra är det egentligen a6 gå nio år på samma plats?  
Ordna skolskjuts eller någon slags gemensam promenad/skolväg. Så behöver inte tusen föräldrar in och vända med bilen på samma fläck.  

… (tydligen är text för lång. Här kommer fortsä6ning).  

Vidare är de6a (trafikfrågan) bara en liten del av projektet som helhet. U7ormningen och innehållet av byggnader, trygghet, arkitektur och funk+on är helt frånvarande i denna 
lu^slo6sliknande ”dialog”.  

Så när kommer den rik+ga ”dialogen” kring dessa helt avgörande delar? Eller vill Uddevalla kommuns poli+k ak+vt verka för en avsaknad av medborgardialog när det kommer 
+ll e6 av de enskilt största samhällsbyggnadsprojekten i landet?  

De6a upplevs verkligen som en undermålig process. Helt i onödan.  

A6 bygga ny skola i kommunens södra del är självklart rik+gt posi+vt och nödvändigt ur e6 strategisk perspek+v. Alla är på samma sida där. Det finns förhoppningsvis ingen 
par+poli+k i den utvecklingen. Alla är överens.  

Så passa nu på och gör om och rä6 i en process som annars riskerar a6 bli +ll en decennier lång problema+k och infekterad deba6. Vår kommun behöver inte en +ll av den 
karaktären.  

De6a ansvar ligger självklart direkt hos poli+ken. Inte hos tjänstepersoner.  

Men denna process visar kanske mest upp den bristande ambi+onsnivån inom Uddevalla kommuns poli+sk. Även avsaknad av respekt för hur en demokra+sk och modern 
deba6 fak+skt behöver fungera.  

Det är egentligen inte särskilt svårt a6 ha en öppen dialog. Men dialog handlar ju all+d om en demokra+skt vilja och en förståelse för samhällets utveckling. Och det innebär a6 
fler delar på makten. Inte all+d populärt såklart.  

Sky6egravar i dialog grävs primärt av poli+ken. Inte av medborgare som försöker få svar på upplevd oro och brister i u7örande.  

Så ta en paus. Lyssna. Förklara. Gör om. Och gör det +llsammans med era uppdragsgivare: kommuninvånarna.  

Återigen - Det enklaste sä6et a6 lösa trafikproblemen är i mina ögon a6 minska antalet personer som ska +ll platsen, dvs a6 fly6a bort en skolenhet från området. Det finns e6 
alterna+vt förslag - vision 2025-2026. Det finns garanterat även andra alterna+v. Det är inte Kungsholmen i Stockholm vi pratar om, det är Ljungskile.  

Jag hänvisar också +ll Per Bergström Jonssons mycket genomarbetade svar på dialog trafiksitua+on Ljungskileskolan som är skickat +ll Maria Jacobsson och Malin Krantz.

Det saknas e6 acceptabelt alterna+v för trafiksitua+onen med nuvarande skolprojektering på området. Mi6 förslag är a6 skolans u7ormning ses över helt, för a6 kunna 
u7orma en skola där barn inte riskeras a6 skadas i trafiken på skolområdet under sin skol+d. Troligen är skolan för stor för platsen och de förutsä6ningarna som finns för 
trafiken i området. 
E6 alterna+v är a6 en F-6 skola byggs på området och där man u7ormar skolan på e6 sådant sä6 a6 trafik och barn inte kommer i konflikt med varandra. Ta +llvara på 
nuvarande byggnader, +llbyggna+on på lämpliga platser, ex Hälle förskola. Högstadiet kan ligga på en helt annan plats i Ljungskile. Större barn har bra förutsä6ningar för a6 
transportera sig i samhället på egen hand. 
En annan u7ormning av skolan, dvs en mindre skola med en annan planlösning, är troligtvis det enda sä6et a6 lösa en omöjlig trafiksitua+on. Två mindre skolor på två olika 
platser i Ljungskile ger goda förutsä6ningar för våra barn a6 få en trygg och säker skola. Övriga fördelar med en sådan lösning ska inte tas upp här, men har belysts av 
medborgarna i Ljungskile vid andra +llfällen. 
Jag önskar också framföra a6 jag inte anser a6 medborgardialogen ska handla om trafiken. För mig är det en skyldighet för Uddevalla kommun a6 bygga en trafiksäker skola för 
Ljungskilebarnen. Medborgardialogen bör istället handla om skolans u7ormning inom andra områden som berör våra barn och som inte har beaktats i den 
barnkonsekvensanalys som kommunen har u7ört. I analysen har inte barnens, föräldrarnas och personalens/den beprövade erfarenheten åsikter, synpunkter och erfarenheter 
e^erfrågats. Ni kan därför inte ta ställning +ll om barnets bästa har prövats avseende nya Ljungskileskolan, vilket är lag i Sverige.  

Med förhoppning om a6 ni hörsammar synpunkterna  och a6 de inte enbart är för ”syns skull”. Det handlar om vår allas fram+d, inte minst barnens.

