
SÄKER SKOLVÄG
VÄLKOMMEN TILL KÄLLAN



Här har vi samlat information som hjälper dig och ditt barn att ta er 
till Källan på ett trafiksäkert sätt. För barn från årskurs 4 och som bor 
nära, är det bästa alternativet att gå eller cykla. Det är bra för miljö 
och trygghet kring skolan men även för hälsa och koncentration.
 På ystad.se/kallan hittar du fördjupad information och en interaktiv 
trafikkarta. Där finns även mer allmän information som är bra att veta.

SÄKER SKOLVÄG

GÅ OCH CYKLA 
Kring Källan finns många gång- och cykelvägar 
som gör det tryggt och säkert att gå eller cykla 
till förskolan och skolan. Se kartan på nästa 
sida för att se var det finns gång- och cykel-
banor. Nybyggda gång- och cykelbanor finns 
både längs Disponentgatan och mellan 
Industrigatan och Disponentgatan. Gångba-
norna längs Fridhemsgatan har gjorts om till 
kombinerade gång- och cykelbanor där det 
även är tillåtet att cykla.

KORSA GATAN PÅ SÄKRA PLATSER
På gatorna runt Källan finns flera ställen där 
det är extra säkert och tryggt att korsa gatan. 

CYKELPARKERING
Cykelparkering finns på flera platser vid för-
skolan och skolan. Den största cykelparke-
ringen finns i anslutning till cykelvägen som 
går mellan Industrigatan och Disponentga-
tan. Det finns också plats för lådcyklar och 
cykelkärror. 

ÅKA BUSS
Under ombyggnaden av Surbrunnsvägen går 
regionbussar och stadsbussar på Fridhems-
gatan förbi Källan. Vid Aulingatan stannar 
stadsbusslinje 3 och vid Ystad arena stannar 
både stadsbusslinjerna 2 och 3 och region-
busslinjerna Skåneexpressen 4, 301 och 307.

HÄMTA OCH LÄMNA MED BIL
Disponentgatan, Industrigatan och Fridhems-
gatan går vid Källan. Tänk på att Disponent-
gatan är enkelriktad från väster till öster. 
Generellt gäller 40 km/h på gator i Ystad, 
men utanför skolor gäller 30 km/h måndag- 
fredag kl. 7-17. 30 km/h gäller på Disponent-
gatan och på Fridhemsgatan mellan  
Herrestadsgatan och Industrigatan.

AV- OCH PÅSTIGNING
Om du vill lämna ditt barn i skolan med bil, 
utan att gå med in går det bra att stanna på 
Fridhemsgatan. Vi rekommenderar att du 
stannar på skolans sida så att barnet inte 
korsar Fridhemsgatan. 
 Det är inte tillåtet att parkera på Frid-
hemsgatan utanför skolan, eftersom den är 
huvudled. På Industrigatan är det tillåtet att 
stanna på södra sidan. På norra sidan är 
det förbjudet att både stanna och parkera. 

PARKERING KORT TID
Ska du lämna eller hämta på förskolan går 
det bra att parkera på Disponentgatan. Här 
är det tillåtet att parkera i 30 minuter. 
 Om du ska lämna eller hämta i skolan och 
vill gå med in en kort tid går det bra att par-
kera vid Ystad Arena/Ungdomens hus. Där 
är det avgiftsfritt att parkera fram till kl 9  
på morgonen. Kl. 9-21 är det avgift som  
du enkelt betalar med din telefon.
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PARKERING LÅNG TID
Behöver du parkera längre tid går det 
bra att parkera vid Ystad Arena/Ungdo-
mens hus. Där är det avgift alla dagar 
kl. 9-21.

KÄLLANDISPONENTG.

REGEMENTSGATAN

SURBRUNNSVÄGEN
Ombyggnad av Surbrunnsvägen 
pågår till sommaren 2022 med 
stor påverkan för alla trafikanter. 
Byggtrafik till och från Surbrunns-
vägen kör främst på Fridhems-
gatan och Herrestadsgatan. Väg 
och cykelbana är avstängda i 
etapper men gångbanorna är 
öppna under hela byggtiden. Läs 
mer på ystad.se/surbrunnsvagen.



Mer information om säker skolväg 
och en interaktiv karta hittar du på:

www.ystad.se/kallan

Källan • Fridhemsgatan 39 •  Ystad


