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Till Vårdnadshavare på Östansjö förskola
Det har från er vårdnadshavare kommit önskemål om minnesanteckningar från
informationsmötet den 15/12 gällande lokalen Stjärnan. Ni får ta del av mina
anteckningar som jag skrev i efterhand för min del (det var svårt att föra anteckningar
då jag var en del av de som höll i mötet).
Efter att fått återkoppling av Byggnads kontroll där resultaten påvisade på vissa
ställen i byggnaden höga resultat av fukt i plattan påbörjade vi direkt en planering av
evakuering. En planering av paviljong ha påbörjats som man beräknar ska var klar i
månadsskiftet januari-februari -15. Vi vet dock att vi är i december månad och har en
del röda helger framför oss.
Vårdnadshavare och pedagoger vill ha svar på om gaserna som kommer från plattan
är ohälsosamma vilket är omöjligt för oss att svara på då det inte finns särskilt mycket
forskat på det. Fredrik Nordvall och Jan Lindbom har letat för att hitta uppgifter om
detta men inte hittat något. Även Ingmar Dahlin (Byggnads kontroll) har inga svar att
ge på den frågan.
Vårdnadshavare och pedagoger vill också ha svar på vilka ämnen det är i gaserna
vilket nu ligger på hemsidan och bloggen
Vårdnadshavare känner stor oro för sina barn som vistas i denna byggnad vilket vi
förstår, några önskar att förvaltningen ska erbjuda hälsoundersökningar på deras
barn, vilket är svårt rent juridiskt. Däremot kommer alla pedagoger som önskar det få
det genom förvaltningen.
Vårdnadshavare ville även få svar på hur många personer i antal som får vistas i
lokalerna vilket vi inte gav några svar på i siffror. Det finns inget idag som säger ett
visst antal utan det är utifrån luften och ventilationskapacitet. Vilket fastighet skulle
kolla upp.
Information om vad som händer och sker kommer kontinuerligt att uppdateras på
bloggen. Har ni frågor gällande fastigheten kan ni kontakta Jan Lindbom och frågor
som berör verksamheten kan ni kontakta mig.
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