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Genomgång av enskilda arbetsuppgifter.
Fredrik: Fredrik tog upp (utanför protokollet) behovet av papperskorgar vid gång- och
cykelbanan vid torget i Kristdala.
Angående EU-finansieringen har Fredrik varit i kontakt med utbildningsadministratör Eva
Hjälmered på Nova. Eva sätter sig in i projektet, då det är bäst att ha planen klar innan
eventuellt bidrag söks. I annat fall riskeras att projektet blir styrt i samband med ansökan om
medel. Bidraget skall gälla landsbygdsutveckling och ej något sporthallsprojekt.
Martti: Martti hade i uppdrag att ha koll på pengarna i projektet. De 100 tkr för år 2007 och
2,5 milj. Kr för år 2008 har omfördelats enligt följande:
Resterande ca 82 tkr från år 2007 flyttas till år 2008, samt att 500 tkr för år 2008 kvartstår. De
resterande 2 milj. Kr är budgeterade till 2009. Vi har således ca 582 tkr att använda år 2008
till fortsatt utredning och åtgärder för att lösa akuta problem enligt stycket nedan.
För att lösa akuta problem med t ex teoriutrymmen, samnyttjning, omklädningsrum etc så
skall vi begära att få använda en del pengar för att lösa detta. Matsalen kan nyttjas betydligt
mera än vad den gör idag. I matsalen finns den utrusning som behövs.
Britt: Presenterade skolans tankar om hur gamla sporthallen kunde nyttjas om en ny sporthall
byggs. Ett alt. Var ombyggnad till textilslöjd, mattelokaler, träsljöjd etc och ett annat alt. Var
förskola och Majbacken blir fritidsgård, ev. Fritidsgård i gymn.salen mm.
Mats: Möjliga nya aktiviteter, fritidsgård, föreningsrum, matförtäring, distriktssköterska etc.
Ett stort problem som finns är trafiken till vaktmästeriet.

Arbeta vidare
Intentioner från förvaltningen och politikerna måste komma fram beträffande skolan i
Kristdalas framtid.
Uppgifter till nästa möte
Kristina: Skolans ombyggnad måste förankras i BUN för att vi skall komma vidare. Hur
stämmer detta med Irene F-9 – utredning?
Var skall kortläsare installeras enligt skolans önskemål?
Detta skall vara klart nästkommande möte 2/4 2008 kl 09:00 i Kristdala skola.

Vid protokollet
Martti Ingvarsson

