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En mycket tråkig händelse
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Styrelsen har erhållit en skrivelse från Eriksgårdens förskola som tar
upp en mycket tråkig händelse. Ur skrivelsen har jag nedan saxat ur
ett sammandrag av händelsen samt av styrelsens svar.
”Förra veckan var jag och mina kollegor ute på promenad med en av våra barngrupper. Vi passerade genom
området som ligger bredvid förskolan och stannade på en av lekplatserna för att äta frukt.
När vi varit på lekplatsen en kort stund kommer en man fram till oss, boende i området, och börjar med
mycket otrevlig och arg ton förmedla till oss att det är en privat lekplats som vi inte får lov att vara på. Vi
försöker att förklara för honom att det inte var något vi visste om men han verkar inte ha förståelse för det
utan fortsätter att slänga ur sig kommentarer som att "hur kan man inte förstå att det är privat, det fattar
väl vem som helst". Vi försökte på nytt förklara att det inte var någon information som vi hade fått, vi hade
inte sett någon skylt och det är ju inte ovanligt att kommunen bygger lekplatser i områden med många hus
och barn. Både jag och mina kollegor upplevde situationen som mycket obehaglig och flera av barnen tyckte
att det var otäckt att en främmande person kom fram och betedde sig på det sätt som han gjorde. ”
Från styrelsens sida har vi omgående bett om förlåtelse för att något sådant har inträffat i
vårt område. Tvärtom har styrelsen sedan många år tillbaka beslutat att lekplatserna inom vår
Samfällighet gärna får nyttjas av alla barn och förskolorna i synnerhet.
Vi kan inte förstå hur någon inom vårt område har en sådan inställning och uppträder på
detta sätt vilket strider mot den inställning vi har till alla de barn som förgyller hela området
med sin närvaro.
Vi utgår från att något liknande aldrig kommer att inträffa på nytt. Det är Styrelsen som fattar
beslut om de gemensamhetsanläggningar vi har inom området. Initiativ av ovanstående
kalliber är dock tillåtet inom den egna fastighetens gränser där man möjligtvis kan ägna sig
att skrämma bort fåglar om dom har fräckheten att landa där.
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