Sammanfattning informationsmöte 22 december 2015 med anledning av
funderingar gällande ombyggnationer av Förskolan Rönnen.
I slutet av november tog Bertil kontakt med Lennart med önskemål om att få
tillgång till korridoren för att kunna bygga ett packrum där. Idag är Bertil
trångbodd och en det finns egentligen ingen plats för att förpacka varorna.
Handikapphissen i Byarnas Hus måste nyttjas för att ta sig ut med varor tex.
Förslaget att göra ett packrum av korridoren var inte bra eftersom det skulle
innebära att förskolan förlorar möjlighet att gå innervägen till Byarnas Hus, och
mattransporten via mathissen skulle gå genom Bertils packrum.
I samma veva kontaktar Katarina Tväråbäckshus. Till vårterminen planerar man att
kunna ta emot 21 barn på Rönnen. Detta innebär att ytterligare toalett måste till och
det inre rummet som idag används som förråd behöver nyttjas till vilrum och
personalrum. Det finns även önskemål om att bygga om köket som idag inte är
anpassat till verksamheten. Man vill ha en till diskmaskin, fler överskåp, mer
bänkyta mm. Det finns önskemål om fler torkskåp och en tvättmaskin.
Lennart har gjort ett antal förslag på olika lösningar om hur allas önskemål skulle
kunna tillmötesgås. Till dessa förslag har även kostnadsförslag tagits fram.
Efter en hel del diskussion har det nu landat i att Bertil avvaktar med utbyggnaden
(Ingen lastbrygga eller skärmtak heller. En vägg reglas upp för att anpassas till
ombyggnation enligt förskolans önskemål och kan komma att nyttjas senare).
Kommunen avstår nytt våtrum, gör om personaltoaletten till barntoalett, sätter en
tvättmaskin i duschen och personalen får nyttja toaletten på övervåningen mot en
reglering i hyreskostnaden för att täcka kostnader för städning.
Enligt förskolans planering är det endast ett fåtal barn i verksamheten under
perioden 21 december-7 januari. Därför har man beslutat att stänga avdelningen
och dessa barn erbjuds tillfälligt annan plats. Johan från Drömhem är fullbokad
varje arbetsdag till november 2016, förutom under julledigheten. Därför finns det
en möjlighet att kunna genomföra denna anpassning av lokaler för att kunna ta
emot 21 barn när vårterminen börjar, nämligen att starta NU. Kommunen står för
de kostnader anpassningen av verksamheten kommer att kosta.
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Vi i Tväråbäcks Hus styrelse har felaktigt trott att föräldrar får information om
verksamheten via personalen på Rönnen eller verksamhetschefen. Nu kom
informationen om stängning av Rönnen under tiden 21 december-7 januari som en
chock, och att verksamheten ska anpassas för fler barn som en överraskning.
Detta är naturligtvis beklagligt och så ska det inte behöva gå till.
Vi tar på oss att vi skulle informerat om detta.
För att undvika att liknande informationsmissar inträffar i framtiden kommer vi att
införa som stående punkt på dagordningen ”Vad ska med i Tvärnytt och
Hemsidan”. TIF har detta som en stående punkt och det innebär att aktuella saker
kommer upp på hemsidan. På TIFs dagordning finns även rapport från
Tväråbäckshus med som en stående punkt, men eftersom TIF styrelsemöte med
kontaktombud var den 23 november hade vi inte fått förfrågan om anpassning av
lokaler då och därför kom heller ingen information till hemsidan.
Vi har helt enkelt missat i informationen och det ber vi om ursäkt för. Vi har full
förståelse för att föräldrar som räknat med att lämna sina barn på Rönnen nästa
vecka blir upprörda när de får veta att det är en annan förskola som gäller.
Vi planerar för ett informationsmöte i januari för att ge alla möjlighet att ställa
frågor.

Kristina Ulvcrona

Lennart Engström

2

Ingrid Marklund

