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1. Inledning
Som ni redan känner till och fick se på områdesdialogen finns det ett stort allmänt motstånd inom
Hertsön/Lerbäcken mot att lägga ner Hertsöskolans högstadium. Vid flertalet tillfällen har oron i
området dykt upp kring levnadskvalitén för våra barn och ungdomar. Vi tycker det är viktigt att
beakta barnperspektivet i förändringen i skolstrukturen. Att se barnen ur ett helhetsperspektiv.
Barnens livskvalitet är berikat av att på ett snabbt och tryggt sätt kunna röra sig fritt mellan hem,
skola och fritidsaktiviteter.

2. Bakgrund
Här i Hertsöns centrum finns skolan, Hertsöskolans idrottsförending, fritidsgård, badhus,
folkbibliotek, sporthall och en fullskalig idrottsplats för utomhusidrott. Allt detta som man vill bygga
upp i andra bostadsområden har våra barn och ungdomar en nära tillgång till i dagsläget. Avståndet
till skolan är för våra barn sådant att samtliga barn inom Hertsön och Lerbäckens bostadsområde kan
själva ta sig till skolan, cyklande eller gående, utan att vara beroende av buss. Detta är bra ur både
miljö- och hälsoperspektivet.
Uppbyggnaden av gång och cykelvägnätet inom Hertsön är heltäckande och planerades i samband
med att bostadsområdet byggdes upp. Detta kan jämföras med andra äldre bostadsområden där
gång och cykelvägarna är inplanerade i efterhand och därigenom inte har samma ändamålsenliga
struktur.
Vill särskilt påpeka att samtliga passager med bilvägarna är planskilda, vilket idag ger hög
trafiksäkerhet för våra ungdomar.
Till Hertsöskolan kan samtliga elever från Hertsön/Lerbäcken ta sig på tryggt och trafiksäkert sätt,
vilket måste beaktas tungt i den utredning som framtidens skola gör.

3. Ide’n till skolvägspromenaden
Utifrån att vi i dagsläget har allt detta i vårt närområde så väcks oron av utredningen att våra barn
och ungdomar ska förflyttas till Örnäsets högstadium. Många av dessa fördelar kommer att försvinna
om detta blir verklighet. Utifrån den oro som väckts i området ansåg vi att det är mycket viktigt att
alla involverade i projektet "Framtidens skola", samt beslutsfattande politiker, har kunskap om vilken
skolväg som väntar barnen på Hertsön. Därför ville vi genomföra denna promenad tillsammans med
er för att ni ska få en verklig insyn och en konkret upplevelse av skolvägen, hur vi anser att
förändringarna kommer att påverka våra barn och ungdomar samt vårt bostadsområde. Vi hade lätt

kunna göra promenaden till en stor manifestation mot nedläggningen/flytten av skolan eftersom det
finns ett mycket brett och hett engagemang i frågan inom Hertsön/Lerbäcken. Vi valde dock att göra
ett selektivt urval av viktiga representanter för att kunna hålla fokus på det viktiga budskapet och att
ni skulle få tid för reflektion under promenadens gång.

4. Konsekvenser av utredningen att flytta Hertsöns högstadium
I det fallet att högstadiet flyttas kommer det konkret betyda att 230 - 300 elever i åldrarna 12-16 år
ska promenera tur och retur Hertsön-Örnäset 178 dagar per år. I dessa siffror är inte Hertsöhedens
elevunderlag inte inräknat. Detta innebär att ungdomarna ska promenera ca 200 timmar per år på en
total sträcka på ca 110 mil. Ur barnperspektivet måste detta anses vara förkastligt när man tittar på
hur många barn som detta drabbar. Det är tid som annars skulle gå till att vara med kompisar, gå på
Hertsöskolans idrottsförening eller ägna sig åt sina studier.
I samhället idag så är det mycket fokus på att inte göra förändringar i samhället som skapar
barriäreffekter för grodor, fiskar och småvilt, så att de kan röra sig fritt i sina naturliga rörelsemönster
tex vid vägbyggnationer. Det kostar miljontals kronor för att åtgärda detta. Förslaget att flytta
Hertsöskolans högstadium till Örnäset skulle innebära att ni skapar just sådana barriäreffekter för
våra barn. Kan detta kännas rimligt med tanke på att det är så många elever som drabbas av denna
barriäreffekt? Barnen måste väl vara högre prioriterade i samhället än grodorna??

