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Luleå 2015-11-20

Till/
Framtidens skola
Luleå kommun
971 85 Luleå

Synpunkter på del av materialet ”Framtidens skola i Luleå” avseende förskolor
på Hertsön
I ”Underlag för fortsatt utredning av skolstruktur kommande tioårsperiod Hertsön”
beskrivs inte bara hur skolor ska förändras utan även hur förskolor ska förändras.
För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska
komma bort i hanteringen vill vi framföra följande:
I förslaget sägs, vad gäller förskolor, följande:
• Svedjeskolan anpassas till förskola.
• Förskoleverksamheten Norrgården, Lillstrand och fd Hertsölund sammanförs till
Svedjeskolans förskola.
Fakta gällande antal barn i åldern 0-5 år samt de förskolor som finns på
Hertsön idag
Idag finns, enligt statistik från Luleå kommun avseende områdena Hertsön och
Lerbäcken, 83 barn i åldern 0 år samt 446 barn i åldern 1-5 år.
På förskolorna som finns idag finns följande avdelningar och antal barn placerade.
Dungens förskola
5 avdelningar
93 barn
Hertsölunds försk/Lillstrands försk 2 avdelningar
30 barn
Norrgårdens förskola
2 avdelningar
35 barn
Snömannens förskola
5 avdelningar
85 barn
Ängens förskola
4 avdelningar
65 barn
Fristående förskolan Ur o Skur
17 barn
Just nu finns även ca 27 barn som önskar plats kommande vår.
Av dessa ska ca 17 placeras på en nyöppnad avdelning på Ängens förskola. Det
innebär att ytterligare en avdelning behövs någonstans på området.
Viktiga händelser när det gäller förskolor på Hertsön
Förskolan Hertsölund befanns vara otjänlig som förskola och revs under 2015.
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Förskolan Ur o Skur har sagt upp från sina lokaler. Förskolan ska vara ute från sina
lokaler sommaren 2017.
Hertsölunds förskolas återuppbyggnad
När Hertsölunds förskola revs var planen från kommunens sida att den skulle
återuppbyggas. Starten skulle ske redan 2015. Det besked som tjänstemännen idag
fått är att avvakta med detta. Planerna för nybyggnad av Hersölunds förskola innebar
att det fordrades förändring av detaljplanen då byggnaden skulle bli i två våningar.
Då undrar man är även detta stoppat?
Vårt förslag är att kommunen förverkligar de planer som finns vad gäller
Hertsölunds förskola. Bygg upp Hertsölunds förskola.
Varför är Hertsölunds förskola och dess placering viktig?
Geografiska läget
Tittar man på kartan över Hertsön (se bilaga) finner man att de förskolor som
föreslagits har en kantring mot centrumhållet. Ängens förskola som ligger längst ut
på Hertsön föreslås vara kvar men sedan är Dungen/Svedjeskolan nästa anhalt mot
centrum för de föräldrar som har barn längst ut på Hertsön, i mitten av Hertsön samt
Lövskär.
Det kan inte vara rimligt att föräldrar och barn ska färdas till centrum (förutom de som
bor längst ut samt Lövskär och kan nyttja Ängens daghem)
För att tydliggöra detta bifogas en karta över Hertsön där daghemmen märkts ut.
Vårt förslag är: Mot bakgrund av hur bostadsområdet Hertsön ser ut måste
Hertsölunds förskola byggas upp igen.
Nyttjande av kollektivtrafik
Hertsölunds förskola är(var) placerad intill en busshållplats. Viktigt för de som inte
har bil och skjutsar sina barn. I ALLA dokument som framställa av beslutsfattare i
kommunen pratar man om att vi ska komma ifrån bilberoendet och se till att
kollektivtrafiken kan användas. I förslaget ska stora delar av förskoleverksamheten
placeras i centrum d.v.s Dungen och Svedjeksolan. Där går busslinjen betydligt
längre från förskolorna.
Vårt förslag: För att kunna möta upp mot planer som tas fram av beslutsfattare, vad
gäller användning av kollektivtrafiken, är uppbyggandet av Hertsölunds förskola en
bra investering.
Svårigheter när Svedjeskolan ska göras om till förskola
Biltrafik för att lämna och hämta barn vid Svedjeskolan/Dungens förskola
Redan idag är trafiksituationen kring Svedjeskolan/Dungens förskola oerhört
besvärande. Då undrar vän av ordning – Hur blir det om förslaget som ligger blir
verklighet? Är kunskapen om trafiksituationen kring Svedjeskolan lika dålig som
