
 

 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 november 2015. 
 
Närvarande:	  Annika	  Wallin	  (ordf),	  Johan	  Tufvesson	  (sekr),	  Henrik	  Björnek,	  Lisa	  Lysén,	  Ann	  
Lindmark	  och	  Charlotte	  Andersson.	  Frånvarande:	  Björn	  Kindenberg.	  
	  
Punkter	  på	  dagordningen:	  
	  
Medlemsantal	  
Så	  här	  långt	  har	  73	  personer	  betalat	  in	  ca	  7100	  kronor	  i	  medlemsavgifter.	  Vid	  samma	  tidpunkt	  
förra	  året	  hade	  vi	  fått	  in	  13	  800	  kronor.	  Ett	  uppenbart	  sämre	  resultat	  och	  går	  ut	  med	  en	  
påminnelse.	  
	  
Trafiksituationen	  
Vår	  kontaktperson	  Johan	  Nilsson	  på	  Trafikkontoret	  meddelar	  att	  ett	  projekt	  nu	  är	  startat	  och	  en	  
konsult	  är	  utsedd.	  Startmöte	  sker	  inom	  kort	  och	  utredningsarbetet	  inleds	  därefter.	  De	  kommer	  att	  
kontakta	  oss	  för	  fortsatt	  dialog.	  Huvuduppgiften	  som	  han	  ser	  det	  är	  att	  lösa	  busshållplats-‐
situationen	  på	  Vinstavägen.	  Ett	  förslag	  är	  att	  skapa	  refuger	  som	  förhindrar	  omkörning	  av	  buss	  när	  
den	  står	  vid	  hållplatsen,	  och	  i	  och	  med	  detta	  få	  bukt	  med	  genomfartstrafiken.	  	  Aktiva	  farthinder	  
verkar	  inte	  vara	  aktuella	  då	  dessa	  är	  mycket	  kostsamma.	  De	  kommer	  att	  se	  över	  möjligheten	  att	  
anlägga	  upphöjda	  farthinder,	  beroende	  på	  markförhållanden,	  men	  detta	  ingår	  i	  utredningen	  som	  
kommer.	  Enligt	  föreslagen	  hastighetsplan,	  där	  Hässelby/Vällingby	  ingår	  i	  etapp	  2,	  är	  Vinstavägen	  
en	  40-‐gata	  utifrån	  den	  metod	  som	  används	  för	  att	  ta	  fram	  nya	  hastighetsbegränsningar.	  Vid	  skola	  
bör	  30	  gälla.	  Oklart	  när	  den	  sänkta	  hastigheten	  blir	  aktuell	  då	  planen	  inte	  har	  beslutats	  i	  nämnd	  
ännu.	  
	   Johan	  Nilsson	  har	  bevakning	  på	  ”synpunktscentralen”,	  så	  fortsätt	  att	  skicka	  in	  felanmälningar	  
eller	  synpunkter	  gällande	  Trafik	  och	  utemiljö:	  http://www.stockholm.se/-‐/Tyck-‐till-‐om-‐stadens-‐
service/	  
	   På	  Stockholms	  stads	  hemsida	  går	  det	  även	  att	  läsa	  att	  trafikmiljön	  runt	  skolor	  är	  ett	  prioriterat	  
område:	  http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-‐och-‐resor-‐/Trafiksakerhet-‐/Barn-‐i-‐
trafiken_ny/Trafikkontorets-‐arbete-‐med-‐skolorna/	  
	  
Skåp	  för	  att	  förvara	  mobiler	  
Charlotte	  har	  sammanställt	  uppgifter	  från	  vår	  research	  av	  värdefack	  för	  att	  elever	  ska	  kunna	  läsa	  in	  
mobiler	  och	  andra	  värdesaker.	  Frågan	  engagerar	  många	  föräldrar	  och	  vi	  vill	  därför	  prioritera	  detta	  
och	  använda	  vårt	  kapital	  för	  att	  hjälpa	  till	  att	  lösa	  situationen.	  VI	  har	  hittat	  skåp	  från	  Gymleco.	  
http://www.gymleco.com/produkt/sn28-‐vardeskap-‐28st-‐normalsektioner/ Det	  är	  svarta	  plåtskåp	  
som	  eleverna	  låser	  med	  eget	  hänglås.	  De	  säljs	  i	  moduler	  med	  28	  fack	  och	  vi	  räknar	  med	  två	  per	  
årskurs	  (det	  vill	  säga	  totalt	  56	  fack)	  i	  trean,	  fyran	  och	  femman. Alla	  elever	  har	  troligtvis	  inte	  behov	  
av	  ett	  eget	  fack	  och	  om	  det	  blir	  behov	  kan	  kompisar	  eller	  syskon	  dela. Modulerna	  kan	  hängas	  på	  
väggen	  eller	  stå	  på	  golvet. Nu	  har	  Gymleco	  ett	  erbjudande	  med	  20	  procents	  rabatt	  på	  just	  det	  här	  
skåpet.	  Vi	  har	  tagit	  in	  en	  skriftlig	  offert	  och	  är	  därmed	  garanterade	  det	  priset.	  Ordinarie	  är	  6380	  +	  
moms	  för	  28	  fack.	  Med	  rabatt	  blir	  det	  5104	  +	  moms.	  	  Totalpriset	  för	  tre	  årskurser	  blir	  därmed	  
30	  624	  kr	  +	  moms.	  Vårt	  förslag	  är	  att	  skolan	  köper	  in	  alla	  moduler	  eftersom	  skolan	  kan	  dra	  
momsen	  –	  föreningen	  är	  inte	  momsbefriad	  –	  och	  sedan	  delar	  vi	  på	  summan.	  Vi	  föreslår	  vidare	  att	  



