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Barnpanel – Halltorpsskolan 2018-10-10 

Dåligt med gatlysen i b.la Trottorp. Vad kan ni göra? 

Ni som bor där kan skicka in en Tyck till. Vi äger inte de frågorna i Södermöre 
men vill gärna vara med i diskussioner. Vi har sammanställt åsikter kring våra 
vägar och skickat vidare till Trafikverket. Vi ska också träffa dem vid möte, 
efter det skickar vi ut svar till de som vi vet har lämnat åsikter. Bra om man 
meddelar Hanna också så vi får veta vad som händer.  
 

Vi skulle vilja ha en skateramp i Halltorp 

Även här kan ni skriva en Tyck till. Man kan också kontakta byalaget i Hall-
torp, kontaktperson Ulf Gustavsson. Vi kan också hjälpa till att söka pengar.  

Vi vill ha tillbaka fotbollsplanket på skolan 

Planket togs bort när skolan skulle renoveras. Nu när det är färdigt får vi pla-
nera in var vi kan placera ett nytt.  
 

Promenadväg till skolan saknar övergångsställen och trottoarer 

Trottoarer har man inte ofta inne i samhällen. Övergångsställen kan ge en falsk 
trygghet. Byalaget ligger på och vill förbättre gång- och cykelvägen som går 
genom samhället.  

Kommer det komma ett bibliotek till Halltorp? 

Nej, det tror vi inte. Samhället är för litet. Skulle det bli stor inflyttning kan det 
bli aktuellt. Man kan också nyttja bokbussen. 
 

Kommer vi få en idrottsförening i Halltorp? 

Mycket möjligt men det är inte politiker eller skola som bestämmer. Det är ni 
själva tillsammans med föräldrar som bildar föreningar. 
 

Får vi en ny idrottshall eller kan den renoveras? 

Inga planer på ny hall. Nybygget i Ljungbyholm ska serva hela Södermöre. Har 
elever önskemål på redskap får man ta med på elevråd.  
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Vi vill ha mer varierad skolmat. Vi undrar också vad en måltid 
kostar? 

Kostchef har besvarat att en måltid kostar 8 kr i snitt. Olika maträtter kostar 
olika mycket. Ibland billigare, ibland dyrare. 
Matsedel är gemensam för kommunen. På skolan finns ett matråd där man kan 
ta med åsikter till ex önskevecka.  
 

Varför går det inte fler bussar till Kalmar och Torsås? 

Vi har lyft frågan till Landstinget för att göra en utredning för trafiken. Främst 
helger är ett bekymmer. Politiker och kommundelsutvecklare vill vara med i 
utredningen. 

Var ligger ert jobb?   Vi skulle vilja göra ett studiebesök på 
kommundelskontoret och se vad Ni gör och hur det ser ut och 
träffa de som jobbar där med olika saker. Är det möjligt? 

Självklart. Politiker sitter inte direkt på kontoret, som politiker är man mycket 
ute på möten. Vi har öppna nämndsammanträden som man är välkommen på. 
Nämnd och förvaltning bjuder också på frukost några gånger om året som 
man är välkommen på. Till förvaltningskontoret är ni jättevälkomna att göra 
studiebesök.  

Kan man få en bättre klättervägg till Halltorp? 

Rektor får prioritera vad pengar ska gå till. En klättervägg kan man önska ge-
nom elevråd. Vi kan inte ha allt i våra orter men man måste kunna ta sig till det 
ställe som har. Det jobbar vi extra mycket för. 

Bilar kör för fort håller inte hastigheterna (30 eller 50 skyltar), 
kan man utöka med farthinder eller annat? 

Man kan säga till sina föräldrar att hålla hastigheten. Man kan också tipsa poli-
sen så att de kan komma ut och utföra kontroller av hastighet. Halltorpsvägen 
mot kyrkan extra utsatt. 

Ska det hända något med matsalen? 

Renovering går med jämna mellanrum. Möblemang är ganska nytt. Föräldrar 
har fått hem ett mejl gällande att maten kommer att tillagas i Hagby, viss mat 
och bakning av bröd m.m. ska fortfarande göras i Halltorp. 
 