5. De sociala klyftorna inom Hertsön
Gränsen för när elever beviljas skolskjuts är idag vid 3 km med avseende på närmaste gång- och
cykelväg. Platsen där Hertsölunds förskola låg är ett ungefärligt riktmärke för var gränsen för
skolskjuts skulle vara för barnen på Hertsön om man promenerar via Hertsö centrum och till Örnäset.
Det finns enkla alternativa lösningar för att barnen ska slippa gå 6 km dagligen tex föräldrar som
skjutsar sina barn eller köper ett busskort. Inom Hertsöns område finns det en stor andel nyanlända
som inte har hunnit komma in i samhället och skaffat sig en stabil inkomst. Familjer med mycket låga
inkomster och med många barn är oavsett härkomst är inte ovanligt. Dessa kommer inte ha
möjlighet att betala busskort för sina barn. Busskort för en ungdom kostar i dagsläget 2500kr/år. Om
du har tre barn så kostar detta 7500kr/år, vilket är en omöjlighet att avvara för många av våra
barnfamiljer.
Att gå den här sträckan i alla väder kräver att man har kläder utefter det klimat som vi har här i norr.
Vi har stora sociala skillnader inom Hertsöns bostadsområde. Det finns barn i vårt område som
endast äger ett par skor som de använder året runt och för samtliga typer aktiviteter inklusive
skolidrotten. En del barn som får välja om de ska få en vinterjacka eller ett par skor. Att äga en cykel
är inte heller en självklarhet. Det kan många lärare från vårt område intyga, då det redan idag är ett
problem vid de skolutflykter skolan gör. Barnen från Hertsön/Lerbäcken äter i genomsnitt mer mat i
skolan i jämförelse med andra skolor. Detta syns speciellt mycket efter helger och lov. Kan orsaken
vara att alla inte har samma tillgång i hemmet?
Vår förhoppning är att framtidens skola inte ska öka dessa sociala klyftor och göra det än mer tydligt
för de barn som inte har samma ekonomiska förutsättningar som andra. Skolan ska vara till för alla
och som ni vet är det inte valfritt att gå till skolan utan att vi har skolplikt i Sverige.

Representanterna från kommunen kom väl utrustade till vår skolvägspromenad iförda full
varselklädsel. Vi vill bara göra en anmärkning om att största delen av våra ungdomar inte kommer att
vara utrustade på detta sätt, så om det är vad som krävs för en god säkerhet på denna sträcka bör ni
tänka om.

6. Se helheten av de konsekvenser som förslaget skulle ge
Vi anser att det är viktigt att inte bara ta med sig de ”hårda faktorerna” när ni ska utforma framtidens
skola. Att mäta 3 km och ge vissa busskort och andra inte eller att säkra en farlig passage över en
trafikerad väg är inte lösningen. Att enbart titta på hur barnen får en optimala inlärningssituation
under lektionstid i klassrummet är inte heller rätt. Det skulle vara en allt för enkel utväg. Ni måste se
till helheten för barnen är en helhet och detta kommer att ha betydelse för deras förmåga att ta till
sig undervisningen.
Vi anser att det är viktigt att även värdera andra saker i beslutet kring framtidens skola ur
barnperspektivet.
-

-

Beakta mängden av barn som drabbas av beslutet, 230-300 barn.
Barnens livskvalitet är berikat av att på ett snabbt och tryggt sätt kunna röra sig fritt mellan
hem, skola och fritidsaktiviteter, vilket samtliga elever på Hertsön/Lerbäcken har idag.
200 timmar per år är tid som annars skulle gå till att vara med kompisar, gå på Hertsöskolans
idrottsförending eller ägna sig åt sina studier, istället för att promenera mellan hem och
skola.
Öka inte de sociala klyftor och känslan av utanförskap för de barn som inte har samma
ekonomiska förutsättningar som andra.
Ställ de fåtal lärare som idag får åka mellan skolor mot att utsätta 230-300 barn för det.
Ge inte ”hemmasittare” ytterligare ett argument att stanna hemma.
Befintlig infrastruktur är inte byggt utifrån dessa flöden av oskyddade trafikanter.
Ni måste även ta med er otrygghet i era värderingar och inte bara trafiksäkerhet.
Hertsön är Luleå största bostadsområde och kommer att bli än fler när Hertsöheden byggs
upp.

Om eleverna från Hertsöskolan placeras på Örnäset så kan en följdeffekt vara att eleverna även
förlägger sin fritid på Örnäset för att inte behöva gå hem efter skolan, med den följdeffekten att
idrottsföreningarna på Hertsön får läggas ner. Oro finns även för andra verksamheter som
fritidsgården, badhus och Hertsöns idrottsförening. Det vore tragiskt om dessa fina verksamheter
skulle läggas ner när de betyder så mycket för integrationen på Hertsön. Därmed skulle Hertsön,
Luleås största bostadsområde, bli en sovstad.

7. Skolvägspromenaden med avseende på trygghet och trafiksäkerhet
Om vi nu flyttar fokus till själva skolvägen, så finns det idag två huvudstråk som man kan gå eller
cykla mellan Hertsön och Lerbäcken. Ena vägen är den centrala gång och cykelvägen som går genom
hela Herstöns bostadsområde via Hertsö centrum till Örnäset. Den andra är den som går i utkanten
av Hertsöns område i närheten av kyrkogården. Promenaden omfattade båda dessa vägar för att visa
på alternativen som finns idag. Se kartan nedan. Promenaden tog 1 tim och 40 min att genomföra, 1
timme 10 min utan information.

