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Salakommun
StoraTorget1 _________
733 25 Sala °““‘3“'

Medborgarförslag

Datum: 2016-04-20

Namn: LindaBrüdigam

Gatuadress: Hällbyvägen 11

Postnummer,ort: 733 73 Ransta

Telefon: 070-4273337

" 'k: ..Forshgets"m" HOGSTADIESKOLAlRANSTA

Beskrivochmotiveraditt förslag(fortsättskrivai baksidansskrivfäitom du behövermerutrymme):

Vi lämnar här ett medborgarförslag med anledning av att; en helt: ny skola ska byggas i Ransta.
Vi är en stor Eöräldragrupp i Ransta som önskar att högstadium också byggs med årskurs 7-9 i samband med
att en ny skola ska byggas.

I och med ökade elevkullar framöver ser vi detta som en bra lösning eftersom det råder stor brist pá plats
i Salas skolor.

Vi lämnar härmed också över 179 st namnunderskrifter från invånare i Ransta och andra berörda med omnejd
som tillönskar att en högstadieskola byggs i Ransta.

Jaggodkänneratt Salakommunlagrarochbehandlarde personuppgifterjag lämnatenligtPersonuppgiftslagen(1998:204).
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida.
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Underskrift: _

SALAKOMMUN Besöksadress:StoraTorget1 Virve Svedlund
Kommunfullmäktige Växel:0224-74 70 DU Kommunfullmäktigessekreterare
Box304 Fax:0124-188 50 virve.svedlund@sala.se
733 25 Sala kummun.infu@sa1a.se Direkt: 0224-74 70 11

www.saia.se



Namninsamling högstadieskoia i Ransta 2016

Namninsamling för

HÖGSTADIESKOLAI RANSTA!
Det ska byggas en ny skola i Ransta som ska vara klar ca år 2018-19.

Vi är många föräldrar som gärna vill att de då även bygger för årskurs 7-9.

Därför samlar vi in namnunderskrifter som vi ska överlämna till Skoinämnden i

Sala. (Namnlistor finns inne på frifjqs, förákgla och Tempo).

Antal nuvarande barn i
Namn Signatur Ranstaskola/förskola
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Namninsamiing högstadieskola i Ransta 2016

Namn Signatur
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Antal nuvarande barn i
Ransta skola/förskola
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Namninsamfiing högstadieskola i Ransta 2016

Namn Signatur
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Antal nuvarande barn i
Ransta skola/förskola
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Namninsamling högstadieskoia i Ransta2016

Namn Signatur
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Antal nuvarande barn i
Ranstaskola/förskola
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Namninsamling h6gstadieskola i Ransta2016

Namn Signatur
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Namninsamling högstadieskoia i Ransta2016

fö_ Namninsamling för

%i :i iHiöGi sTAiDIESKOLAl*RANSTA!
Det ska byggas en ny skola i Ransta som ska vara klar ca år 2018-19.

Vi är många föräldrar som gärna vill att de då även bygger för årskurs 7-9.

Därför samlar vi in namnunderskrifter som vi ska överlämna tili Skolnämnden i

Sala. (Namnlistor finns inne på füüds, fögâi/Qaoch Tempo).

Namn Signatur
x_ _ . g .»

,K ”s/ñá/ä,*L777*
: n 'E" i*z .

i WW/'/jk\)WS1_/kfizlflx.»
.. (On

 
Ja??n p.i' ivah<3

OkEn1C3.5OYL/
är LJYCWVLHCV‘(\/M

i fi'z ,.-á/0'\’§/”5‘xr/yqv»,-\
fia %.<{21STI/V/Wu/w.S5zm)
;f “ . jaiøxexm n? masa; vx

'åkkjfçk ?ha

/ N_,41\V DH)

{ C.;\ //\/C) f C_( k 4 (ç rm

Åman ob Joham.550»/1

K .Mmm

i JRâiCüö/L/d'TQLg/QEQW
.j'E‘.xSM'x2795624/rr/vf)z"aQ
UL» Rffiffl-(5u

Antal nuvarande barn i
Ranstaskoia/förskola
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