I Halltorp på Glasholmsvägen riktning mot Söderåkra står 70-
skylten för nära Halltorp, kan man flytta skylten längre bort mot 
Söderåkra? 

Den står verkligen dumt till den skylten, den borde flyttas på. Skicka en Tyck 
till. 

När ska mellanstadiedelen, fräschas upp, som dörrar? måla om i 
klassrummen?  Det var bara en vägg som blev målad i klass-
rummen. 

Vet inte om det ansågs att det var så pass bra att det inte behövdes. Rektor 
meddelar att hon kan ställa frågan igen. Tas upp igen på elevrådet? 
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Vi skulle behöva ett riktigt skolbibliotek även i Halltorp. Vi för-
står om det kostar pengar men vi kunde i alla fall få pengar till 
nyare böcker. 

Finns ett fint, nymålat bibliotek med fåtöljer m.m. Finns en lärare som ansvarar 
för inköp. Kanske kan skolbibliotekarie göra iordning boklådor som hon ställer 
dit. Om man vill ha nya böcker nu kan man diskutera på elevrådet också. Bok-
bussen är på skolan en gång i månaden. 

Vi har nu en bra skola med en trevlig miljö runt omkring. Det är 
roligt att gå till skolan. Men tyvärr satsades inte så mycket på 
mellanstadiet. Varför kunde man inte målat och gjort fint även i 
deras klassrum? 

Rektor kontaktar serviceförvaltningen och levererar svar på elevråd. 

Vi vill bli fler barn i skolan. Vi tänker att vi gör lite reklam för 
skolan genom att prata gott om vår skola. Hur kan politikerna 
hjälpa till? 

Politiker får pratat gott om skolan när de träffar folk ute. Det är också viktigt 
att få till tomter i Halltorp så att folk kan flytta hit. 
 

Fokustiden ska vara lika i Kalmar, men hur är det tänkt i Hall-
torp? Där måste bussen gå så att alla kan stanna i skolan och 
sen åka hem senare. 

Vi jobbar för detta. Skolledare i Södermöre ska träffa förvaltningen för diskuss-
ion inför 2019/2020 för att identifiera behov m.m. I januari bjuds KLT in för 
diskussion kring lösningar. 
 

Kommer det att byggas ett Halltorps Bad, som man har det i 
Påryd. 

Tyvärr kan man inte ha allt på alla ställen. Kanske kan man hitta något i Hall-
torp som inte finns någon annanstans så att folk vill komma hit. 
 

Det förstörs i bygdegården, kan man installera ett larm? 

Just nu har det inte prioriterats kostnadsmässigt. Det är föreningen som äger 
den så tyvärr kan inte kommunen bestämma kring larm där. 

Kan det byggas en stor idrottshall som kan användas av all-
mänheten? 

Inte i dagsläget. Man får nyttja den i Ljungbyholm och på andra platser. 

Vi skulle vilja ha gatubelysning, vid Namnerum och Trottorp. 

Det går att skicka in Tyckt till och ta kontakt med Trafikverket. Det hjälper vi 
till med. 

Kan man ha en fotbollsserie i Södermöre 

Rektor tar med sig frågan. 
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Det är skräpigt i Halltorp! Kan man sätta upp fler papperskor-
gar? 

Det ska man kunna få till. Skriv en Tyck till och ange platsen där det anses 
skräpigt. 

Varför får vi inte lika mycket fördelar, som andra elever i Kalmar 
kommun, som de som bor inne i Kalmar. Många har en till en 
dator.  Bussar hem från till exempel fritidsaktiviteter och fokus-
tid 

Gällande bussar så vill vi att det ska finnas möjlighet att ta sig till aktiviteter. I 
Halltorp finns andra saker som inte finns i stan. Fler datorer har köpts in. På 
högstadiet får man en egen dator.  
 

Det är kallt i vissa klassrum och på sommaren för varmt, venti-
lationen verkar inte fungera, Hur kan ni hjälpa oss att rätta till 
detta? 

I nybygget har bergvärme installerats. Vi får be vaktmästare kolla om det går 
att ställa in ventilation m.m. Ta upp på elevråd eller be lärare kontakta rektor så 
för hon det vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 