Promenaden genom Hertöns bostadsområde visar på den tidigare nämnda standarden av
heltäckande gång och cykelvägnät med planskilda passager inom Hertsöns bostadsområde. När vi
sedan kommer ut från Hertsöns bostadsområde blir vägen mörk och enslig fram till kyrkogården.
När vi sen kommer ut från Hertsön och går mot Örnäset så upphör gång- och cykelvägarna och
standarden på skolvägen blir en helt annan, vilket direkt påverkar säkerheten för våra ungdomar.

Jägarstigen

Eleverna ska härifrån och till Örnäset gå längs bilvägarna på villagatorna eller längs bitvis smala
trottoarer som inte är ändamålsenliga speciellt vintertid. Eleverna tvingas här ut i trafiken.

Jägarstigen är lång och bred och inbjuder därmed bilisterna att höja hastigheten utöver det tillåtna.
Eleverna som ofta går i klungor längs vägen breder ut sig utöver vägen i sidled. Detta fick även vi
erfara när ni gick längs denna sträcka. För att gå på led längs ena vägkanten var inget som kändes
naturligt för oss i denna vägmiljö, där var vägen bred och ingen trottoarkant fanns som avskärmade
oss från bilisterna. Korsningarna är nu inte längre planskilda utan i plan.

Shellkorsningen (Örnäsvägen/Stakagränd/Hällbruksgatan)

Längre fram kommer vi till en av de farliga korsningarna i plan, korsningen mellan
Örnäsvägen/Stakagränd/Hällbruksgatan, vid Shells bensinstation. Denna är högt trafikerad med
tanke på närheten till Hertsövägens och bensinstationens placering. Uppe vid Hertsövägen finns en
signalreglerad passage för gång och cykeltrafikanter. Det är mycket osannolikt att barnen kommer att
välja att gå upp till Hertsövägen för att använda passagen med signalreglering. Utan det sannolika är
att de följer ett naturligt rörelsemönster och sneddar över vägen för att fortsätta på vägen bakom
macken. Det finns även en passage på andra sidan korsningen men även denna bryter mot deras
naturliga rörelsemönster. Hela denna korsningspunkt är rörig med en otydlig struktur, som med
tanke på omfattningen (230-300) av antalet barn som ska passera känns som en direkt risk.
Därefter kommer barnen att passera bakom macken där tanken är att de som besöker macken ska
köra runt den för att komma ut där barnen kommer att gå. Visst har bilisterna ett ansvar för
säkerheten, men vägmiljöerna måste vara tydliga och självförklarande. Vi anser att de höga
trafikflödena runt macken tillsammans med volymen av antalet barn som ska passera står i konflikt
med varandra. På intet sätt kan ni från kommunen lägga ansvaret på ungdomarna eller enskilda
bilister för en olycka som kan komma att ske här. Otydligheten kring den här platsen ökar riskerna för
våra barn.

Passage förbi kyrkogården och genom skogen

På återvägen gick vi tillbaka samma väg tills vi kom fram till Hertsön, där vi vek av för att ta den andra
möjligheten till skolväg via kyrkogården inom Hertsöns bostadsområde. Denna väg är långa delar
mycket enslig och mörk speciellt vintertid. Skogen sluter tätt från båda sidor. Detta var en del av det
som eleverna själva nämnde som otryggt vid tanken om att gå på Örnässkolan. Även närheten till
kyrkogården kan kännas jobbig. Detta förstärks även av den tragedi som eleverna har upplevt det
senaste året då två elever på skolan avlutat sina liv och finns begravda här idag. Idag undviker även
vuxna kvinnor denna del under den mörka perioden i rädsla för att bli överfallna. Delar av denna
sträcka har ingen bebyggelse i direkt anslutning till gång och cykelvägen och ett skrik på hjälp skulle
inte nå fram.

8. Sammanfattning
Vår förhoppning är nu att ni som arbetar med framtidens skola ska ta till er allt detta. Se till att
barnperspektivet kommer i fokus i utredningen. Öka inte klyftorna i vårt samhälle. Var rädd om
barnens levnadskvalitet och utsätt inte 230-300 barn att spendera 200 timmar per år mellan hem och
skola. Låt dem få lägga denna tid på att utvecklas i andra kreativa miljöer som Hertsöskolans
idrottsförening och andra föreningar. Låt barnen få tid att göra sina läxor. Låt oss lägga pengarna på
utveckling i vår befintliga skolstruktur. Skapa inte denna försämring för våra barn och låt
Hertsöskolans högstadium vara kvar.
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