
Anteckningar från möte med områdeschef, lokalförvaltning, skola och föräldraförening, 

2017-01-16 

Närvarande: Martin Borgman, Eva Petersson, Hanna Simonsson, Dobrila Pejic Rehaag, 

Helena Kjellberg och Jacek Kamzol. 

Syftet med mötet var att ha en dialog mellan föräldrar, biträdande rektor, områdeschef och 

lokalförvaltning kring miljön runt och i skolan. Initiativet kom från föräldraföreningen som 

ville lyfta fram och ha en dialog kring sina tankar och synpunkter.  

Frågor kring trafikmiljön runt Frölundaskolan skall tas med trafikansvariga via Hans 

Ahlqvist. Det finns utredningar som görs kring trafiken inför varje nybyggnadsproduktion. 

Eva tar kontakt med Hans.  

Det är framförallt skyltning och säkrare vägar, t.ex. vägbulor etc. som efterfrågas. 

In till skolgården är det öppna genomfarter som används. De borde stängas av på något sätt. 

Kan vi tänka regnskydd i mindre omfattning än tidigare önskemål? I så fall får ett önskemål 

och kostnadsförslag tas fram. Hanna tar frågan vidare.  

Skolgården ska vara öppen för allmänheten efter skoltid. Gungställning utan gungor borde tas 

bort. Rektorerna får i samråd med föräldraföreningen besluta om vad som skall tas bort samt 

diskutera vilka nya önskemål som finns. Därefter skickas ett uppdrag till LF. Det görs en årlig 

översikt av skolgården ur säkerhetssynpunkt.  

Det går att söka pengar från Göta Lejon för att åtgärda platser där det upplevs otryggt. 

Kontakten går via Martin. Hanna tar kontakt.  

Toaletterna på skolan är en katastrof. Vi vill ha totalrenoverade toaletter. Det har uppstått en 

del svårigheter med låsningen. Låsen behöver ses över och felanmälas. Hanna gör det.  

Vi får stänga dörrar mellan korridorer men de får inte låsas ur säkerhetssynpunkt.  

Planen för Kulturskolans duschar ligger tyvärr långt fram i tiden. Det är andra renoveringar på 

gång där nu som gör att det fördröjs.  

Luftkvalitén mäts vart tredje år då det görs en OVK. Det säger inte så mycket om kvalitén, 

bara att den är ok. 

Ljudnivån i Bamba är hög. Det finns flera möjliga åtgärder. 

Skolan tar alltid initiativ till större ombyggnader och bekostar det som görs. Om åtgärderna 

kostar mer än 440 000 kr så måste det gå via nämnden.   

Martin kollar upp vilka möjligheter som finns att söka pengar för att kunna göra en ny 

fotbollsplan. Helena Kjellberg undersöker sedan frågan vidare i samråd med skolan.  

 



 

 

 


