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Utbedringer ved Staup barnehage - tilleggsinformasjon til kommunestyret
20. februar
FOR-sak 19/19 Utbedring ved Staup barnehage ble behandlet i formannskapet 6. februar.
Formannskapet ba rådmannen legge fram historiske søkertall for barnehagen i forkant av
kommunestyrebehandlingen av samme sak den 20. februar.
Formannskapet var kjent med at foreldreutvalget har tatt opp med kommunen en bekymring
vedrørende trafikksikkerheten i området rundt barnehagen. Rådmannen informerte om at
FOR-sak 19/19 kun gjelder utbedringer inne i bygget. Formannskapet ba rådmannen
informere kommunestyret om hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre trafikksikkerheten
rundt barnehagen.
Rådmannen informerer om begge forhold i dette notatet.
1. Historiske søkertall
De som har ønsket Staup på 1. eller 2.prioritet det enkelte år er oppgitt i tabellen
nedenfor. (Totalt søkertall for barnehagen i parentes.)
2012: 16 (32)
2013: 23 (44)
2014: 19 (34)
2015: 13 (39)
2016: 25 (46)
2017: 28 (57)
2018: 25 (45)
I 2019 har vi hittil registrert tilsvarende 23(36). Søknadsfristen er 1.mars.
2. Tiltak for å bedre trafikksikkerheten rundt barnehagen
Følgende tiltak er vurdert som mest aktuelt for å bedre trafikksikkerheten rundt barnehagen:
- Stenge veien på oversida av barnehagen (som vist på kartet nedenfor).
- Gjerde inn ca. 3 mål av det skogsområdet som barnehagen bruker som turmål i dag,
innlemme det i barnehagens utelekeplass. (Blå strek på kartet.)
- Nytt kjøremønster etableres ved å flytte parkeringsplassen inn til barnehagens gjerde,
så vil barn og foreldre slippe å krysse vei for å komme til parkeringa. Dette frigjør
vei på dagens parkeringsplass til ny vei. (Rødt strek på kartet.)
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Det er ikke ønskelig med annet enn varetransport inn til andre institusjoner på
området med unntak av folk med parkeringsbevis. Parkeringsplassene vil ha kapasitet
sett i forhold til aktiviteten på området.
For å få mest rasjonell gangbane fra parkering og inn til andre institusjoner foreslås
det en trapp/gangsti fra parkeringa og over plen (vist med gul strek på vedlagt kart).
Vi ser det som nødvendig å fjerne spiss på barnehagens uteområde (på nedsida) for å
utvide veien og gjøre det mulig med varetransport.
Tiltak som skilting med «Barn leker»-skilt og fartsdumper er aktuelt på veien ned til
parkering.

Konklusjon:
Tiltakene skaper ikke bare skaper et mer sikkert trafikkbilde for de som bruker barnehagen,
men er tiltak til det beste for hele Staupområdet.
Tiltakene er ikke kostnadsberegnet.
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