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Dags för ett tillagningskök på Myran 

Nu är det dags för oss föräldrar att göra något åt maten på förskolan . Barnen 

ska ha en varierad näringsriktig kost för att må bra och växa. Nu är det inte så! 

Maten transporteras i värmeskåp från ett centralkök och packas om en gång på 

förskolan innan barnen får den. Mat ska lagas från grunden med bra råvaror, 

kärlek och omtanke på plats på förskolan. Det ska dofta av nylagad mat, 

barnen blir nyfikna, och framför allt rikt igt hungriga när dofterna sprids. Skriv 

på listan här nedan så kan vi tillsammans kämpa för bättre mat på fe %~~~RGSKcit,;~\ UN 
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Dags för ett tillagningskök på Myran 

Nu är det dags för oss föräldrar att göra något åt maten på förskolan. Barnen 

ska ha en varierad näringsriktig kost för att må bra och växa. Nu är det inte så! 

Maten transporteras i värmeskåp från ett centralkök och packas om en gång på 

förskolan innan barnen får den. Mat ska lagas från grunden med bra råvaror, 

kärlek och omtanke på plats på förskolan. Det ska dofta av nylagad mat, 

barnen blir nyfikna, och framför allt riktigt hungriga när dofterna sprids. Skriv 

på listan här nedan så kan vi tillsamman s kämpa för bättre mat på förskolan. 
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Dags för ett tillagningskök på Myran 
Nu är det dags för oss föräldrar att göra något åt maten på förskolan. Barnen 
ska ha en varierad näringsriktig kost för att må bra och växa. Nu är det inte så! 
Maten transporteras i värmeskåp från ett centralkök och packas om en gång på 
förskolan innan barnen får den. Mat ska lagas från grunden med bra råvaror, 
kärlek och omtanke på plats på förskolan. Det ska dofta av nylagad mat, 
barnen blir nyfikna, och framför allt riktigt hungriga när dofterna sprids. Skriv 
på listan här nedan så kan vi tillsammans kämpa för bättre mat på förskolan. 
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Bilaga 35 KF § 68 2012 - 06 - 25 

Svar på allmänhetens fråga 2012-06-25 gällande tillagningskök på förskolan Myran. 

En köksutredning har genomförts och remissbehandlats av de politiska partierna. 
Syftet med utredningen var att se över möjligheterna att tillskapa tillagningskök på de olika 
enheterna. A v remissvaren framgår att alla partier i grunden anser att mat ska tillagas så nära 
kunden/brukaren som möjligt. 

Det beslut som nu är taget innebär att Mölltorpsskolans kök byggs om till till agn ingskök och 
startar upp med detta 2013-0 I-O I . 

l samband med nybyggnation av förskola i Norra skogen och om/tillbyggnad av 
Kvarnbäckens försko la förbereds också dessa lokalmässigt för tillagningskök så att det går att 
starta upp med tillagningskök om/när ekonomin tillåter. Fram till dess är de mottagningskök. 

Fler tillagningskök är helt och hållet en ekonomisk fråga. Det handlar om investeringar i 
köken och det handlar om utökning av personal men eftersom viljan finns anser vi det vara 
lämpligt förbereda för tillagningskök när nu ny- och ombyggnation sker. 

När det gäller frågan om tillagningskök i förskolan Myran finn s det idag ingen fårdig tidplan. 
An ledn ingen är att det för närvarande saknas pengar för en sådan satsning. Frågan kommer 
dock att prövas i kommande budgetberedningar. 
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