
Tummen upp för fler barn och 
paviljonger!!! Men behåll fotbollsplan! 
 
 
Det är känt att Kinnarummaskolan behöver större utrymme då skolelever växer i antal och 
skolans lokaler inte riktigt har plats för alla. Och det känns underbart att höra att 
Kinnarumma växer! 
 
Det pratas om att det ska komma baracker som är 42 meter långa och 9 meter breda. Och 
tanken att placera den är på fotbollsplanshalvan vid skolan, där det nyligen lagts konstgräs 
på. 
Samhället har varit drivande i frågan att konstgräsplan anläggs i Kinnarumma. Och nu vill 
dom ta bort den för både skolans elever och Kinnarummabornas boende. 
 
Fotbollsplanen har en halva med grusplan också, och både den och konstgräsplanshalvan 
användes i idrott- och hälsalektionerna i skolan, av alla årskurser.  
På kvällar och helger, används bägge planhalvor av Kinnarummas samhälle. På 
vinterhalvåret spolas grusplanshalvan till is så alla kan åka skridskor. 
Det är en viktig del i vår by, som är en stor knutpunkt och samlingsplats för barn och 
ungdomar. 
Bygdegården har även en fritidsgårdsverksamhet för byns barn, och även dom använder 
fotbollsplan för aktiviteter med barnen. 
Placeras barackerna där kommer dom att ta bort en mycket stor och använd yta. 
 
Det är jättebra för byn  att det kommer fler förskolebarn och att skolan blir större. Ingen än vi 
i byn är mer glada över att få nya grannar och att byn växer. 
Men det får absolut inte vara på kostnad av barn och vuxna som nyttjar planen. 
Vad kommer hända med knutpunkten och alla som utnyttjar platsen på fritiden? Vart ska alla 
dom ta vägen? 
 
Det måste finnas andra, och bättre placeringar av barackerna än detta förslag! Man kanske 
rent av kan bygga en andra våning på huset där förskoleverksamhet finns idag.  
Självklart inte nu i första vändan då barackerna är tänkta att placeras under sommaren och 
användas till hösten. Men en bättre placering av barackerna än det föreslagna 
konstgräsplanhalvan vill vi ha.  
Men vi måste kunna tänka på alla barnen. Vi tar bort en stor del av deras vardag på skolan, 
och deras fritidsaktiviteter. Och det är inte okej! 
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