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Anteckningar vid BRÅ-möte i Hjo 2019-09-17
Närvarande: Erwin Hedén, Lisbeth Göthberg, Helene Benjaminsen, Catrin Hulmarker,
Eva Ulfenborg, Christer Svensson, Erik Eriksson, Carina Sahlén, Hans Johansson, Christina
von Tell, Magnus Svensson.
Inbjudna gäster: Jenny Aronsson och Peter Trolle, båda som föräldrar till barn i
Hammarnskolan.
Frånvarande: Anders Westermark, Svante Andrén.
Mötet öppnades av ordförande Catrin Hulmarker.
Föregående möte: Hammarnskolan, till den föräldrar- och medborgarträff som
anordnades i skolan ang. skadegörelse mm. den 27/5-19 kom ett tiotal personer samt
Erwin Hedén, Helene Benjaminsen, Svante Andrén och rektorn för Hammarnskolan.
Deltagarna på mötet enades om att Jenny Aronsson och Peter Trolle skulle bli
sammankallande i fortsättningen för den startade föräldra- och medborgargruppen.
Beslut i samband med Hammarnskolan:
- Jennys och Peters brev till Catrin och Lisbeth + deras svar skall läggas ut på
skolans V-klass.
Föräldramöte på Guldkroksskolan: Ett möte har även hållits på Guldkroksskolan med
anledning av skadegörelse på skolan. Uppslutningen till detta möte, som hölls den 16/9-19,
var mycket god, det kom uppskattningsvis ca 150 personer. Ett nytt möte kommer att
hållas för allmänheten på Park i november. Detta för att hålla liv i den ”rörelse” mot
skadegörelse mm som startats. Intresset för nattvandring var stort och 20 st. nya namn
skrevs upp på Emilssons lista.
Beslutade åtgärder i samband med föräldramötet:
- Tacka för det stora engagemanget via Hjo kommuns officiella Facebook-sida, Lena
Bogren ansvarar för detta.
- Följa upp de intresseanmälningar som gjorts till Nattvandrarna, Lisbeth Göthberg
följer upp.
- Belysning på skolområdet och kameraövervakning efterfrågas, Svante Andrén ska
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-

undersöka möjligheterna till detta.
Suggor på en anmodad plats för ungdomarna på industriområdet bör tas bort,
Anders Westermark ansvarar för detta.

Övrigt: Formerna för Lilla BRÅ diskuterades på mötet. Det föreslås att BRÅ ger Lilla Brå
operativa uppdrag utöver det som annars lyfts där, så att det blir en arbetsgrupp. Christina
von Tell är ledamot i BRÅ och sammankallande/sekreterare för Lilla Brå och därmed en
länk däremellan. Stora BRÅ är i sin tur ett delregionalt BRÅ i vilket Catrin ingår.
Föräldrar vill ha tydliga kontaktvägar till de som de ska vända sig till vid problem, detta har
lagts upp på V-klass.
Senaste CAN-enkätens resultat kommer att presenteras den nionde oktober. Christina
von Tell kommer att få denna information och förmedla vidare på nästa BRÅ-möte.
Trygghetsvandring har skett på Guldkroksskolan tillsammans med kommunpolis,
skolkurator, elevcoach, rektor, folkhälsostrateg och elever. Där framkom en del
förbättringspunkter, bland annat att belysningen på skolgården upplevs som otillräcklig.
Övriga beslut:
- En uppdatering av Samverkansöverenskommelsen och Medborgarlöftet ska ske.
Helene Benjaminsen, Eva Ulfenborg och Christina von Tell ansvarar för detta.
- En ANDT-policy ska tas fram, Christina von Tell, Eva Ulfenborg och Annika
Essehed ansvarar för detta.

Information från ledamöter:
Erik Eriksson: Inbrotten och skadegörelsen har minskat i Wennergrens fastigheter, men
det har en tendens att gå upp och ned. Det har skett skadegörelse på toaletterna och även
graffitimålning. Anser att de har ett bra samarbete med polisen. Upplever inte att trafiken
har blivit bättre, det är fortfarande ungdomar som kör runt och spelar hög volym vilket
hyresgäster har reagerat på.
Fritid (Christer Svensson): Två av fritidsledarna på Fritidsgården ska delta på
konferensen Förebygg.nu i november. Jobbar med uppsökande verksamhet, för att ”fånga
in” fler ungdomar till verksamheten. Man upplever att fritidsgården är för liten och har
tankar om att vara mer mobil i sin verksamhet. Har haft bekymmer med klotter vid
actionparken. Ska ha möte med Guldkrokshallen angående problem. Informerar om att två
stölder av konst skett från utställningarna på Kulturkvarteret, ska sätta upp
övervakningskameror.
Trafik (Magnus Svensson): Trafikveckan för skolan pågår denna vecka och de ska även
åka runt till småskolorna. De hastighetsmätningar som genomförts i Hjo håller på att
sammanställas. ”Din Fart-tavlor” ska flyttas. I oktober genomförs den sista
utbildningsomgången för hemtjänstpersonal (fordon).
Hans Johansson (Gullkroksskolan): Lugn skolstart på Guldkroksskolan. Dock har det
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varit lite ”stök” runt skolan på fritiden.
Polisen (Helene Benjaminsen): Mycket synlighet i Hjo med bl.a. moped och Atraktorkontroller. Brottsligheten bl.a. tillgreppsbrott ökat i Hjo. Något mer våldsbrott
(misshandel) i hamnen än tidigare år, under sommaren. Cannabis är huvuddrogen i Hjo.
Det nuvarande Medborgarlöftet och Samverkansöverenskommelsen förlängs (innehållet)
från 2019.
Kommunen (Lisbeth Göthberg): Informerar om ett brev (mail) som inkommit från en
orolig medborgare/förälder angående filter på kommunens datorer, och särskilt skolans
datorer. Detta av den anledning att det går att titta på bl.a. porr på skolans datorer.
Lisbeth får uppdraget att ta frågan vidare till IT-chefen.

Nästa möte: 3/12-19 kl. 13.00.
Vid pennan
//Erwin Hedén, Lisbeth Göthberg och Christina von Tell

