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Ämne:	  Fortfarande	  lika	  lång	  kö	  till	  förskolan	  i	  Ersnäs	  
Till:	  <eva.wennberg@skol.lulea.se>	  
	  
Hej	  Eva,	  
jag	  skriver	  till	  dig	  efter	  att	  jag	  har	  pratat	  med	  de	  som	  har	  koll	  på	  köläget	  vad	  gäller	  förskolan	  i	  Ersnäs.	  
Jag	  fick	  då	  veta	  att	  vår	  son	  som	  står	  i	  kö	  till	  Ersnäs,	  och	  för	  tillfället	  går	  i	  Måttsund,	  fortfarande	  ligger	  
långt	  bak	  i	  kön.	  En	  kö	  som	  även	  fortsättningsvis	  består	  av	  ca	  20	  barn.	  Vi	  har	  bott	  i	  Ersnäs	  sedan	  2007	  
och	  detta	  har	  varit	  läget	  sedan	  dess,	  och	  förmodligen	  ännu	  längre	  tillbaka.	  
	  	  
Nu	  läser	  jag	  i	  tidningarna	  idag	  att	  man	  ska	  satsa	  på	  moduler	  i	  centrala	  stan	  för	  att	  lösa	  förskolebristen	  
där.	  Och	  inget	  ont	  i	  det,	  självklart	  är	  det	  bra	  att	  ni	  agerar	  för	  att	  lösa	  en	  bristsituation.	  Men	  varför	  
sker	  detta	  enbart	  inne	  i	  centrala	  stan?	  
	  	  
Vår	  son	  går	  som	  sagt	  i	  Måttsunds	  förskola	  för	  tillfället,	  en	  fantastiskt	  bra	  förskola	  med	  fina	  lokaler,	  fin	  
utemiljö	  och	  underbar	  personal.	  Så	  det	  är	  inte	  problemet.	  Problemet	  ligger	  i	  att	  det	  blir	  en	  onödigt	  
komplicerad	  och	  dyr	  historia	  för	  oss	  att	  dagligen	  tvingas	  köra	  två	  bilar	  utan	  möjlighet	  till	  samåkning	  
eller	  resa	  med	  buss,	  eftersom	  vi	  måste	  till	  Måttsund.	  Jag	  har	  också	  en	  förhoppning	  om	  att	  min	  son	  
någon	  gång	  skulle	  få	  gå	  i	  Ersnäs	  förskola	  för	  att	  lära	  känna	  och	  hitta	  vänner	  bland	  de	  som	  senare	  
kommer	  bli	  hans	  klasskamrater	  i	  skolan.	  Det	  finns	  ju	  bevisligen	  barn	  för	  en	  avdelning	  till,	  och	  har	  
funnits	  en	  längre	  tid.	  
	  	  
Nu	  undrar	  jag	  om	  denna	  situation	  diskuteras	  hos	  er	  på	  kommunen?	  Och	  hur	  tänker	  ni	  kring	  detta?	  
Det	  vore	  intressant	  att	  få	  en	  förklaring	  till	  varför	  det	  ser	  ut	  som	  det	  gör.	  Vi	  föräldrar	  har	  med	  jämna	  
mellanrum	  försökt	  lyfta	  och	  driva	  den	  här	  frågan,	  för	  vi	  ser	  ju	  att	  det	  inte	  blir	  färre	  barn	  i	  byn,	  utan	  
tvärtom	  fler.	  Men	  får	  tyvärr	  ibland	  känslan	  av	  att	  Ersnäs	  inte	  finns	  med	  på	  kommunens	  karta	  
överhuvudtaget.	  Därför	  skulle	  jag	  gärna	  vilja	  veta	  mer	  om	  er	  strategi	  i	  detta	  fall.	  
	  	  
Vänliga	  hälsningar,	  
	  	  
Kristina	  Sjöström,	  
Ersnäsbo	  och	  småbarnsförälder	  