kunskapen om gång- och cykelvägar från Hertsön till Örnäset?
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Utemiljön vid Svedjeskolan
Redan idag, när Svedjeskolan är lågstadieskola, är utemiljön ett problem. Det är en
liten skolgård och där går idag 55 elever i förskoleklass och 167 i årskurs 1-3.
När det är skolverksamhet så vistas barnen ute endast på raster. Ska Svedjeskolan
byggas om till förskola fordras en helt annan utemiljö då barnen vistas ute i mycket
större omfattning.
Norrgårdens förskola
Norrgårdens förskola ska i förslaget läggas ner. Förskolan har två avdelningar och är
lämplig för barn som har bekymmer att vara på större enheter. Förskolan ligger
fantastiskt till med närhet till skog, till Miljögården med de djur som finns där, Hertsö
kullar som är fantastiskt fin lekmiljö särskilt på vintern samt Koloniområdet dit barnen
kan gå för att titta på blommor och andra växter.
Fristående förskolan Ur och Skur
På Hertsön har vi en fristående förskola som är mycket uppskattad. Det är ett företag
som tar hand om 17 barn och ligger längst ut på Hertsön. De hyresavtal de har med
Luleå kommun löper ut sommaren 2017. Enligt uppgift från kommunen ska det bli ett
gruppboende för funktionsnedsatta. Huset ska byggas om till fyra lägenheter.
Vi tycker att det vore synd att en uppskattad verksamhet ska försvinna. Vi har förstått
att kommunen värnar om företagsamheten på Hertsön och detta är inte ett utslag av
detta.
Tilläggas kan är att vi inte är emot gruppboendet i sig. Vi har redan flera
gruppboenden på området men tycker att kommunen borde hitta något annat ställe
som är lika lämpligt för den tänkta verksamheten.
Förändringar av invånarna på Hertsön
Idag är Hertsön inne i en generationsväxling. Många äldre väljer att sälja sina hus
och då flyttar barnfamiljer in i stället. Utöver det så ökar invånarantalet i Lövskär och
detta gör att det behövs ytterligare förskoleplatser.
Kommunens uttalade satsning på Hertsön/Lerbäcken
Man kan konstatera att områdena Hertsön/Lerbäcken är Luleås största
bostadsområde. Vi som bor här anser att vi ska ha den samhällsservice som
motsvarar vårt befolkningsantal. Vi vill ha skolor, förskolor, äldreomsorg och annat
som ett bostadsområde behöver och som fyller det behov vi har.
I dokument efter dokument presenteras hur kommunen ska stödja bostadsområdet
och utveckla detsamma. Senast i ”Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Hertsön
& Lerbäcken. Där anges Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning
2012. Nu vi vill nu se att det inte blir mycket prat och lite verkstad.
Vi vill se att Hertsölunds förskola byggs upp igen och att rockaden med förvandla
Svedjeskolan till dagis, flytta Svedjeskolan till Hertsöskolan och flytta Hertsöskolans
högstadium till Örnäset inte blir verklighet.
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Barnens bästa ska tas tillvara i alla beslut som fattas i kommunen
Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Det är vad alla som tar barn på allvar och
verkligen bryr oss om vad barn verkligen vill och vad som är bäst för dem.
Ett sätt för er som bestämmer är att göra en Barnkonsekvensanalys innan beslut om
”Framtidens skola i Luleå” sker.
Slutligen några tankar från oss i Intressegruppen för Hertsön
När man läser förslaget ”Framtidens skola i Luleå” och bor på Hertsön känner man
sig väldigt uppgiven. Alla vackra ord om att satsa på vårt helt fantastiska område
verkar vara tomma ord.
Vi som bor här trivs på vårt område och vi är rädda om det. Vi känner stolthet över
området som fått utstå mycket spott och spe under tidigare år, och tyvärr hänger det
ännu kvar.
Här bor många olika människor både fattiga och rika, välutbildade och de som inte
gått så länge i skola. Vi kommer från många olika ställen både Jämtön och Överkalix,
från Burma och Iran och även många andra spännande ställen på vår jord.
Vi tycker att Hertsön är bäst.

Intressegruppen för Hertsön

Elizabeth Bergman
Enligt uppdrag

Bilaga: Karta över Hertsön där förskolorna märkts ut.

