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Nuläge
Fn presenterade de ritningar och de idéer som plockats fram från föreningarna i Kristdala.
Ks redogjorde hur hon från sin verksamhet sett på förslaget från början, och vilka åsikter hon
hade om placering etc. Hon presenterade även sina åsikter ur ett samhällsperspektiv, och såg
hela området som ett hjärta i bygden.
Arbeta vidare
Diskussioner om hur vi skulle lägga upp arbetet och hur detta skulle förankras mot
föreningsliv, skola och politik. Ch tog upp frågan om vi arbeta med visioner eller om vi skulle
ha ett mera realistiskt perspektiv på frågan.
Det framkom att skolan inte har optimala lösningar för sina verksamheter, och då först och
främst förskolan. Ms efterlyser när renoveringen av skolan skall genomföras, för att då då göra
en bra planering av de olika delarna.
En omdisponering av skolans lokaler vore att föredra, där men eventuellt kan nyttja gamla
sporthallen till andra ändamål.
Det bestämdes att vi skulle jobba vidare med flera spår, vilket innebar att tills nästa möte skulle
var och en ta fram uppgifter enligt nedan.
Uppgifter till nästa möte
Fredrik: Undersöka EU finansiering via föreningsträff med Sisu i anläggningsfrågor 6/11. Få
inriktningsbeslut från IF Ariel, där man är medveten om att det kan dra ut på tiden om man
väljer att inte genomföra läktarbygget nu till förmån för helhetslösningen.
Mats: Beskriva samtliga delar som använder skolans område, så vi inte missar någon
verksamhet. Diskutera området runt skolan med samhällsföreningen.
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Martti: Underlag så som ritningar etc, samt göra en bedömning på en eventuell breddning och
förlängning av befintlig sporthall.
Kristina: Presentera elevunderlag, tänka igenom en pedagogisk riktig disponering av skolan.
Christer: Informera politikerna samt ta fram underlag (uppdragsbeskrivning) från den tilltänkta
b-hallen vid Oscarsgymnasiet.
Detta skall vara klart till nästkommande möte 26/11 kl 8.30 i Kristdala skola.

Christer Holmgren
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