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Bygginfo
Jag förstår att många av er är upprörda över att paviljongerna
placeras på konstgräsplanen. Vi på skolan har gjort allt vi kan för att
hitta en annan lösning, men just nu ser vi inte några aktuella
alternativ. Jag som har deltagit i alla möten tillsammans med
skyddsombudet tänker att det är viktigt med bakgrunden till varför
det blir så och hur vi från skolans sida planerar för att minska
konsekvenserna av det beslutet.
Det alternativ som först utreddes var möjligheten att placera
paviljongerna på ytan mellan gräsplanen och vattnet. Det går inte då
det är prickad parkmark vilket medför att detaljplanen måste ändras
ifall den ska bebyggas. När parkingenjören var här och tittade sa
han att det också innebar att några större skyddade träd i så fall
måste fällas. Dessa kan ej då återplanteras. Sammantaget medförde
alla svårigheter att det bedömdes omöjligt att överhuvudtaget få ett
ens ett tillfälligt bygglov på den marken. Annan mark som vi har
tittat på är marken mellan Gräsanden och vägen, men den är också
prickad parkmark och medför samma svårigheter.
Gräsandens lokaler är en gammal förskola och undermåliga och
prioritet är att tömma dem så fort som möjligt. Jag önskar som
ytterst ansvarig för arbetsmiljön på skolan att ni inte överklagar
bygglovet och på så sätt förlänger tiden tills vi kan flytta ut ur
Gräsanden.
Idag på bygg-/styrgruppsmötet kom vi fram till att konstgräsplanen
ska ersättas med en ny konstgräsplan och att en placering av den
omgående ska börja utredas. Det är lättare att eventuellt flytta
planen till prickad parkmark då det är en mindre förändring som
inte kräver ändring av detaljplanen. Planen bör enligt alla
inblandade kunna vara klar senast till sommaren 2018.
När det gäller rasterna så kommer vi från och med augusti 2017
lägga så att ett arbetslag i taget har rast samtidigt. Det betyder att
det som mest är 75 barn som har rast samtidigt och inte som idag
180 barn. Vi kommer självklart se till att det finns tillräckligt med
vuxna ute och att vi gör det bästa av situationen.
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