PROTOKOLL

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall.
Datum:

8 juni 2017

Närvarande:

Sauli Hakkarainen, Bosse Melvås, Herbert Eriksson, Caroline
Mollmyr, Charlotte Henriksson, Anders Glemfelt, Gunnar
Andreasson och Carina Lundin

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

Sauli hälsade oss välkomna till Högen och förklarade mötet
öppnat.
Diskmaskinen är lagad och fungerar nu som den ska.
Anders har efter mailkonversation med rektorn på skolan,
Hanna Holmén Löfqvist, försökt få till ett möte. När vi fick
beskedet om att skolan är för liten till höstterminen ville vi i
styrelsen hjälpa till, det finns många goda tankar och ambitioner
om hur vi kan hjälpa till. Anders brev finns som bilaga och vi
hoppas på ett möte snarast.

§3
Tillbyggnad

Nu börjar vi ana slutet av arbetet med vår tillbyggnad, men
än finns mycket ”småfix” kvar.
DirektLarm arbetar just nu med att sätta upp branddetektorer.
Herbert pratar med Peo ang stuprören.
Det måste tvättas och målas utvändigt.
Ev lägga asfalt/plattor utanför.
Sauli har träffat idrottsläraren Mikael och diskuterat placering av
material i förrådet. En del material är väldigt slitet och behöver
köpas in nytt. Kan vi ansöka om pengar för detta ändamål?
Sauli har även diskuterat förvaring/placering med pingisen.
Vi planerar invigning av gymmet i slutet av september. Ingvar
kan ev komma och ha en föreläsning i samband med detta.

§4
Ekonomi

§5
Uthyrning

Ekonomin är i stort sett god med tanke på vårt utbygge.
Likviditeten är just nu ansträngd, men inte oroväckande.
Anders vill ha in underlag för fakturering snarast.
Under juni är hallen uthyrd till Drillen för ett träningsläger/
avslutning.
I oktober hyr Borås Karateklubb och pingisen anordnar
pingistävlingar, Stonecastle.
Sauli och Yvonne kollar på schemat för de som hyr hallen
kontinuerligt varje vecka. Vissa verksamheter stör varandra (tex
hög musik) och det borde gå att lösa på ett smidigt sätt. De
kallar berörda föreningar till ett möte.

§6
Gymmet

Caroline har pratat med Ingvar om hur vi bäst inreder det nya
gymmet. Ingvar återkommer med en skiss med ett förslag. Det
har kommit fram önskemål om en barnhörna. Det är ok att
föräldrar tar med sig sina barn när de tränar, men de får absolut
inte störa de andra som tränar samtidigt. En liten barnhörna
kan då underlätta för föräldrarna.
Anders kontaktar Återbruket och hör om de vill ha vårt gamla
löpband, annars slänger vi det.
Bosse har fixat speglar till gymmet. Dessa måste säkras på
något sätt. Hur löser vi det lättast?

§7
Städning under Som tidigare år, ansvarar styrelsen för städning av hallen
sommaren
under sommaren.
V 26
V 27
V 28
V 29
§8
Vatten

§9
Övriga frågor

Caroline
Gunnar
Anders
Anders

V 30 Charlotte
V 31 Bosse
V 32 Sauli

Borås Energi och Miljö ska bygga ny pumpstation och undrar
om vi vill koppla upp oss till kommunalt vatten. Det blir en
kostnad på ca 250 000 kr plus förbrukning och årskostnad på
ca 6 500 kr. Skolan är intresserade eftersom de bla tycker att
trycket i kranarna är för dåligt idag.
Vi väljer att tacka nej eftersom vattnet idag kostar oss väldigt
lite. Blir det fortsatta förhandlingar ber vi dem kontakta Anders.

Sofia Glemfelt klipper gräset under sommaren. Än så länge har
hon använt familjens privata gräsklippare eftersom vår är trasig.
Bosse tittar på om den går att laga, annars måste vi köpa en ny.