 

 

skolan	  står	  för	  monteringen.	  Vi	  köper	  in	  en	  bultsax	  till	  skolan	  ifall	  något	  barn	  tappat	  nycklarna	  och	  
behöver	  klippa	  sitt	  hänglås.	  Annika	  ska	  lägga	  fram	  för	  slaget	  för	  rektor. 
	   
	  Skolresor 
Hur	  skulle	  vi	  i	  föreningen	  vilja	  att	  samarbetet	  med	  skolan	  såg	  ut	  kring	  skolresor?	  Behöver	  vi	  
ändra	  vår	  text	  kring	  årskurskonton	  hos	  VGFF	  till	  följd	  av	  detta?	  	  
Vi	  bordlägger	  frågan	  till	  ett	  kommande	  möte.	  
	  
Specialpedagogiskt	  stöd	  
Till	  nästa	  möte,	  den	  8	  december,	  är	  elevhälsoteamet	  inbjudet.	  Vi	  kommer	  överens	  om	  att	  inte	  
förbereda	  några	  specifika	  frågor	  utan	  önskar	  ett	  möte	  där	  de	  presenterar	  sitt	  arbetssätt	  för	  oss	  
och	  vilka	  förändringar	  som	  planeras	  för	  verksamheten.	  
	  
Våra	  bidrag	  
En	  årskurs	  har	  ansökt	  om	  bidrag	  för	  aktivitet	  som	  den	  årskursen	  genomför	  regelbundet	  varje	  år.	  
Vi	  meddelar	  att	  våra	  bidrag	  inte	  ska	  gå	  till	  att	  finansiera	  sådant	  som	  kan	  ses	  som	  ”ordinarie	  
verksamhet”	  i	  skolan.	  Vi	  vill	  att	  bidragen	  ska	  användas	  så	  att	  eleverna	  får	  extra	  mycket	  kultur,	  
extra	  utflykter	  -‐	  sätta	  guldkant	  på	  tiden	  i	  skolan	  -‐	  och	  göra	  det	  möjligt	  att	  uppleva	  sådant	  som	  
annars	  inte	  hade	  blivit	  av.	  Annika	  ska	  kontakta	  Johan	  för	  att	  fråga	  om	  hon	  får	  vara	  med	  på	  en	  
rektorskvart	  den	  8	  december	  för	  att	  kunna	  prata	  om	  bidragen	  med	  lärarna.	  
	  
Politikerpåverkan	  
Vi	  har	  haft	  svårigheter	  att	  få	  politiker	  från	  utbildningsnämnden	  att	  medverka	  vid	  ett	  möte	  med	  
VGFF	  om	  skolans	  ombyggnad.	  Vi	  beslutar	  att	  istället	  gå	  vidare	  genom	  att	  formulera	  frågor	  kring	  
skolans	  lokaler	  i	  en	  skrivelse	  till	  nämnden.	  	  
	  
Förberedelser	  inför	  årskursombudsmötet	  
Få	  anmälda.	  Vi	  påminner	  igen.	  Vi	  går	  igenom	  dagordningen.	  
Charlotte	  fixar	  fika,	  inköp	  av	  kaffe,	  te	  och	  kakor.	  
	  
Föräldravandring	  
Lisa	  har	  gjort	  en	  uppdatering	  av	  infokorten	  till	  föräldravandringarna	  och	  har	  bett	  skolan	  om	  
hjälp	  att	  laminera.	  Lisa	  rapporterar	  om	  läget	  på	  föräldravandringsfronten.	  	   	  
	  
Punkter	  till	  nästa	  möte	  med	  skolledning	  i	  december	  
Villar	  rutiner	  finns	  för	  att	  använda	  Skolwebben/mail	  för	  kommunikation	  mellan	  skolan	  och	  
hemmet.	  

	  

 


