Motion avseende permanent evakueringsbyggnad för grund- och förskolor.
Bakgrund:
Haninge kommun har ett ambitiöst nybyggnads och renoveringsprogram för kommunens grund- och
förskolor. Samtidigt förekommer olyckor och skadegörelse på barnens skolbyggnader. Vi har under
ett antal år, varit förskonade från att någon skola brunnit ner, dock är det något som vi tyvärr måste
räkna med att det kan inträffa. Allt detta sammantaget gör att behovet av evakueringsbyggnad/byggnader är stort. Haninge kommun har likt de flesta andra kommuner löst detta med
baracker eller andra tillfälliga lösningar i slitna lokaler typ Gamla Fredrik yrkesskola.
Nuläge:
Vi har Gamla Fredrik yrkesskola ”den röda tegelbyggnaden” där idag Haninge Montessori under ca
ett år kommer att ha sin verksamhet till deras nya byggnad är klar. Byggnaden har många kvaliteter
som gör den värd att bevara. Den ligger centralt och har en trevlig skolgård som skulle ge en
inbjudande entré om man fullföljer de planer som finns med att bygga bostäder där de gamla
verkstadsskolorna med mera nu står. Att låta den gamla huvudbyggnaden renoveras är ett inte allt
för stort projekt, då den är lätt att komplettera med hiss och redan nu har tillgänglighetsanpassade
entréer för de som har sådana behov. Byggnaden innehåller tillagningskök och har många kvaliteter
som väl skulle uppfylla moderna pedagogiska önskemål. Självklart är byggnaden i stort behov av en
renovering då de tekniska systemen med marginal passerat sin tekniska livslängd.
Renoveras byggnaden kan man på så vis uppfylla nedanstående effekter.
•
•
•
•

Att centralt ha en riktig byggnad i beredskap om någon skola helt eller delvis blir förstörd
Att istället för att för stora pengar, hyra in baracker vid renoveringar av andra skolor
Att ge ett nybyggt område en trevlig entré
Att genom så kallad urban mining, återanvända stora mängder byggnadsmateriel

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Haninge att kommunfullmäktige
beslutar:
Att renovera och omvandla Gamla Fredrik Yrkesskola till att bli en permanent evakueringsbyggnad
för grund och förskoleverksamhet.
För Sverigedemokraterna Haninge, 2018-11-18

___________________________________
Christian Lindefjärd, gruppledare
Ledamot kommunfullmäktige