Inget alterna+v är bra eller långsik+gt hållbart. Det är en stor risk a6 elever kommer skada sig allvarligt i trafikolyckor vid skolan. Stressade föräldrar i kombina+on med bilar, 
mopeder och epatraktorer ökar risken för olyckor. Det behöver tas fram en ny utredning som är hållbar och där vi kan känna oss stolta över förslaget. Det kommer fördröja 
byggna+onen några år men e6 sånt här projekt kan inte hastas fram. Det måste gå a6 få fram bä6re lösningar där skolan delas och separerar äldre och yngre barn. Det skulle 
även innebära a6 det blir färre fordon per skola. Trafiksitua+onen kommer inte kunna lösas med nuvarande förslag.

Ingen av de ovan 7 förslagen är säkra för barnen. E6 stort, kostsamt nybygge av en skola som skall stå i många år borde självklart innefa6a en trygg miljö för de som skall ny6ja 
denna skola varje dag. A6 planera för en väg rakt igenom en skolgård innebär inte a6 barnen sä6s i fokus och a6 lösa de6a på e6 bra sä6 är e6 omöjligt uppdrag.  

Varför inte tänka om? A6 tänka kortsik+gt och stressa fram en dålig lösning är inte försvarbart. Kommunens egen utredning har ju visat a6 det finns flera områden i Ljungskile 
där man skulle kunna bygga på kommunal mark. Jag hade gärna se6 a6 man delar på de yngre och äldre barnen. Då skulle en skola kunna placeras på annan tomt och en skola 
vara kvar där den står idag. De6a skulle innebära en klart mindre mängd fordon a6 hantera vid vardera byggnad och öka chansen för en trygg trafiksitua+on. Dessutom borde 
det vara ekonomiskt fördelak+gt a6 bygga en mindre ny skola och a6 renovera den befintliga. Trafiksitua+onen kommer tyvärr inte kunna lösas +llfredsställande med 
nuvarande förslag.

Jag ser tyvärr inga av nuvarande lösningar som bra eller säkra. Det verkar  inte som någon av lösningarna kan klara trafiken på e6 prak+skt eller rik+gt säkert sä6. Som 
alterna+v föreslår jag a6 skolan byggs som två helt separata enheter. En högstadieskola med matsal och gymnas+khall på den sidan om vägen som Björneborg ligger och F-6 
med egen matsal och gymnas+khall på andra sidan om vägen. På så vis behöver inte eleverna passera vägen under dagen. Ny detaljplan görs så a6 nya parkerings och 
lämningsplatser +ll högstadiet kan göras tex vid busshållplatsen. Även denna lösning kommer kanske ha dagens problem med trafik men det blir i alla fall inte sämre än det är 
nu (vilket det blir med alla nya förslag som jag ser det). Troligen är det dock bä6re a6 helt enkelt bygga två skolor på olika platser.

Sänk ned vägen och gör flera broar över den. Behåll gamla skolan och kulturens hus. Använd gamla vårdcentralens tomt +ll lämna och hämta. För övrigt anser jag det är e6 
vansinnigt förslag med så stor skola och a6 riva de befintliga byggnaderna. Var finns hållbarhetstänkandet?

För a6 kunna lösa trafiksitua+onen anser jag a6 skolan behöver delas upp i separata komple6a byggnader med egna lokaler inklusive idro6shall och matsal. Skolgården 
behöver då inte vara uppdelad av en trafikerad väg med eller utan en passage där det är svårt a6 lösa säkerheten för eleverna. 

Byggnaderna kan med fördel delas upp baserat på årskurser. Då skulle inte elever med e6 så stort åldersspann som F-9 behöva dela lokaler och skolgård gemensamt.  
Om skolbyggnaderna låg mindre tä6 än föreslaget skulle trafiksitua+onen kunna underlä6as y6erligare. 

E^ersom trafiksitua+onen är så svår a6 lösa kan det vara aktuellt a6 göra justeringar i de planerade skolbyggnaderna. Det skulle även kunna gynna både elever och personal ur 
andra hänseenden.

Alla förslag medför ökad trafik. Inte bara i skolans närområden utan vid alla +llfarter. 
De6a beror på skolans storlek.  
Kan eventuella ekonomiska skalfördelar med en stor skola uppväga kostnader för en tunnel eller bro? 
Ingen vill ha en mega skola i Ljungkile. Varför skall man då bygga en och riva fungerande byggnader? 

Mi6 förslag är a6: 
Bygg ny skola på Ljungs-kärr 1:8 och 1:7 för a6 täcka fram+da behov. 
I ÖP plan 2022 framgår a6 merparten av fram+da +llväxt sker i norra Ljungskile. 
Utveckla Ljungskileskolan med e6 elevantal som går a6 lösa med de geografiska förutsä6ningar som finns.

Bygg istället endast högstadieskola där dagens skola ligger, eller använd befintliga byggnader för de6a. Vägen kan då öppnas, både Kulturens hus och Björneborg kan bevaras. 
Trafiksitua+onen löses e^ersom det är äldre barn som går i skola på platsen, de behöver inte heller skjutsas +ll skolan utan tar sig dit på egen hand. F-6 byggs istället på annan 
plats, t ex upp mot Skarsjövallen där det finns goda möjligheter +ll en fungerande trafiksitua+on men även en väldigt fin miljö för en sådan skola. 
Snälla lyssna på oss föräldrar som varit i denna situa+on i flera år. Vi är tacksamma a6 en ny skola ska byggas men vi önskar a6 pengarna används på rä6 sä6!
Bygg skolan någon annanstans.


