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Dags att rädda Frennarpsbarnen
BYSKOLAN.

Bristen på förskoleplatser har varit känt under lång tid. I bun har frågan diskuterats flera
gånger men inget har hänt. De som riskerar att få klä skott för denna nonchalans är barnen
på Frennarps byskola, våra barn. Problemet handlar ju egentligen om 100 förskolebarn i
område centrum som idag inte har förskoleplats i deras närhet. Några av följderna för
Frennarpsbarnen, för våra sexåringar och våra barn med särskilda behov blir en farligare väg
till skolan med buss, bil eller cykel.
1. Bussar som ni kommer att erbjuda under skoltid och som därför kommer att gå tomma då
vi föräldrar arbetar och är i behov av fritids.
2. Fler stressade småbarnsföräldrar som ska trafikera en redan trång Skånegata vid
Slottsjordsskolan.
3. Cykla fem kilometer dit och fem kilometer hem i ur och skur, veckans alla dagar, genom
ljus och mörker på otrygga vägar och i rusningstrafik.
För att inte tala om bullrigare skolmiljö då 400 barn i årskurs F-3 ska trängas på Slottsjord.
Stora förändringar för barn som idag kan gå till skolan, är trygga i sitt närområde och med
varandra.
Är detta våra barns trygga framtid? Politiker– hur ser ni på barnperspektivet och
miljöaspekten i dessa följder?
Problemet finns och måste lösas. Nu ska tjänstemännen hasta fram risk- och
konsekvensanalyser som ska ge underlag för er att fatta ett viktigt och avgörande beslut för
så mångas framtid. Sådana här underlag och beslut ska inte stressas fram – gör om och gör
rätt!
Det måste bli långsiktiga och hållbara lösningar på problematiken. På så vis slipper ni och vi
att göra om detta om några år. Kampen är vi beredda att ta när som helst när det handlar om
våra barns trygghet och framtid.
Vakna föräldrar av Halmstad! Hur påverkas era barn av detta tokiga förslag och är det
kanske era barns skola som är föremål för politisk lekskola nästa gång?
Följ oss och stötta oss i vår kamp för våra barns trygghet och framtid på Facebook.
Se nu till att ge barnen och föräldrarna på Frennarp en fröjdefull jul genom att göra det enda
rätta och lägg ner förslaget på måndag. Politiker fortsätt arbetet med att hitta förskoleplatser
för de 100 centrumbarnen då även deras framtid behöver vara trygg.
Henrik Östlund
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