Minnesanteckningar från möte angående nybyggnation av
sporthall/ungdomens hus 16 april 2007
Plats: Skolans matsal
Tid: 19.00-21.00
Närvarande: Fredrik Nilsson, Mats Ström, arkitekt Marijan Francic, avd.chef –
fastigheter Ove Johansson (tekniska kontoret) och planerare Bo Jonsson
(samhällsbyggnadskontoret).
Inledning
Fredrik och Mats berättar i korta drag för Ove Johansson och Bo Jonsson vad
som hänt fram till nu.
Presentation av Marijan Francics skisser (ej helt färdiga)
Marijan presenterar arbetsgruppens förslag (3 st) via OH-blad. Alt 3 (halva
grusplanen mot Konsum) får stor respons. Ove Johansson säger, att han inte
själv skulle ha kunnat hitta en bättre byggplats. Han tycker, att förslaget (alt 3)
är väl genomtänkt. När det gäller detaljplanen, så går byggnaden med nuvarande
placering in lite grann på det prickade området (där får man inte bygga). Bo
Jonsson tror att det inte spelar så stor roll. Man behöver förmodligen inte ändra
nuvarande detaljplan.
Information om skolans/barnomsorgens dagsaktuella problem
Ove Johansson och Bo Jonsson får reda på att alt 3 innehåller en flytt av
vaktmästeriet. Nämnda personer erhåller också information om problemet med
matleveransvägen. Vi berättar att barnomsorgspersonalen anser sig behöva en ny
lekgård i direkt anslutning till förskolan Majbacken och en förbättring av
säkerheten uppe på Majberget (bakom skolan). Man är ofta med barnen där.
Arbetsgruppen påtalar vikten av att nämnda problem åtgärdas.
Information om behovet av fler parkeringsplatser i anslutning till den nya
sporthallen och ungdomens hus
Arbetsgruppen föreslår att en ny parkering görs på ytan mellan skolgården och
servicehuset. I framtiden vill vi kunna leda ner en del av trafiken till den nya
sporthallen och ungdomens hus via Dalkroken, förbi POD. En stängning av
Dalkroken är därmed helt utesluten.

Diskussion om skolans nuvarande och framtida uppvärmningssystem
Skolans nuvarande uppvärmningssystem (oljeeldning) behöver bytas ut mot
någonting annat. Kommunens målsättning är (enl Ove Johansson), att senast 2010
ska ingen kommunal fastighet ha oljeeldning. Man kunde kanske satsa på
fjärrvärme. Då skulle man behöva bygga en panncentral någonstans. Om
kommunen kunde komma över mejeriet, så skulle kanske en sådan kunna placeras
där. En annan tänkbar placering av en panncentral kunde kanske vara i anslutning
till återvinningsstationen (kommunens mark). Dagens tunga transport till skolans
pannrum skulle då försvinna. Sedan kunde man ha kulvert till Kristdala skola,
Nyhem och Ungdomens hus inkl nya sporthallen (projektet). Det finns kanske
fler intressenter. Arbetsgruppen kan göra en liten undersökning.
Rapporter
Vaktmästaren har ingenting emot en flyttning av vaktmästeriet.
Barnomsorgspersonalen är ofta uppe på Majberget (bakom skolan) med barnen
(främst 5-6-åringarna). Det finns önskemål om att göra platsen säkrare. En
landskapsarkitekt vid namn Britt-Marie Landin har kontaktats för rådfrågning.
Christer Karlsson kontaktar Ingrid Tengkvist eller Linda Johansson på
Leaderkontoret för genomgång av pengahantering och administrativa rutiner.
Ungdomsrådet kommer att ha möte den 23 april kl 18.30 i skolans matsal.
Fredrik Nilsson (sammankallande i arbetsgruppen) kommer att medverka.
Fredrik Nilsson kontaktar fotbollstränaren Bo Johansson för att höra om han
kan tänka sig att vara ambassadör för projektet Ungdomens hus inkl sporthallsbyggnationen.

