
Interpellation ställd till Pyry Niemi och Agneta Hägglund gällande Västerängsskolan.

Vi moderater föreslog i en motion att skolsituationen skulle utredas i Håbo för att se var vi bäst skall 
satsa våra pengar när det gällde renoveringen av Västerängsskolan. Motionen besvarades med 
vändande post och man hade redan beslutat att satsa 40 miljoner på en renovering. Detta  trots att 
ett beslut från fullmäktige inte förelåg.

Nu har renoveringen påbörjats sedan ett antal månader tillbaka. Under första perioden av terminen 
var det en byggarbetsplats med diverse trafik, nu är barnens rast- och lekgård ”endast” trafikerad av 
kommunbilar, sopbilar och andra hantverksbilar med all den fara det innebär för de lekande barnen.  
Är det acceptabelt?

Barackerna byggda i två våningar med utomhustrappa och ett lågt räcke medför en stor 
riskexponering där barnen kan halka under höst och vinter. Det låga räcket i kombination med små 
lekande/klättrande barn gör också att olyckstillbuden kan öka.

Då det inte finns en riktig matsal har barnen tidigare fått äta i sina klassrum, detta skulle väl kanske 
vara än mer besvärligt nu när maten inte ens finns i samma hus som klassrummen. Det har fått till 
följd att barnen nu måste klä på sig och gå över till annan byggnad och därmed är lunchtiden så kort 
att barnen inte hinner att äta, utan uppmanas att kasta det sista så de hinner ut innan nästa matlag 
ska utfordras. Detta är en process som inte främjar god kosthållning och hälsa!

Vad gäller fritids är periodvis personalstyrkan så knapp att de inte har möjlighet att genomföra det 
uppdrag som de är anställda för att göra.

Barnen har under ett par dagar i slutet av oktober fått vara på Gransäterskolan eftersom vattnet 
stängts av. Denna vistelse upplevdes som en riktig lyxupplevelse. De fick äta på riktigt porslin, fick god 
tillagad mat med rikligt med sallad. Hur rimmar detta med likställighetsprincipen?

Vad fick majoriteten att genomföra detta beslut om ombyggnad, utan att först grundligt gå igenom 
vilka följder det skulle få för eleverna på Västerängsskolan. Snart är denna termin till ända och en 
förlorad sådan för många barn pga bristande arbetsmiljö, vad kostar inte det. Det finns barn som 
upplever situationen så jobbig och rörig att de inte vill gå till skolan längre. Många måste dessutom 
sitta med hörselkåpor på lektionerna för att över huvud taget kunna få en stunds lugn och ro. 

Frågeställningar:
Är det här en skola som vi vill att våra barn skall gå i?

Är det här en miljö som vi vill ge våra barn som en gång skall ta över vårt samhälle.

Fanns det inte plats i Gransäter (Potentia har flyttat ut), eller alla de baracker som fanns uppe vid 
Futurum som revs i våras?

Kan ni med gott samvete säga att ni gjorde det bästa för barnen i Västerängsskolan?

Carina Lund (m) och Karl-Henrik Nanning (m)
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