
Hei. No har me snakka om trafikksikkerhet i klassen, og dei har mange gode innspel. Me 
hadde kart på storskjerm, men det var enklare å skriva enn å teikna inn på  det. 
 
Snarvegar/farlege vegar:  
- Når ein kjem frå Austrheimfeltet og skal til Samfunnshuset så går ein ikkje nedom 
gangfeltet, men rett over vegen. Det er vanskeleg å sjå gjennom svingen, og der kjem 
det ofte bilar fort. Burde vore fortau eit stykke mot samfunnshuset og så gangfelt over 
for sykling og gåing.   
- Når eg kjem frå vegen ved siloane og skal over vegen mor samfunnshuset.  
- Ved kulturskulen. Her tipsar dei om å ha gangfelt, fartsdumper.  
- Over vegen frå Joker. 
  
Burde vore gangfelt her: 
- v/Kulturskulen 
- v/Samfunnshuset 
- I krysset ved siloane (krysset ved Solend og gamle kommunehuset) 
- Skoteneset. Der køyrer dei fort forbi, og det er ingen gangfelt. (Toftegardsfeltet) 
 
Gangveg 
- Frå Budalen. Eleven som går der, går utanom den kvite stripa. Likevel er bilane nære, 
for dei køyrer også på den kvite stripa.   
 
Lys:  
- Kyrkjebakken frå kyrkja og ned svingane.  
- Grusbakken ved gamle kommunehuset.  

• Leikvoll er heil mørk 
• Solesjøen mot Njøten 

  
Mykje stygg køyring og nestenpåkjørslar: 
- Opp bakken ved Nordliheimen er det mange som køyrer fort, gir gass og lite teikn til 
om dei vil stoppa. Dermed blir elevane ståande usikre på om det er trygt å gå over 
gangfelte. 

• Vegen forbi samfunnshuset. 
• Når elevar kjem opp frå VGS er det skummelt å kryssa vegen bort til 

bustadfeltet på toppen over VGS.  
• Ved idrettshallen 

  
Dersom de vil snakka meir med nokre elevar; hadde desse flest konkrete forslag: 
Håvard Daae 
Alma Dagestad 
Mathea Semmingsen 
Sivert Austrheim 
Marius Lerøy 
  
Beste helsing 
Monika Soltveit Gabrielli 
Kontaktlærar 5a 
 
Årås Skule, Furulyvegen 34, 5943 Austrheim 
Tlf. 56 162200 / 99 613939 
monika.soltveit.gabrielli@austrheim.kommune.no   
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