Till
Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden
i Ljungby kommun

Protokoll från mötet på Bolmsö skola den 14/4 2016

Sockenråden i Tannåker och Bolmsö samt Föräldraföreningen på Bolmsö skola har haft ett
gemensamt möte med ordföranden i Tekniska nämnden och i Barn- och utbildningsnämnden.
Närvarande:
Karl- Gustav Sundgren, ordförande i Tekniska nämnden
Stefan Willforss, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Susanne Ingemarsson, ordförande i Bolmsö sockenråd
Anders Olsson, ledamot i Bolmsö sockenråd
Britta Johansson, ledamot i Bolmsö sockenråd
Bernt Gustavsson, ordförande i Tannåker sockenråd
Sabine Elmquist Levin, ledamot i Tannåker sockenråd
Ingrid Rosenlind, ledamot i Tannåker sockenråd
Rolf Brorsson, ledamot i Tannåker sockenråd
Lena Adolfsson, ordförande i Föräldraföreningen för Bolmsö skola och förskola
Anna Bolmefors, sekreterare i Föräldraföreningen för Bolmsö skola och förskola
Jarl Magnusson, vaktmästare på Bolmsö skola
Under mötet gick vi igenom protokollen från hälsoskyddstillsynen daterade 21 maj 2014 och
23 oktober 2015 samt fastighetsrondsprotokollet från den 8 oktober 2015. Brister som där har
påtalats har inte åtgärdats.
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Utomhusmiljön
Staketet är för lågt och felvänt så att barnen kan klättra och ta sig över lätt. Vid ena
sidan av staketet är det en brant sluttning nedtill mot varuintaget där lastbilarna backar
in.
Ojämnheter i asfalten på gångarna där barnen cyklar och leker
Allmän uppfräschning av framsidan, måla dörrar mm.
Inomhusmiljön
Kalla golv!
I plastmattan på betonggolvet är det en spricka i med en inbuktning under. Barnen
sitter och äter och kryper runt på golvet. Även svårt att rengöra golvet.





Barntoaletten. Bredvid toalettstolen är det ett drygt 5 cm stort hål ner i golvet. I
golvbrunnen till duschen är det en äldre variant med ett stort hål i.
Personalens toalett ligger i källaren. Smal trappa ner i källaren, lågt tak utan
ventilation. Känns som att man går in i en bunker. Allmänt dåligt skick.
Tre dragiga fönster och en dörr planeras att bytas ut inom kort.
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Utomhusmiljön
Betongplattan vid varuintaget är för litet. Där placeras flera höga gallervagnar utanför
dörren som är en utrymningsväg.
Solskydd behövs vid klassrumsfönstren.
Sprickor i husgrunden där bitar lossnar. Sprickor i fasaden.
Färgen flagnar på målade delar på fasaden mot väster vid fritids.
Vindskivorna vid fritids har blåst bort och stått öppet under ett halvår innan det sattes
dit ny plåt. Träet ruttet under. Vet ej om det har blivit fuktskador.
Allmän uppfräschning av fasaden och utemiljön behövs.
Personalparkeringen är för liten och inte asfalterad. Vid regn blir det lerigt.
Bolmsö skola-namnskylt på huvudbyggnaden saknas.

Brister inomhusmiljön











Gymnastikbyggnaden
Gamla fuktskador i taket där det har runnit vatten in i gymnastiksalen och ner på
väggen.
I anslutning till gymnastiksalen finns lokalvårdarens omklädningsrum och städförråd
som även där är fuktskadat. Ingen trevlig miljö i denna skrubb.
Golvet i gymnastiksalen är lappat och lagat pga. dåligt underarbete. Golvet är i
original sedan år 1963.
Dåliga fönster som drar kallt. Även dessa i original från år 1963.
Flickornas omklädningsrum luktar avlopp.
Fritidsdelen har dåliga fönster och drar kallt.
Huvudbyggnaden
Klassrummen har gamla armaturer med lysrör som låter och stör under lektionstid.
Ej handikappanpassade klassrum. Utrymningsväg genom fönster. Trösklar finns
nästan överallt.
Ytterdörr i dåligt skick.

Sammanfattning
Efter att ha gått igenom hela skolområdet, förutom köket, kan vi konstatera att det är mycket
som behöver åtgärdas snarast. En del brister behöver åtgärdas akut och en del brister behöver
åtgärdas inom en rimlig tid. Som vi har sett på gamla protokoll är det många brister som inte
är åtgärdade alls, bland annat fuktskadorna i gymnastiksalen.
Gymnastiksalen är en viktig lokal på skolan då den används till mycket annat utöver
lektionerna i gymnastik och idrott. Eftersom den ligger i direkt anslutning till Fritids används
den dagligen på eftermiddagarna av Fritids. Det stimulerar barnen till mycket fysisk aktivitet,
vilket är värdefullt då Fritids är trångbodda och speciellt vintertid är det en ovärderlig tillgång.
Vidare används gymnastiksalen som aula vid t ex föräldramöten, föreläsningar,
adventssamlingar och luciafirande eftersom det är den enda stora samlingslokal som finns på
skolan. Dessutom används den regelbundet vid aktiviteter ordnade av Föräldraföreningen vid
Bolmsö skola och förskola.
Utöver detta används gymnastiksalen vid åtminstone fem tillfällen per vecka av olika
föreningar. Dessa föreningar är Bolmsö IF, Tannåker Bolmsö Gymnastikförening och Bolmsö
skytteförening.
Mål
Vi i Bolmsö sockenråd, Tannåker sockenråd och Föräldraföreningen för Bolmsö skola och
förskola, tycker att det är angeläget att förvaltningarna påskyndar en förstudie för
nybyggnation eftersom den tekniska livslängden gick ut år 2013 för delar av skolan.
Vi vill att det byggs en ny ändamålsenlig skola och barnomsorg inom 5 år och att man fram
till dess åtgärdar de mest akuta bristerna.

---------------------------------------------Susanne Ingemarsson
Ordförande, Bolmsö sockenråd
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Ordförande, Tannåker sockenråd
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Ordförande, Föräldraföreningen för Bolmsö skola och förskola

