Ulvsundaskolans Föräldraförening
Protokoll styrelsemöte 20090312
Närvarande:
Mattias Henningsson, Mats Henriksson, Marie Kollberg, Elisabeth Edén, Lotta Haglund.
1. Övergångställe.
Mattias och Elisabeth tar en promenad (29/4-09) längs barnens skolväg i Ulvsunda och
Johannesfred. De ser över och sänder info till trafikkontoret ang. de övergångsställen som bör
flyttas samt justeras.
2. Miljöförvaltningen – Sand och Grus AB Jehander.
Kammarrätten har nu gett sitt godkännande till bygglov för Sand och Grus AB Jehander.
Mattias ringer Åse för att höra hur vi ska gå vidare och mailar ut info han får av henne.
Lotta skissar på ett pressmeddelande. På hemsidan www.wallberg.info finns info om Sand och
Grus AB Jehander SL:s vagndepå. Vi vill gärna vara aktiva och väcka liv i opinionenen, sätta upp
lappar så att fler kan utrycka sitt missnöje till politikerna. Vi hör först med arbetsgruppen innan vi
agerar.
3. Tvärbanan- vagndepå
Vi undrar vad som är tanken med vårt område då även SL:s vagndepå är planerad längs barnens
skolväg. Se punkten ovan.
4. Ekonomi
Åse och Karolin har setts och gått igenom föreningens ekonomi. Kontot visar ca +5000 kr .
Till nästa möte tar karolin med kontoutdrag samt medlemsmatrikel.
5. Läxläsning
Läxläsningen som Sandra Olsson håller i på måndagar krockar tyvärr med att många barn går
tidigt på olika aktiviteter.
Vi frågar henne om det finns möjlighet att ändra dag. Vi sätter också upp en lapp på FF:s
anslagstavla som en påminnelse till alla föräldrar.
6.Kulturbidrag
Snart dags att dela ut kulturbidraget till alla avgångselever. På nästa möte går vi igenom vilken
summa pengar barnen ska få samt när det ska delas ut.
7. Hemsidan
Robban har filmat barnen när de spelat teater Marie ska höra om vi kan få lägga ut filen på
hemsidan.

8. Uppfräschning utav entrén och trapphuset
Vi inventerar skolan och ser vad som kan fräschas till med små medel.
Marie har gjort en preliminär aktiviteslista över olika önskemål som vi har och vi diskuterar vad
som ska prioriteras vad gäller målning samt byte av gardiner etc. Elisabeth har med tygprover
från IKEA.
Marie sammanställer listan som vi tittar på igen kommande möte då vi också planerar en fixardag
för föräldrar.
9. Nästa styrelsemöte.
Sönd. 29/4-09
Protokollförare: Elisabeth Edén

