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Kristiansand kommune ved ingeniørvesenet er i gang med å etablere 2 nye hovedvann- og 
avløpsledninger fra Hånes kryss til Strømme skole. Ledningsstrekk fra Hånes kryss til 
Snikkedalen samt gjennom skolegården (arbeid utført i sommerferien) er nå etablert. Neste 
etappe vil være fra gang- og sykkelundergangen ved Strømme skole til innkjørselen til 
Sukkevannshallen. De nye ledningene skal legges i gang- og sykkelstien langs 
Dvergsnesveien. Vi har hatt et møte med elevrådet om vårt tiltak og om midlertidig endring 
av skoleveien. Elevrådet har kommet med sine innspill som vi selvfølgelig skal ta hensyn til. 
 
For å ha god fremdrift er det viktig at vi skiller myke trafikanter mest mulig fra maskiner og 
graving. Vår plan er derfor å bruke lysløypa som midlertidig gang- og sykkelvei. Både 
elevrådet og Parkvesenet er innforstått med det. 
 
Tidsrom for å utføre dette tiltak er fra slutten av denne (tilrigging)/begynnelsen av neste uke 
til midten av desember. Entreprenøren vil jobbe lange dager for å ha god fremdrift og 
forhåpentligvis kunne korte inn den nevnte planlagte perioden for midlertidig gang- og 
sykkelvei. 
 
Ferdsel i området  
Gang- og sykkelstien langs Dvergsnesveien stenges i perioden anleggsarbeidet pågår. 
Lysløypa brukes som midlertidig gang- og sykkelsti i denne perioden. Det vil bli tydelig 
skilting og inngjerding slik at myke trafikanter lett finner rett vei. 
Entreprenøren vil være behjelpelig med praktisk bistand i forhold til fremkommelighet for 
eldre beboere og bevegelseshemmede. 
 
Vi setter stor pris på om du som forelder/foresatt tar en prat med ditt barn om disse 
endringene i skoleveien.  
Vi vil også minne om at høsten kommer og at vi setter stor pris på bruk av refleksvest. Vi blir 
alle så mye mer synlige i mørket. 
 
Vi håper på forståelse for viktigheten av dette arbeidet og håper på et godt samarbeid.  
 
Med vennlig hilsen 
Steffi Kiedaisch 
Ingeniørvesenet, Kristiansand kommune 
 
 
Vedlegg: Oversiktskart over anleggsområdet  
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Her graver vi 

Her etableres midlertidig gang- og sykkelvei 


