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Hinder undanröjda för friskolestart i Rävemåla! 
 
Tingsryds kommun och representanter för friskoleföreningen har under en längre tid 
förhandlat om försäljning av kommunens lokaler för förskola och skola i Rävemåla till 
friskoleföreningen. Nu har parterna träffat ett avtal och köpehandlingar och hyresavtal 
är undertecknade. Först när kommunfullmäktige fattat slutgiltigt beslut om 
försäljningen i slutet av maj är affären klar. 
 
Rävemåla friskola AB har av Skolinspektionen blivit godkända som huvudman för att 
bedriva förskoleklass, grundskola årskurserna 1-6 och fritidshem med start efter den 
30 juni 2017. De kommer att bli fastighetsägare i och med köpet för samtliga lokaler i 
Rävemåla där skol-, förskoleklass och fritidshemsverksamhet bedrivits och bedrivs. 
Någon kommunal skola finns inte längre på orten från höstterminen 2017, i och med 
beslut i Hållbar ekonomi. Förskolan för barn 1-5 år kommer också i fortsättningen att 
bedrivas i kommunal regi, som hyresgäster i friskolans lokaler. 
 
Byahuset ingår inte i överenskommelsen, då kommunen inte äger fastigheten. Ett 
tidigare avtal stipulerar att Byahuset övergår i kommunal ägo 1 januari 2019, om inga 
andra överenskommelser träffas. 
 

- Ett stort tack till personalen på samhällsbyggnadsförvaltningen för sitt 
engagemang i förhandlingarna som varit komplicerade, då även frågor som 
hör ihop med fastigheterna har lösts på ett tillfredsställande sätt, säger Carl- 
Henrik Henmalm ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 
 

- Jag är så glad för att en dröm nu tycks gå i uppfyllelse för alla de som arbetat 
ideellt med att få en ”egen” friskola i Rävemåla. Jag är imponerad av lagandan 
och sammanhållningen i deras idoga arbete i alla olika arbetsgrupper. 
 

- Nu finns ett långsiktigt alternativ i östra kommundelen för föräldrar och barn att 
själva välja vilken skola de vill gå i. Jag kommer att fortsätta värna det goda 
samarbetet jag haft med friskoleföreningen i framtiden säger Marie Sohlberg, 
ordförande i bildningsnämnden.  
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