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Förslaget är att öppna åsättra förskola igen med förskoleverksamhet.
Det finns ett stort behov av förskolor, speciellt för hus som ligger en bit utanför
Åkersberga. Det finns en hel del barn i området och vi själva ska få barn inom en månad.
Det flyttas in fler barnfamiljer och många sommarstugor blir permanent boenden. Skolan
och området är perfekt för en sådan verksamhet. Det finns tillgång till olika fysiska
aktiviteter, djur och natur. Den ligger dessutom så bra placerad iförhállande till vägen
och busshållplatsen.

Vi har hört att skolan kan säljas och ersättas med annan verksamhet. Vi vill därför gärna
påskynda processen om det går.


