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Trygg skolevei til og fra Tordenskjolds gate skole 
 
Det vises til brev fra Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Tordenskjolds gate skole datert 1. mai 2019 
og svar fra ordfører den 2. mai 2019 og fra Gro Solås (ingeniørvesenet) den 3. juni 2019. 
 
På vegne av foreldrene til barn som går på Tordenskjolds gate skole vil vi herved be om fortgang i å 
iverksette etterlyste tiltak for å bedre trafikksikkerheten for elevene på Tordenskjolds gate skole. Vi 
registrerer at lite har skjedd siden vårt brev av i fjor. 
 
Vi ber spesielt om følgende strakstiltak: 

 Fartsbegrensning i Tordenskjolds gate redusert fra 50 km/t til 30 km/t for biler, busser og 
sykler (inklusive sykkelekspress vei). 

 Fareskilt som viser at her er det barn som ferdes og en skole.  

 Inn- i og utkjøring fra Holbergs gate til Tordenskjolds gate stenges for all biltrafikk. 

 Fartsdumper.  

 Bedre skilting av sykkelvei over Baneheitunnellen ned til Todda. Farlig for gående. 

 Fotgjengerovergang der Kronprinsens gate møter Tordenskjolds gate 

 Bedre gatebelysning ved Lømslands vei ut i Tordenskjolds gate.  

 Fysisk sperre (f.eks betongbukker eller lignende) for å hindre syklende å komme for fort ut 
fra Lømslands vei og ut i Tordenskjolds gate. 
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Vi har registrert at søknadsmassen til Tordenskjolds gate skole har en økende andel av barn fra 
Kvadraturen. Neste år er fordelingen 5 barn fra Eg og 25 barn fra Kvadraturen. 
 
Vi imøteser svar. 
 
Mvh 
 
 
Mirela Sejrani (sign.)      Øystein Lorentzen (sign.) 
Leder av FAU ved Tordenskjolds gate skole   Styreleder Tordenskjolds gate skole 
 
 
Kopi: 
Rektor Tordenskjolds gate skole 
FAU Tordenskjolds gate skole 
Styret Tordenskjolds gate skole 
Posebyen Vel 
 
 
Vedlegg: 
Brev av 1. mai 2019 fra FAU ved Todda om «Trygg skolevei til og fra Tordenskjolds gate skole» 
Brevet er også innsendt ifm prosessen om ny Gatebruksplan for Posebyen (saksnr. 2020/0178-24). 


