GÄLLANDE OLYCKSHÄNDELSE
PÅ FÖRSKOLA
VASALOPPSVÄGEN 110

Information angående olyckshändelse på
förskola Vasaloppsvägen 110
(UPPDATERINGAR I BLÅTT)

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN
På förmiddagen den 23 november skedde en olycka i samband med att barnen på förskolans översta plan skulle gå ut på gården. En skiva i ett glasräcke i trapphuset på utsidan av
förskolan gav vika och ett barn har ramlat ned. Barnet fördes med ambulans till sjukhus.
Enligt barnets pappa mår barnet efter omständigheterna ok och stannar kvar på sjukhuset
för observation.
Den glasskiva som nu givit vika felanmäldes av förskolans personal fredagen den 17 november på grund av att glaset hade krackelerat. Glaset byttes ut måndagen den 20 november. Glasskivan som monterades på måndagen var, enligt glasmästaren, godkänd i denna
typ av lösning men tunnare än övriga glas i räcket. Polisen utreder händelsen som en
olycka. För SISAB kommer barnens och personalens säkerhet i första hand och vi kommer att arbeta tätt tillsammans med Polisen under hela utredningen.

VAD GÖR SISAB NU?
SISAB har i sitt bestånd ett antal konstruktioner av denna typ och bedömer att konstruktionen är säker. SISAB förstår dock det psykologiska behovet av att ytterligare höja säkerheten i de externa trapphusen på förskolan Vasan vilket motiverar ett antal insatser på
kort och lång sikt.
• Tillsammans med upphandlat säkerhetsbolag och snickare skapas en kortsiktig lösning i
förskolans båda trapphus för att ytterligare säkerställa säkerheten. Arbetet utfördes fredagen 24 november. Därefter genomfördes en besiktning som godkände arbetet. Verksamheten kan vara igång igen måndagen 27 november.
• SISAB går nu igenom samtliga fastigheter för att säkerställa så att liknande olyckor inte
händer på andra platser med liknande konstruktioner.
• SISAB, tillsammans med verksamheten i förskolan, undersöker nu möjligheterna för att
byta ut glaskonstruktionen i trapphusen mot andra lösningar. Detta arbete påbörjas omedelbart.
Eventuella frågor besvaras och samordnas av förskolechef, Kristina Fahlberg. På så vis
säkerställer vi att alla får samma information. Uppdaterad information finns på
www.sisab.se.
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