Minnesanteckningar från möte angående nybyggnation av
sporthall/Ungdomens hus 17 april 2007
Plats: Skolgården
Tid: 13.00-15.00
Närvarande: Fredrik Nilsson, landskapsarkitekt Britt-Marie Landin.

Britt-Marie Landin berättar lite om sig själv. Hon är från Målillatrakten från
början, men bor numera i Lund. Först ritade hon hus och byggnader, men
utbildade sig så småningom till landskapsarkitekt.
Vandring runt skol/barnomsorgsbyggnader
Britt-Marie får reda på att en del av den befintliga lekutrustningen behöver
flyttas (gäller alt 3). Arbetsgruppen vill att hon ger förslag på var den kan
placeras istället. Det berättas för henne att alt 3 innehåller en flytt av
vaktmästeriet. Vidare erhåller nämnda person information om våra planer
beträffande iordningsställande av parkering på ytan mellan skolgården och
servicehuset. Vi vill att hon tittar på parkeringens utformning. Landskapsarkitekten upplyses om problemet med matleveransvägen. Förskolan besöks och
vi tittar in i kallförrådet under Majbacken. Hon informeras om skolans nuvarande
uppvärmningssystem (oljeeldning) och arbetsgruppens förslag angående skiftning
av uppvärmningssystem (fjärrvärme=panncentral och kulvert). Dagens tunga
transport till nuvarande pannrum försvinner då. Därmed kan Britt-Marie göra en
skiss på en ny lekgård i direkt anslutning till förskolan Majbacken, såvida hon
hittar en lösning på matleveransproblemet.
Vi besöker även Majberget (bakom skolan). Det talas om för henne att
barnomsorgspersonalen är ofta här uppe med barnen (främst 5-6-åringarna).
Även skolan besöker Majberget med sina elever. Förskolan och skolans personal
anser att platsen behöver göras säkrare. Det finns flera farliga stup. BrittMarie får ta fram förslag på en säkerhetsförbättring av platsen. Under
vandringen fotograferar hon skolgården, grönområdet (mellan skolgårdenservicehuset), ytorna runt förskolan samt Majberget.

Överenskommelse med Britt-Marie
Hon skickar en offert till Kristdala Samhällsförening beträffande genomgångna
behov. Först efter klartecken angående finansieringen kan Samhällsföreningen
godta Britt-Marie Landins offert. Vi vill att Samhällsföreningen skickar in en
ansökan till Astrid Lindgrens Hembygd angående en utvecklingscheck för
betalning av hennes arbete. Det kan dröja några veckor, eftersom första steget
(Marijans arbete) bör vara klart först. Hon är medveten om förutsättningarna.

