Bästa beslutfattare!

Karamalmens direktion har tagit del av planerna på förändrade elevupptagningsområden. Vad
beträffar de föreslagna ändringarna för Karamalmens elevupptagningsområde så har vi några
åsikter. Vi förstår givetvis att förändringarna är av nöden tvungna emedan mängden elever i Boställ
inte skulle räcka till för att fylla och därmed berättiga ett nybygge av en tvåseriers skola i Alberga.
Det är en svår balansgång att gå. Samtidigt är det också viktigt att göra en så långsiktig plan som
möjligt för att på bästa sätt kunna serva kommuninvånarna. Av denna anledning förhåller vi oss en
aning skeptiska till att man föreslår att hela den del av Kera som är beläget på den södra sidan av
tågbanan görs till upptagningsområde för Alberga skola. Den planerade bebyggelsen på den norra
sidan av banan är ringa i jämförelse med den södra delen. Tar man därtill i beaktande att Albergaområdet bebyggs i en rasande takt så känns det som om Alberga-skola tämligen snart kommer att
fyllas.
Idag har Karamalmens skola 203 elever och som mest har skolan haft 232 elever. Elevantalet
förväntas sjunka till under 190 nästa år med nuvarande upptagningsområde. Baserat på var eleverna
bor idag skulle den nu föreslagna modellen medföra en minskning på ca 50 elever, vilket skulle
betyda att det då den slagit fullt ut endast finns 140 elever kvar. Skolan har en beräknad kapacitet på
240 elever.
Tar man dessutom i beaktande en miljömässig aspekt samt lägger till ett hälsoperspektiv så anser vi
att närheten till skolan främjar båda. Antalet cyklande och promenerande skolelever kommer
säkerligen att minska i sin helhet då elevernas skolväg förlängs ända till Alberga. Särskilt bekymrade,
på kort sikt, är vi över att Klobbskogs elever skulle bli tvungna att ty sig till tåg och/eller buss fast de
mycket enkelt skulle kunna promenera eller cykla till Karamalmen.
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