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        ÖVERSÄTTNING 

 

§ 12  MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 

Ordförande hälsade alla närvarande välkomna till årets andra möte. Speciellt Melinda 

Backlund, som inbjudits som sakkunnig gällande konditionsbanan och initiativtagare, 

hälsades mycket välkommen. Altti Vistilä hade meddelat om förhinder. 

 Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.  

 

§ 13  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

 

                          Camilla Ekberg och Marcus Hellman valdes till protokolljusterare. 

 

§ 14  GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

En ändring i uppgjord föredragningslista gjordes så till vida att daghemssituationen, som 

anmälts som meddelandeärende, behandlas som separat paragraf, enär man fått mera 

information om både daghemssituationen och planeringen av skolutrymmen efter det att 

föredragningslistan gjorts upp. Till övriga delar godkändes föredragningslistan. 

 

§ 15  SKOLAN KLASSUTRYMMEN OCH DAGHEMSSITUATIONEN 

 

Fredrik Sundell redogjorde för klassrumssituationen i Gerby skola och konstaterade att det 

blir trångt nästa år. Tilläggsutrymme får man via arrangemang i grannbyggnaden 

(daghemmet) i form en textilsal. Ett privat bolag  bygger ett nytt daghem, som staden hyr,  i 

närheten av hälsostationen. Projektet torde vara klart i januari 2020. På detta sätt skulle alla 

svenskspråkiga barn, som är i behov av dagvård, vara under samma tak och Granvikens 

daghem skulle säljas. Tyvärr förblir antalet klassrum ett problem ännu hösten 2019. 

Livlig diskussion uppstod och man konstaterade att kontakt med både tjänstemän och 

politiker är av stor vikt. Det konstaterades, att den snabbaste lösningen är att hyra av den 

privata sektorn. 

 

§ 16  PROTOKOLLET FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE (13.02.2018) OCH DISKUSSION 

 

Protokollet från senaste möte (13.02.2018) har justerats och föranleder ingen diskussion. 

 

§ 17  MOTION TILL VASA STAD OM KONDITIONSBANA  

 

Melinda Backlund presenterade sig och sade att som personal trainer har hon konstaterat att 

en hinder/konditonsbana, som lämpar sig för barnfamiljer, barn och äldre människor, saknas 

i vårt område. 

En skrivelse uppgjord av arbetsgruppen, som tillsatts på senaste möte, upplästes. Ur den 

framgick det att hindren skulle byggas av naturmaterial kombinerat med metall. Frågor 

gällande säkerhet, ansvar och skötsel diskuterades. Tanken är att satsningen på denna 

konditonsbana/-stig skall vara rejäl, speciellt med tanke på möjlighet till konditionsträning. 

Områdeskommittén tillstyrker den av Gerby-Verstervik Hembygdsförening rf gjorda 

motionen. 

   Den bör lämnas in inom juni till Leila Roininen. 

Melina Backlund avlägsnade sig från mötet kl 18.45. 
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§ 18  NYA STADGAR FÖR OMRÅDESKOMMITTÉN FÖR DE NORRA STADSDELARNA 

 

Konstateras att SSt har vid sitt möte 12.03.2018 godkänt områdeskommitténs ändrade 

stadgar enligt § 64. 

 

§ 19  ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

SSt har vid sitt möte 12.03.2018 enligt § 73 beviljat områdeskommittén äskade budgetmedel 

på 5000.-€ för år 2018. 

 

§ 20    ÖVRIGA EVENTUELLA ÄRENDEN 

 

Hembygdsföreningen handhar vårstädningen detta år. Marcus Hellman är ansvarig. 

Storvikenföreningen städar 15.05.2018. 

 

Områdets föreningar kan delta och presentera sig på Gerby-Vestervikdagen på Strömsö 

21.07.2018. 

 

§ 21  NÄSTA MÖTE 

 

  Nästa möte hålls tisdag 25.09.2018 kl 18.00 i Gerby skola. 

 

§ 22  MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Ordförande avslutade mötet kl 19.15 och tackade  för diskussion, idéer och gott samarbete.  

  


