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Anmäl er till beskärningskurs

Stadsplanering

Ny översiktsplan för Uppsala
Föreningen har fått förslaget till ny översiktsplan för
Uppsala på remiss. Detta är ju en av föreningens
uppgifter, att föra fram synpunkter till kommunen
från de boende i vårt område.
För Norby föreslås inga större förändringar. Det
sägs att Murkelparken och Skivlingsparken bör ”utvecklas”, liksom Svamptorget som stadsdelscentrum.
Vad detta innebär vet vi dock inte riktigt.
Alla som vill kan lämna egna synpunkter på förslaget till översiktsplan till kommunen senast den 20
december. Själva förslaget finns att ta del av i Stadshuset. Från föreningen kommer vi bl.a. att poängtera
vikten av att bevara Stadsskogen som en grön oas.
Hus och hem

Släck inte ljuset!
Som tur är så är vårt område relativt förskonat från
stölder. Nu i november utsattes dock ett hus på Fältvägen för inbrott. Tjuvarna verkar ofta välja hus där
det är mörkt och uppenbart att ingen är hemma.
Vi rekommenderar därför alla att ha en lampa
tänd även då ni inte är hemma, t.ex. med timer. Ha
också gärna på en radio. Och glöm inte att lära känna

Vi är många som har något fruktträd på vår tomt. Men hur ska de
egentligen beskäras på bästa sätt?
Det är inte alltid lätt att veta.
Därför ordnar föreningen en
kort beskärningskurs i vinter, någon gång i februari – mars. Det
blir troligen teori under en kväll,
och sedan praktisk beskärning någon lördag eller
söndag.
Anmäl ert intresse redan nu till Henrik Holst,
Malma ringväg 74, tel. 30 07 25 eller e-post till henrik.holst@mpa.se. Vi återkommer med exakt datum.
Områdets historia

Vår historia kartläggs
Som ni kanske vet pågår just nu en studiecirkel om
vårt områdes historia. Resultatet ska förhoppningsvis
bli både en utställning och en skrift om området från
1920-talet fram till våra dagar.
En del i detta är att göra en kronologi över vilka
som bor och har bott i området. Bifogat detta medlemsblad finner ni därför en enkät med några enkla
frågor. Vi i studiecirkeln är tacksamma om ni avsätter några minuter så snart som möjligt och lämnar
svaren till någon av våra enkätmottagare (se enkäten).
Frågor besvaras av vår cirkelledare Viveca
Halldin Norberg, Björklundavägen 10, tel. 30 93 62.

Malmaskolan – mitt i området
På Malmaskolan arbetar man på traditionellt sätt
med skilda årskurser för olika åldrar. Så är det inte
överallt.
– På varje skola får lärarna till stor del välja hur
de vill arbeta, berättar Helena. Det ger bäst resultat
om de får arbeta på ett sätt som de själva tror på. På
Malmaskolan föredrar man att arbeta med homogena
åldersgrupper. På Täljstensskolan och Gläntanskolan
har man däremot valt att arbeta med blandade klasser, alltså med flera olika åldrar i varje klass.

Aktiv föräldraförening
Mitt i vårt område ligger Malmaskolan, det
kan knappast ha undgått någon. Den togs i
bruk 1966 och fyller alltså 35 år i år.
Vissa säger att det blev väldigt bråttom när den skulle byggas, eftersom flera ledande politiker bodde här
i området och hade barn som skulle börja i skolan…
Vara hur det vill med den saken, nu ligger den i
alla fall här. Namnet Malmaskolan kommer förstås
från gamla Malma by / Malma gård, som ligger på
andra sidan Vårdsätravägen.

360 barn från sex till elva år
Idag går 360 barn i den rödmålade skolan. Det är en
s.k. F-5-skola, vilket betyder att man har sex årskullar, från sexåringar i förskoleklasser till elvaåringar i
årskurs 5. Dessutom har man särskoleelever i tre
olika klasser.
De flesta eleverna kommer naturligtvis från vårt
område. På våren före start i förskoleklassen får alla
föräldrar ett brev från den skola som deras barn ska
gå i. Placeringen avgörs av närheten till skolan, och
förstås hur mycket plats som finns tillgänglig på de
olika skolorna. I mån av plats får föräldrarna välja en
annan skola till sina barn om de vill. Inom Eriksbergs kommundel finns ju t.ex. även Hågadalsskolan, Täljstensskolan och Gläntanskolan.
När barnen ska börja i 6:an börjar de normalt i
Eriksbergsskolan, om inte föräldrarna väljer något
annat.

Traditionell kunskapsskola
Rektor för Malmaskolan sedan hösten 2000 är Helena Lundvik. Hon är även rektor och s.k. områdeschef
för Täljstensskolan, Gläntanskolan, Silikatets förskola och dagbarnvårdarna i Kåbo.
– Jag tycker att Malmaskolan är en bra, traditionell kunskapsskola, säger Helena. Det är en trygg
skola med studiemotiverade barn. Personalgruppen
är också stabil.

På Malmaskolan finns det också en aktiv föräldraförening. Styrelsen träffas en gång i månaden med
skolledningen och diskuterar olika frågor. Delvis är
det ren information från skolan, men ofta vill även
skolledningen ha synpunkter på olika förslag. Föräldraföreningen har dock ingen formell eller beslutande roll i skolans arbete.
– En viktig aktivitet är att ordna den s.k. Malmadagen i maj varje år, berättar Torgny Hansson som
är kassör i föräldraföreningen. Då ordnas en mängd
aktiviteter på Malmaskolan för alla elever och föräldrar. Dessutom bjuds de blivande sexåringarna in
till Malmadagen.
– Malmadagen brukar också ge en viss vinst, fortsätter Torgny. En del av det skänks till välgörande
ändamål, och en del kommer skolan tillgodo. Till
exempel som bidrag till olika klasser, eller som nu
senast som bidrag till inköp av en ny klätterställning
på skolgården.

Skolmorfar eller klassfarmor?
Anders Pettersson är enhetschef på Malmaskolan,
vilket betyder att han är underställd rektor och
skolpersonalens närmaste chef. Han bor också
själv i vårt område, på Nya Valsätravägen. Anders
har funderingar kring möjligheten för andra som
bor i området, till exempel äldre, att engagera sig i
skolan.
– Jag skulle gärna se att de som är hemma om
dagarna, till exempel pensionärer, kom till skolan
och träffade oss. Varför inte ta den dagliga promenaden till Malmaskolan och hälsa på? Kanske vill
några också ställa upp och berätta om gamla tider,
ha högläsning för de mindre barnen eller bara finnas till hands på rasterna.
Du som är intresserad kan kontakta Anders på
Malmaskolan på tel. 27 54 54.

