iI

)

i4
( 4 (t

RESERVATION mot beslut 160922
ärende tillbyggnad Vij förskola
Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för eget förslag om att endast bygga personalrum i nuläget. Vij-området är det inte praktiskt att bygga till en lokal för förskola i befintligt
område, då plats tas från barnens utelek och skymda områden uppstår. Personairum måste
givetvis finnas för personalen, men är inte optimalt placerat då det i förslaget är vissa avdel
ningar som måste gå utomhus för att nå personalrummet.
Genom att nu bygga både personalrum och avdelning försvinner möjligheten att bygga
helt ny förskola i Vij-området, då det skulle vara slöseri med flera miljoner i skattepengar att
först bygga avdelning och sedan riva för att bygga nytt.
konsekvensanalys har påpekats att på de ritningar som är framtagna är arbetsplatserna
få och snävt tilltagna samt att förhållandena för förskola i flerfamiljshuset inte är optimalt.
Vid arbetsutskottet borde ha vi haft TVÅ ritningar, en med bara personalrum och en med
personalrum och en avdelning, samt att vi även skulle ha fått jämförande siffror på alterna
tiven. Inga sådana uppgifter fanns med, dock blev vi lovade att kostnadskalkyl skulle
komma fram till nämnden, men vi fick inga siffror presenterade. Endast ett löfte om att det
skulle bli besparingar. Var?
På arbetsutskottet uppgavs att i denna avdelning som skulle byggas till, skulle den befint
liga avdelningen Lillhaga med uppgift om i nuläget 8 barn, inte så långt ifrån Vij förskola läg
gas ner och flyttas in i den nybyggda vilket vi inte har tagit något beslut på!
För övrigt är det 15 barn av 18 platser på nämnda förskola och fler barn på väg in efter
egen kontroll.
Det borde vara en självklarhet att det är korrekta uppgifter som presenteras för politiken!
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Utöver ovan nämnda finns även protokoll från 18/8 Myndighetsnämnden att minst 55% av
tillbyggnaden kommer att ske på prickad mark som inte får bebyggas enligt detaljpianen.
Idag finns på Vij förskola 18 barn 1-4 år på Humian, 19 barn 5-åringar på Nyckelpigan
och 18 barn 1-4 år på Myran. På Fjärilen är det 10 st 1-2 åringar och 18 st 3-5 åringar
= 83 st barn i dagsläget (av 90 platser) och det står just nu 13 barn i kö till Vij/Lillhaga.
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