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Pressinbjudan
Största satsningen på skolan i kommunens historia
En efterlängtad dag närmar sig för oss i Årjängs kommun. Vår största
enskilda investering på en skola och förskola är äntligen klar.
Nya Nordmarkens skola och förskolan Regnbågen kommer den 27
oktober att officiellt öppna för elever och pedagoger.
Vi är mycket stolta över denna satsning. Vi har investerat i framtiden!
Och då menar vi inte bara investeringen i våra barn, utan också i miljön
genom att skolbyggnaderna har prioriterats utifrån hållbarhet och miljö.
De här två skolorna har kostat 145 miljoner. Totalt omfattar hela projektet,
inklusive skolan i Töcksfors och nya förskolan i Töcksfors 223 miljoner.
Väl använda pengar tycker vi! Men vi är inte klara här. Vi har mer
satsningar på gång. Vi berättar på plats.
Vi hälsar medier hjärtligt välkomna till vår invigning!
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Representant Elevrådet
Tid och plats
Vi börjar på Nordmarkens skola klockan 10.00 med tal och intervjuer samt
bandklippning. Därefter tar vi en kort promenad till förskolan Regnbågen
där vi gör om proceduren. Vi planerar att vara klara till klockan 11.00, då vi
bjuder på kaffe och bakelse. Om ni har särskilda önskemål för er medverkan
så hör gärna av er så till oss i förväg, så vi kan planera eventuell guidning
och berätta mer om byggnaderna och lokalerna samt hjälpa till vid
fotografering eller andra önskemål.
Kontaktperson, kommunikationsenheten:
Gabriella Alström, kommunikationschef, Årjängs kommun
Telefon: 0573-141 25, E-post: gabriella.alstrom@arjang.se
Med anledning av pågående pandemi så håller vi en säker nivå vid våra arrangemang
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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