Minnesanteckningar från möte angående nybyggnation av
sporthall/ungdomens hus i Kristdala 10 april 2007
Plats: Christian Fallemark
Tid: 19.00-20.30
Närvarande: Christian Fallemark, Fredrik Nilsson och Marijan Francic

Marijans skisser (en på varje förslag) studeras och diskuteras. Vi framför
synpunkter till honom, som föranleder en revidering (ska vara klar innan 16/4).
Vad tycker vaktmästaren om en flyttning av vaktmästeriet? Ifall han har en
positiv inställning till flyttningen, så ska vi ta reda på hans önskemål angående de
nya vaktmästarlokalerna. Nuvarande lokaler för vaktmästaren blir då lediga. Har
barnomsorgen någon användning av de tomma rummen? Fredrik kollar
ovanstående. Kan dagens uppvärmningssystem (oljeeldning) bytas ut mot
någonting annat som till exempel bergvärme eller fjärrvärme? Arbetsgruppen
får undersöka möjligheterna angående ändring av uppvärmningssystem. Dagens
tunga transport till nuvarande pannrum kan då kanske försvinna. Matleveranserna
kunde kanske ske någon annan väg än idag. Arbetsgruppen får titta på problemet.
Vi kan kanske få till en flyttning av vaktmästeri, skiftning av uppvärmningssystem och ändring av matleveransväg. Om nämnda saker kan ordnas, så finns det
förutsättningar för att skapa en ny lekgård i direkt anslutning till Majbacken.
Idag lämnade fritidschefen Christer Holmgren återbud (genom fritidskonsulent
Åsa Nilsson) till det här mötet p.g.a. sjukdom. Åsa berättade, att han efter
tillfrisknandet, kontaktar Fredrik för inbokning av nytt datum och klockslag.
Marianne bjöd in skolans tillförordnade rektor Eva Nygren och bitr rektor Maria
Sandell till tjänstemannamötet den 16 april. Det visade sig dock att de hade
förhinder den dagen (möte i Bockara). Därför fick det bli ett separat möte med
ovanstående personer den 2 april (se minnesanteckningar från det nämnda
datumet för mer information).
Ett möte med Marijan Francic har genomförts (se minnesanteckningar från 4
april för mer information).
Ett ex. av beslutsdokumentet (underskrivet) och avtalet – Ungdomens hus
(underskrivet) har skickats in till Astrid Lindgrens Hembygd (gäller
utvecklingschecken).

Nästa möte sker den 16 april i skolans matsal kl 19.00. Då träffas
arbetsgruppen, folk från Tekniska kontoret respektive
Samhällsbyggnadskontoret och arkitekten Marijan Francic. Leif Carlsson
(tillförordnad avd.chef för kartor och planer på Samhällsbyggnadskontoret)
skickar sin planerare Bo Jonsson istället.

