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Skola, Service och omsorg 

 

Möte i biblioteket på Ekbackens skola 110330. 

 

Närvarande: Annica Karlsson, Eva Eriksson, Britt-Marie Gråfors, Krister Trybom, Jenny 

Hagberg, Camilla Norgren, Ingrid Lundh, Yvonne Sandmark, Nils-Erik Jacobsson och 

Solveig Elmwall. 

 

1. Vi bestämde först nästa mötesdatum till 26/4 kl. 19.00  på biblioteket. 

 

2. Skolan diskuterades, önskemål och styrkor. Vi gick laget runt, vi vill att hela skolan 

ska vara en gemenskap från förskola till 6:an. En fördel är att vi har B-form här. 

Annica efterlyser även att vi gör saker tillsammans i ”blandad” ålder.  En ny sporthall 

står på önskelistan, den gamla är taket i dålig kondition. Även klassmorfar eller 

mormor saknas i skolan. 

 

3. Omsorgen nästa punkt. Vill ha kvar hemtjänsten i Sparreholm, Äldreboendet är bra 

här, vi blir bara äldre och äldre…. Åsen är väldigt familjärt och hemtrevligt. Önskemål 

om tex. Prat med många gamla som sitter hemma och inte kommer ut så lätt, 

arbetslösa som kan gå hem och prata 1 timma – mötet mellan människor är väldigt 

viktigt. Ett mellanboende diskuterades, där man kan bo nära Åsen och klara sig själv 

så mycket som möjligt, men gå och äta där, och be om hjälp om man behöver. En ny 

mötesplats skapas nu: Sinnenas trädgård vid Åsen, där både unga och gamla kan 

träffas. Församlingshemmet har träffar för daglediga, är mycket populärt. Vi tycker 

det är väldigt trevligt att alla hälsar på varandra här i samhället.  

 

4. Service. Vi har Handlarn, där finns post, apotek. Kiosken, ATG, Pizzerian, Solens 

resturang, Färgaffären, Sandras. Bussen finns men byter avgångstider för ofta! 

Distriktssköterskan har nu stängt, ett önskemål om vårdmobil diskuterades.  

 

5. Hoten. Jobben i Sparreholm, DaxDoor har varslat alla 58 anställda. Vill ha 

hemtjänsten kvar, skolan och biblioteket, handlarn läggs ner, Årdalas förtvining, 

varierande busstider. 

 

6. Möjligheter.  Att använda huset där distriktsköterskan varit till 55-plus boende. 57:a 

bör rustas upp. Badet i Sparreholm är mycket bra och omtyckt, städas varje dag = 

BRA.För barn och ungdom behövs en lokal att vara i, då behövs även 2 vuxna som 

ställer upp och engagerar sig. Jenny och Camilla hör med sina barn vad dom har för 

önskemål. Vi vill ha ett Infoblad om Sparreholm för nyinflyttade. 

 

 

7. Och det viktigaste av allt: Engagera andra! Hur ska vi få ihop det? 

 

Vid pennan/Solveig  


