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Datum: 2016-01-20

Namn: Personal Varmsätra skola, Agneta Sörengård, Marianne Ericsson, Marianne Andersers, Sandra

Gatuadress: Varmsätra

Postnummer,ort: 733 92 Sala

Telefon: 0224-748572

F" i b 'k:
org agets ru n Köpav fastighet till förskola/fritids

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidansskrivfält om du behöver mer utrymme):

Varmsätra skola/fritid är en landsortsskola ca 7 km utanför Sala. Pâ skolan finns förskoleklass upp till
åk 6 samt fritids. Vi är ca 110 elever på. skolan och allt fler söker sig hit från Sala tätort. Vi är i
stort behov av lokaler för att kunna behålla och utveckla verksamheten.

Efterfrågan finns om att starta upp en förskola i Varmsätra. I dagsläget så går alla av ortens barn i
förskola inne i Sala.

Vår tanke är att Sala kommun borde köpa in den närliggande fastigheten vid Varmsätra skola. Fastigheten

står just nu t0m,den kommer att komma ut till försäljning inom kort. Fastigheten gränsar till skolgården
och skulle på ett naturligt sätt kunna införlivas. Vi har pratat med fastighetsägaren som är positivt
inställd till att sälja fastigheten till skola/förskoleverksamhet.

Tanken med fastigheten är då att bedriva förskola/fritids där och på så vis frigöra utrymme i skolan för
skolverksamhet. Även om det inte skulle bedrivas förskola i fastigheten så skulle utrymmet kunna användas

till annan skol- och fritidsverksamhet, vilket skulle kunna innebära att vi kan ta emot fler elever frán
Salas tätort, vilket efterfrågas.

Jaggodkänner att Salakommun lagrar och behandlar de personuppgifterjag lämnat enligt Personuppgiftslagen(1998:204).
Jaggodkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida.
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