Storstädningen som skulle vara under våren har ännu inte blivit
av eftersom vi tänkte samköra det med flytten av gymmet. Vi
väljer nu att hoppa över storstädningen och tar den till hösten
istället. Vi ber då Svenska Kyrkan ta städningen eftersom de
står på tur. Det vore önskvärt med städning i slutet av augusti
eller början av september.
Eftersom skolan hyr hallen behöver den besiktigas med jämna
mellanrum. Bosse kollar upp detta.
Vi firar 10-årsjubileum hösten 2018.
Vi planerar att ha någon form av fest på lördagskvällen och på
söndagen anordnar kyrkorna en ekumenisk gudstjänst.
Charlotte kontaktar Monica Larsson för någon form av
underhållning.
Någon eller några har varit inne i hallen, troligtvis onsdag 7/6
på kvällen, och saboterat en dörr. Vet någon något ber vi er
kontakta någon ur styrelsen. Gunnar tittar på dörren om den
går att laga. Det finns ev en gammal dörr vi annars kan
använda.
§10
Nästa möte

Nästa möte är den 4 september kl 18.30 i hallen. Anders fixar
fika.
Vi planerar in strategidagar den 28-29/10.

Vid protokollet.:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

Bilaga:
Anders brev till rektorn på Borgstenaskolan

Från: Anders Glemfelt
Skickat: den 24 april 2017 14:12
Till: Hanna Holmén Löfqvist <hanna.holmen.lofqvist@boras.se>
Ämne: Platsbrist i Borgstenaskolan
Hej Hanna,
Vid vårt årsmöte i förra veckan kom frågan upp om platsbrist i Borgstenaskolan,
några hade hört talas om detta.
För invånarna i Borgstena och för våra barnfamiljer, som ju mycket riktigt ökar vilket
är roligt för hela bygden, så är det viktigt att vi tillsammans löser möjligheten att
barnen kan vara kvar i Borgstena. Dels beroende på att skolan därmed kan
utvecklas, dels för att barnen och inflyttning av barnfamiljer är mycket viktig för vår
orts utveckling och överlevande och dels beroende på att det i dagens
komplicerade och stressade samhälle är viktigt att underlätta för föräldrarna vid ex
hämtning och lämning, fritids mm. Många familjer har ju barn i flera årskurser och
alla arbetar ju inte i Borås och åker förbi skolorna på hemvägen. Det upplevs
struligt att ha barn på flera skolor. För barnen ökar otryggheten och relationer med
lekkamrater/vänner på hemorten hämmas. Verksamheten för föreningarna i byn
hämmas också av att föräldrar måste åka fram och tillbaka för att lämna barnen på
olika aktiviteter i de lokala föreningarna.
Alliansföreningen för Borgstena/Tämta Allhall har ju till uppdrag att utveckla och
främja bygden, vilket vi nu med aktivt stöd från politiken, gjort sedan 2003. Därför
var det väldigt lätt att komma fram till följande erbjudande som ligger helt i linje med
det täta samarbete om lokaler, vatten, uppvärmning, markskötsel mm som vi redan
har mellan staden, skolan och allhallen.
Med anledning av den diskussion som följde så beslutade styrelsen för Borgstena
allhall den 20/4 att erbjuda skolan att disponera lokaler i hallen för undervisning
under kommande läsår. I och med ombyggnaden av gymmet frigörs det gamla
gymmet för andra ändamål.
Vi vill därför erbjuda Borgstenaskolan att nyttja denna lokal helt som klassrum
under kommande år. Lokalen är ca 70 kvadratmeter och har egen ingång och
toalett. Lokalen är i gott skick. Utanför lokalen finns dessutom möjlighet att använda
två grupprum (i detta fall främst under dagtid) dels lilla konferensrummet på ca 10
kvadratmeter och stora konferensrummet på ca 18 kvadratmeter. Dessa lokaler
störs inte av ljud från hallens verksamhet i övrigt. Allhallen som ju är skolans
gymnastiksal ligger nära och ger därmed er möjlighet att nyttja alla övriga faciliteter
som redan finns på skolan. Skolgård, bibiotek, matsal, lekytor, samverkan kring
personal osv
Vi är givetvis öppna för att diskutera de ev anpassningsbehov som finns med er/
Lokalförsörjningskontoret. Vi hoppas och tror att detta ska vara ett kostnadseffektivt
och bra alternativ till bussning av elever till Fristad.

Hoppas ni vill diskutera detta vidare, ta i så fall kontakt med undertecknad
På uppdrag av styrelsen för Alliansföreningen Borgstena/Tämta allhall
Vänligen Anders

Anders Glemfelt
Näringslivschef
Borås Stad
Stadskansliet
501 80 Borås
Sverige
Mobiltelefon 0705-263137
Telefon 033-357053
Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55, Plan 4

