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Resarö Föräldraförenings verksamhetsberättelse för 2011 

En till största delen helt ny styrelse tog 2011 över arbetet med att driva Resarö Föräldra-
förenings frågor vidare. Under året har vi bland annat jobbat med följande frågor: 
 

 Situationen vid Resarö skola och Ytterby förskola på grund av omorganisationen av 
skolor i kommunen. Omorganisationen ledde till att nya baracker ställdes upp alldeles 
nere vid Överbyvägen och togs i bruk hösten 2011. RöFFs kontakter har främst handlat 
om hur området kan göras så trafiksäkert som möjligt för de barn som har sin 
verksamhet (f-klass/skola och fritids) förlagd till dessa lokaler. Bland annat handlade det 
från början om att staket helt saknades i planerna. Men vi har även ifrågasatt 
brandsäkerheten samt praktiska frågor som att det inte funnits krokar för barnens 
kläder och att ventilation och torkskåp inte har fungerat som det ska. När höstmörkret 
lade sig över ön visade det sig att utebelysningen var undermålig, inte bara vid de nya 
barackerna utan även på andra delar av skolgården och förskolegårdarna, och även det 
blev en fråga för RöFF. Lokalförsörjningsplanen i kommunen visar ett behov av ny 
förskola och ny skola på Resarö 2015, något som dock inte prioriterades av politikerna. 
Nybyggnation på Resarö kommer inte att ske under nuvarande budgetperiod, 2012-
2014. 

 Trafiksituationen vid Resarö skola om morgnarna. Även detta år har vi fört en ständig 
diskussion med tjänstemän i Vaxholms stad om trafiksituationen. Vi har påpekat att de 
parkeringsmöjligheter som finns inte räcker till och poängterat vikten av att 
avlämningsrampen vid skolan förlängs och att det blir parkeringsförbud på motstående 
sida av Resarövägen. I samband med att de nya barackerna placerades nere vid 
Överbyvägen skedde en omorganisation av de parkeringsplatser som finns till 
förfogande för personal och föräldrar. Det har vi också varit med och diskuterat, men 
ännu inte kommit fram till någon tillfredsställande lösning. 

 Slånbärsgårdens lokaler som åtgärdades efter fuktmätning i maj 2010 och Arbets-
miljöverkets inspektion samma år. RöFF har under året fortsatt att driva frågan för att 
säkerställa att samtliga åtgärder utfördes och kontrollerades på ett fackmannamässigt 
sätt. 

 
Dessa och flera andra frågor diskuterade styrelseledamöter från RöFF med politikerna i BUN 
(Barn- och Utbildningsnämnden) vid ett möte i juni, då följande partier var representerade: 
moderaterna, folkpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet. 
 
Under hösten hade representanter från föreningen ett första möte med Resarö skolas nya 
rektor Christina Persson. Då vi tog upp och diskuterade frågor inom följande områden: barnens 
säkerhet, skolans ekonomi, aktiviteter, framtiden, pedagogiska aspekter samt övriga frågor. 
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I början av höstterminen fördes ett samtal med kulturskolechefen Maria Cederberg Rydén 
angående möjligheterna att utöka Kulturskolans verksamhet på Resarö skola och planerna vid 
en eventuell nybyggnation av skola på ön. 
 
Vi har dessutom: 

 skrivit ett yttrande angående förstudien av Engarn 
Trafikverket arbetade under våren med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl på 
väg 274. Föreningen läste förstudien och skrev ett yttrande. Läs allt i sin helhet på 
www.roff.nu under tidigare aktuella frågor 2011-04-27. 

 skickat skrivelsen ’Cykelbana mot Överby – Bygg klart nu!’ till Vaxholms stad 
Enligt vallöfte från alliansen skulle cykelbanan mellan Resarö Mitt och Överby byggas 
klart ända bort till bussvändhållplatsen i Överby med färdigställande hösten 2011. 
Byggstarten sköts dock upp i väntan på att detaljplanen för Resarö Mitt vinner laga 
kraft. RöFF ifrågasatte beslutet med en skrivelse och fick svar från Helena Westin på 
Tekniska kontoret. Läs mer på www.roff.nu under tidigare aktuella frågor 2011-05-26. 

 arrangerat vår traditionsenliga sommarfest 6 juni 
På Sveriges nationaldag den 6 juni ordnade RöFF sommarfest vid paviljongen. Vi bjöd 
bland annat på levande musik av Jessica Jäger och Ann-Sofie Wensbo, uppvisning av 
dansare från Wall scenproduktion, två hoppborgar och ansiktsmålning. Brandkåren kom 
och visade upp sig. 165 barn gick vår tipspromenad och fick varsin godispåse i pris när 
de kommit runt. Klass 4B, Resarö skola, stod för caféverksamheten. Behållningen gick till 
deras klasskassa. 

 instiftat priset Årets Resaröbo 
Föreningen instiftade under året ett nytt pris, ”Årets Resaröbo”. Nomineringar på olika 
personer som gjort något bra för Resarös barn och/eller ungdomar den senaste tiden 
samlades in på sommarfesten. Styrelsen utsåg sedan en vinnare bland de nominerade 
personerna. Gittan Hultberg blev Årets Resaröbo 2011 och uppmärksammades med en 
vaxholmsinspirerad gåva. 

 hållit styrelsemöten 
Styrelsen har under året hållit sju protokollförda möten. Mötena har hållits hemma hos 
någon av styrelsemedlemmarna. 

 ägnat oss åt information och PR 
o Kallelse till årsmöte 2010 har anslagits på ICA, på skolan och på förskolorna, samt 

på anslagstavlor på ön. Kallelsen har även postats hem till samtliga medlemmar. 
o En informationsfolder om RöFF har delats ut i alla brevlådor på Resarö. 
o Information om RöFFs pågående arbete har under året lagts ut på vår hemsida 

www.roff.nu och på vår facebooksida: 
http://www.facebook.com/RoFF.ResaroForaldraforening 

o Ett ”Vi-saknar-dig-som-medlem”-brev delades ut/postades till alla medlemmar 
från 2002 och framåt. Detta brev gick även ut som ett allmänt utskick via e-post 
till en del klasser och förskolegrupper. 

o Muntlig information om RöFFs arbete hölls på skolans och förskolornas 
föräldramöten i samband med terminsstarten hösten 2011. 

http://www.roff.nu/
http://www.roff.nu/
http://www.roff.nu/
http://www.facebook.com/RoFF.ResaroForaldraforening
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Styrelsens sammansättning har under året varit: 
 
Ordförande: Maria Steinert 
Vice ordförande: Anna Sedvall Wiklund 
Kassör: Anna Högberg 
Ledamöter: Karin Antonsson 
 Karin Malmström Gill 
Suppleanter: Jens Eriksberger 
 Maggie Rodebjer 
Revisor: Dan Pierre 
Valberedning: Karin Antonsson och Anna Sedvall Wiklund 
 
Undertecknade vill tacka alla i styrelsen, alla som är engagerade i föreningens arbete och alla 
föräldrar som hört av sig och deltagit på olika sätt, för ett givande arbete. Samtidigt vill vi passa 
på att efterlysa fler medlemmars engagemang i det kontinuerliga arbetet för att snabbare nå 
konkreta resultat. 
 
Resarö Föräldraförening 
 
 
 
Maria Steinert Anna Sedvall Wiklund 
Ordförande Vice ordförande 
 


