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Styrelsemöte 7 oktober 2014  

Närvarande  

VFF: Annika Wallin, Anna Gyllencreutz, Henrik Björnek,  
Lisa Lysén, Anna Wistrand och J-O De Land 
Frånvarande:  Johan Tufvesson 

Trafikutskottet: Ann Lindmark 

Fältassistenterna: Ahmad Tadjbakhsh och Hanna Karlsson 
Medborgarvärdar: Jane Sandberg och Keyvan 

Medborgarvärdarna och Fältassistenterna berättar om sin verksamhet. 

Medborgarvärdarna är en nystartad verksamhet som funnits sedan maj 2014. De är sex personer  
som fungerar som en vandrande medborgarservice och rör sig i hela stadsdelen Vällingby-Hässelby 
sex dagar i veckan kl 09.00-21.00. De har turkosa jackor och besöker verksamheter, föreningar, 
centrumanläggningar samt olika samlings- och mötesplatser. De ska vara en länk mellan 
stadsdelsförvaltningen och medborgarna. 
 Deras uppdrag är att: 

• Ge samhällsinformation 
• Ge vägledning om olika samhällsfunktioner 
• Upplysa om olika verksamheter 
• Svara på dina frågor 
• Ta emot synpunkter 

Fältassistenterna är fyra personer som bedriver en uppsökande verksamhet och rör sig bland 
ungdomar kvällar, helger men även dagtid (mån-ons till kl 21.00 och fred till kl 01.00). Tanken är 
att träffa ungdomar, främst 12-17-åringar, på deras egna arenor t. ex i skolan och fritidsgårdar för att 
skapa en relation som bygger på frivillighet, tillit och respekt för ungdomarnas integritet. Man kan 
kontakta Fältassistenterna om man ser stora ungdomsgäng stå och ”hänga” någonstans. De vill 
gärna veta vad som är på gång. Vi får gärna ringa Fältassistenterna när vi är ute och föräldravandrar, 
före vi går ut eller om vi ser något. 
Fältassistenterna samverkar med myndigheter, fritidsgårdar och föräldrar, stödjer föräldravandringar 
och andra som jobbar med ungdomsverksamhet. De följer med på vad som händer i ungdomars 
värld och vilka trender som är aktuella. 

• Annika föreslår att vi en gång per termin skickar ut ett brev till föräldrar med information 
om vad som pågår i vårt område och de som är nytt från Medborgarvärdarna och 



!  

Fältassistenterna. 

• Vi skickar våra infokort som ska tas med på från föräldravandringarna på ”remiss” till 
Fältassistenterna för att se om vi glömt något viktigt telefonnummer eller om det är någon 
annan information som bör stå med. Lisa gör detta. 

Trafikfrågor 

Trafikutskottet, Ann Lindmark, berättar om försök att få ett övergångsställe över Västergöksvägen 
för säkrare skolväg för barn på väg till Vinstaskolan. Trafikkontoret säger nej pga att bussarna som 
kör in på Västergöksvägen. En refug-klack behövs för övergångsstället pga bussarna och därför är 
det inte aktuellt med ett övergångsställe. VFF känner stark oro för att hastighetsbegänsningen på 
Vinstavägen inte efterföljs. Avsmalningen vid skollan fungerar snarare som en sporre att hinna före 
t. ex bussen. Kanske vi kan önska en ”du-kör-för-fort-skylt”. 

• Ann får i uppdrag att maila kommunen igen men denna gång via VFF:s mail för att det kan 
ge tyngd åt begäran om övergångsställe vid Västegöksvägen och icke säker skolväg. 

• Vi överväger att bjuda in någon att tala trafikfrågor med. 
• Annika ber Anki informera personalen att helst inte parkera längs Västergöksvägen vilket 

försvårar sikten då bussen inte ser barnen mellan de parkerade bilarna 
• Lisa berättar om folder om trafik från Trygg-Hansa som vi kanske kan dela ut till eleverna. 

J-O mailar och ser om vi kan bli sponsrade med folder. 
• Skolpolisfrågan har Anki lämnat över till Magnus att ta ställning till. Vi frågar Magnus igen 

2015. 

Utvärdering av föreläsningen 

Föreläsningen 17 september, var välbesökt - ca 60 personer var där. Vi kommer att fråga på 
klassombudsmötet om det finns förslag på föreläsningsämnen. Vi kan även diskutera klockslag för 
föreläsningen, vi har hört delade meningar om tidpunkten. 

Utvärdering av Fixardagen 

På Fixardagen 28 september gick det åt ca 170 st korvar, det var för lite, vi köper mer till nästa år. 
VFF vill gärna vara med och planera datum för nästa års fixardag. 

Fönsterputsningen i år skapade frågor. 40 000 kr sparades in på att föräldrar putsade fönster. Vad 
ska de 40 000 kr användas till? Föräldrar saknar en motivering. Annika kollar upp detta. 

Säkerhet på skolan 

Johanna Ross (förälder åk 3) har mailat och vill gärna delta i en ev skyddsrond. Hur ser säkerheten 
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ut på Vinstaskolan? Anna W kollar med Magnus när nästa skyddsrond är.  

Mailadresser klassombud  

Vi har mailadresser till alla klasser men inga namn till adresserna i Åk 2, Anna G kollar. 

Alla adresser finns nu på styrelsens lösenordsskyddade sida på hemsidan. 

Fovea 

Delade meningar råder om kvalitén på bilderna från Fovea i år igen. Även denna gång har vi fått 
suddiga bilder samt dåligt komponerade bilder. Vi är även kritiska mot hur man måste välja, att man 
aktivt måste tacka nej. Mycket negativt har stått om Fovea i dagstidningar. 

• Vi beslutar att inte förlänga kontraktet med Fovea och Annika tar en dialog med dem på 
möte den 5 november..  

• Vi frågar på klassombudsmötet om det finns något förslag på bra firma. 

Musik 

Anna G söker mer information vad föräldrar och barn önskar. 

Förvaring  

Vi har fått ett skåp att ha våra saker i. Ta med pärmar och dylikt nästa gång. 

Städa bland jackor och västar 

Vi ser om skolan har någon plats att förvara utrensade jackor. Lisa kollar med Houssam. 

Vi halverar antalet som hänger framme. 

Synpunkter från föräldrar 

Föräldrar undrar vart de ska vända sig om deras barn behöver mer stöd. Elevhälsoteamet på skolan 
är ganska osynligt. En tydlighet och mer information önskas. 

Medlemsavgift 

Beslut togs om att skicka ut presentation av styrelsen samt inbetalningskort både via mail och i 
pappersformat. 

Klubben 

Vi diskuterade klubbens verksamhet. Uppföljning behövs. Vad finns för möjligheter och vilken 
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verksamhet bedrivs? Önskemål från föräldrar har kommit in angående behov av ett läxrum vid 
klubben. Hur ser möjligheten ut för läx-hjälp på Vinstaskolan?  

Vid protokollet        Justeras 

Anna Gyllencreutz        Annika Wallin


