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Nyhetsbrev Odensalaskolan oktober 
 

Hej! 

Här kommer en uppdatering kring trafik- och parkeringssituationen runt skolan.  
Vi är medvetna om att det kan upplevas stökigt med avspärrningar och byggtrafik, 
men vi måste återigen be alla föräldrar att respektera skyltningar och anvisade 
platser för att hämta och lämna. Vi behöver alla ta ett omtag och försöka bli bättre 
på att följa de anvisningar som finns. Syftet är att skapa en så säker trafikmiljö som 
möjligt för våra elever – det vill säga era barn.  

Hämta/lämna zonen vid Lillsjövägen  
I dagsläget ser vi att många bilförare inte följer de anvisningar som finns. Var 
vänlig respektera skyltning och körmönster. Vi har ställt i ordning en plats för att 
ge möjlighet till trygg avlämning och hämtning av elever på grundskolan. Detta 
fungerar endast om bilister följer skyltningen. För att underlätta kommer här ett 
förtydligande av hur detta ska ske.  

   
(Bild ovan från infart Lillsjövägen.) 
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Sväng höger in på hämta/lämnazonen. Här är det moturs varv som gäller för att få 
flödet att fungera 

 

 

Vänligen respektera körbana och gångbana. Vi önskar att du som går och cyklar 
håller dig till anvisad gångbana och inte tampas med bilar mer än inne på den 
tillfälliga hämta/lämnazonen.  

GÅNGBANA 
KÖRBANA 

HÄMTA/LÄMNA 
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Parkering för personal och besökande  
Snart är parkeringarna kring ÖP-hallen färdiga – men vi hänvisar fortfarande 
bilister att stå på de tillfälliga, markerade platserna tills allt är klart. (Markeringen 
gäller både för besökare och personal.) 

Skissen nedan visar de nya bilparkeringarna. På ÖP-hallens gavel, mot 
Odensalaskolan, är det även planerat för cykelparkeringar. Så fort dessa är färdiga 
sätts skyltar upp och det blir fritt fram att parkera sina cyklar här.  

Nedanstående skiss visar hur parkeringarna ser ut när allt är klart: 
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