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Onödig idé. Skribenten gillar inte att eleverna ska behöva åka buss till Slottsjordsskolan. Bild: Joakim
Kullberg/arkiv Bild: Joakim Kullberg

Barnens framtid äventyras
BYSKOLAN.

Kortsiktiga lösningar som att lägga ner Frennarps byskola är ett hot mot vår miljö och våra
barns framtid. Att ett hundratal skolbarn ska skjutsas tvärs genom stan för sin skolgång trots
att de i dagsläget har en väl fungerande skola i sitt närområde känns befängt. Lika befängt
som att lika många (?) förskolebarn ska skjutsas tvärs genom stan för att få barnomsorg.
Detta är ett förslag som om det genomförs får en negativ påverkan på alla delar av
hållbarhetsaspekten – något som borde omvärderas i en ekokommun som Halmstad. Att
barn som i dag i många fall kan gå eller cykla till sin skola ska skjutsas till en skola flera
kilometer bort kommer att genera ökade koldioxidutsläpp och ge en negativ påverkan på
politiskt beslutade miljömål. Trafiksituationen på Slottsjordskolan är dessutom redan i dag
hopplös med en långtifrån säker trafikmiljö för de barn som färdas till fots eller på cykel på
de övertrafikerade gatorna kring skolan.
Jag ber dig som är politiker att säga nej till förslaget om
Skapa nya barnomsorgsplatser där de behövs och
skolområdesindelning. Se till att skapa långsiktiga
samhällsekonomiska delar istället för lösningar som bara

att lägga ner Frennarps byskola!
se längre än till nuvarande
lösningar som väger in alla
löser de närmsta årens problem.
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Jag vill se politiska beslut som ger bättre miljö och inte beslut som ger försämringar – det
har vi inte råd med. Jag vill också se beslut som skapar trygghet och långsiktighet för våra
skolbarn – något annat har vi inte heller råd med.
Marie-Helene Bergstrand
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