Minnesanteckningar från möte angående nybyggnation av
sporthall/ungdomens hus 2 april 2007.
Plats: Kristdala skola
Tid: 15.00-16.00
Närvarande: Fredrik Nilsson (sammankallande i arbetsgruppen), Eva Nygren
(tillförordnad rektor) och Maria Sandell (bitr rektor).

Renovering/ombyggnad av Kristdala skola
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till investeringsbudget innehåller en
renovering/ombyggnad av Kristdala skola (planerad till 2009) för 7 miljoner kr
och inköp av lös inredning för 300 000 kr (2009) och 300 000 kr (2010).
Tjänstemannagruppen (som ska beakta kommunfullmäktiges investeringsram) vill
dock flytta fram ovanstående renovering/ombyggnad till 2011. Susanne
Davidsson är skolans/barnomsorgens kontaktpolitiker.

Skolans/barnomsorgens dagsaktuella problem
Förskolan Majbacken har ca 60 barn i åldern 1-5 år (fördelade på 3 st
avdelningar – Stjärnan, Månen och Solstrålen). Barnens väg till lekplatsen
(grusplanen) är osäker (de kan inte gå själva) p.g.a. matleveransen till förskolans
kök och vaktmästeriets placering (problemet gäller samtliga avdelningar).
Dessutom får avdelningarna Stjärnan och Månen gå en stor omväg för att komma
till lekplatsen (grusplanen). Det skulle behövas en ny lekgård i direkt anslutning
till förskolan Majbacken.

Diskussion om arbetsgruppens olika alternativ (ej helt färdiga) till
nybyggnation
Eva Nygren och Maria Sandell tycker i dagsläget att alt 3 (halva grusplanen mot
Konsum) är ganska så vettigt. Det alternativet innebär dock att en del av
grusplanen försvinner (lekutrustningen behöver flyttas). Behovet av en ny
lekgård i direkt anslutning till Majbacken blir då ännu större än idag. Alt 1
(grusplanen) och alt 2 (gräsplanen) är sämre tycker ovanstående personer. Alt 3
innehåller redan en flytt av vaktmästeriet från nuvarande lokaler, som då blir
lediga. Vad kan de användas till i stället? Kan vi i arbetsgruppen bidra med någon
lösning på matleverans och lekgårdsproblemet (för avdelningarna Stjärnan,
Månen och Solstrålen) samt omvägsproblemet (för avdelningarna Stjärnan och
Månen)?

Minnesanteckningar från möte angående nybyggnation av
sporthall/ungdomens hus 2 april 2007.
Plats: Kristdala skola
Tid: 15.00-16.00
Närvarande: Fredrik Nilsson (sammankallande i arbetsgruppen), Eva Nygren
(tillförordnad rektor) och Maria Sandell (bitr rektor).

Renovering/ombyggnad av Kristdala skola
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till investeringsbudget innehåller en
renovering/ombyggnad av Kristdala skola (planerad till 2009) för 7 miljoner kr
och inköp av lös inredning för 300 000 kr (2009) och 300 000 kr (2010).
Tjänstemannagruppen (som ska beakta kommunfullmäktiges investeringsram) vill
dock flytta fram ovanstående renovering/ombyggnad till 2011. Susanne
Davidsson är skolans/barnomsorgens kontaktpolitiker.

Skolans/barnomsorgens dagsaktuella problem
Förskolan Majbacken har ca 60 barn i åldern 1-5 år (fördelade på 3 st
avdelningar – Stjärnan, Månen och Solstrålen). Barnens väg till lekplatsen
(grusplanen) är osäker (de kan inte gå själva) p.g.a. matleveransen till förskolans
kök och vaktmästeriets placering (problemet gäller samtliga avdelningar).
Dessutom får avdelningarna Stjärnan och Månen gå en stor omväg för att komma
till lekplatsen (grusplanen). Det skulle behövas en ny lekgård i direkt anslutning
till förskolan Majbacken.

Diskussion om arbetsgruppens olika alternativ (ej helt färdiga) till
nybyggnation
Eva Nygren och Maria Sandell tycker i dagsläget att alt 3 (halva grusplanen mot
Konsum) är ganska så vettigt. Det alternativet innebär dock att en del av
grusplanen försvinner (lekutrustningen behöver flyttas). Behovet av en ny
lekgård i direkt anslutning till Majbacken blir då ännu större än idag. Alt 1
(grusplanen) och alt 2 (gräsplanen) är sämre tycker ovanstående personer. Alt 3
innehåller redan en flytt av vaktmästeriet från nuvarande lokaler, som då blir
lediga. Vad kan de användas till i stället? Kan vi i arbetsgruppen bidra med någon
lösning på matleverans och lekgårdsproblemet (för avdelningarna Stjärnan,
Månen och Solstrålen) samt omvägsproblemet (för avdelningarna Stjärnan och
Månen)?

