
 
 
 
 
Till vårdnadshavare på Lugnviksskolan F-9 
 
 
Hej! 
 
Vi vill hälsa er alla välkomna till ett nytt läsår på Lugnviksskolan! 
 
Det är lite speciella förutsättningar då vi under de kommande två åren kommer att bedriva 
skolverksamhet på Mariavägen (gamla Odenslundsskolan) samt på Stadionvägen (Blomstergården). 
Vi ska tillsammans med er som vårdnadshavare och era barn göra dessa år lärorika och trivsamma. 
 
Vi börjar skolan den 26 augusti där förskoleklass går 08:00-12:00, årskurs 1-3 08:00-13:00 och 
årskurs 4-9 mellan klockan 09:00-13:00 Vi inleder läsåret med två stycken lära känna dagar, den 
andra dagen går barnen enligt ordinarie schema. 
 
Tyvärr så får vi även börja detta läsår med restriktioner vilket bland annat innebär att det är fortsatt 
besöksförbud på skolan och mötesförbud i verksamheten. Det är fortsatt viktigt att vi alla följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Med detta mejl bifogas även en beskrivning över ”säker skolväg” till Blomstergården, en röd väg och 
en grön väg. Den röda är kontrollerad av trafikingenjör så där ska det finnas en gång/cykelväg även 
om det inte syns på kartan, då passeras Pampasvägen genom viadukten. Den gröna vägen går genom 
bostadsområdet, men då behöver man korsa Pampasvägen via övergångsställe. Pampasvägen 
kommer skyltas 40km/h hela vägen. Vägen är utritad från övergångsstället vid Pibäcken eftersom det 
är där troligtvis de flesta kommer att passera.  
 
Dessutom bifogas även en tidtabell över busstider till Mariavägen där F-3 kommer att finnas. Denna 
buss, linje 7, kommer att gå under skoldagar inte under lov- och helgdagar. Bussvärdarna åker med 
på bussarna som går från Brittsbo 07.05 och åker med på avgångarna från Mariavägen med start kl. 
12.10 t.o.m. kl. 14.35. Den sista bussen som avgår 15:25 kommer det inte att finnas någon bussvärd 
på. 
 
Vi ser fram emot att tillsammans med er ha ett fortsatt gott samarbete som leder till goda resultat 
och en bra studiemiljö. 
 
Önskar er alla en fortsatt fin sommar! 
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