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Forfaldet
koster
dyrt

“Regeringen vil gen-
nemføre en kickstart,
som skal bidrage til at
hjælpe dansk økonomi
ud af krisen. Investerin-
ger for i alt ca. 10 mia.
kr. vil blive fremrykket
til 2012.”

Kilde: Regeringsgrund-
laget, Statsministeriet,
oktober 2011.

Dumpekarakter
Da Københavns Kom-
mune energimærkede
sine bygninger, fik
Grøndalsvænge Skole
et F – det sidste bog-
stav på skalaen.

Ingen plan for
Grøndalsvænge
Københavns Kommune
har for nylig vedtaget
at genoprette ti folke-
skoler, men der er
ingen planer for Grøn-
dalsvænge Skole.

Efter en årrækkemed efterslæb i vedligeholdelsen
af kommunernes bygninger,kommer der nu
penge på bordet.
“Dendanske økonomi skal kickstartes ved at

fremrykke investeringer,og det skal selvfølgelig
også kommedenedslidte skoler til gode,” siger
økonomi- og indenrigsministerMargrethe Vestager
til Fagbladet FOA.
Ministeren henviser til, at pengene allerede så

småt er begyndt at rulle:
“Så sent som i sidstemåned fik kommunerne

bevilget lån på 1,6milliarder kroner ud over,hvad
de var blevet lovet i økonomiaftalen,og pengene
er øremærket til blandt andet at renovere 108
skoler,” sigerMargretheVestager og tilføjer, at
hun i øvrigt har tillid til, at kommunerne selv ved,
hvor det er bedst at sætte ind.
Denmelding glæderKommunernes Landsfor-

ening, KL.
“Kommunerne er parate,”melderMichael

Laursen,chefkonsulent ved økonomisk sekretariat
i KL.
“Budgettet for 2012 er på godt 19,2milliarder, så

10milliarder ekstra ermeget,” sigerMichael
Laursen.Han er glad for at høre,at kommunerne
selv får lov til at bestemme,hvordan pengene skal
bruges.
“Fordi kommunalbestyrelserne bedst ved,hvor

det lokale behov er,” fastslår han.�
mail@martinhammer.dk

Regeringen vil fremskyndeoffentlige
investeringer for 10milliarder kroner
og vil lade det være op til kommunerne,
hvordan pengene skal bruges.

AfMartinHammer

Nu skal
skolerne
renoveres

Taget er utæt, træværket
rådner og fugten breder sig.
Grøndalsvænge Skole er i
forfald,og følgeskader gør
regningen dyr.
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Kick-
start
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Ved første
øjekast er
Grøndalsvænge
Skole en flot
skole.Skolen, somer tegnet af
arkitektVictorNyebølle,er fra
1924.Men tættere på kanman
se,at skolenmangler vedlige-
holdelse.Halvtaget er råddent
og store fugtskjolder ses flere
steder i bygningen.En til-
standsrapport fastslog i 2008,
at taget skulle udskiftes,men
siden er der kun lavet nødtørf-
tige lapperier.På loftet kan
man se den blå himmel gen-
nemadskillige huller og
sprækker i taget.Under huller-
ne står spande til at opfange
det vand,der løber ned.
“Der er 200mm isolering

under gulvet på loftet,og det
må være drivvådt,” siger
teknisk servicelederBenni
Willumsen.

“Det kommer
til at koste det
dobbelte, for når
der først bliver

åbnet,vilmanopdage,at hele
tagkonstruktionen er beskadi-
get.”

Spildafvarme
Skolens centralvarmesystem
er fra 1960’erne,og det varme
vand sendes rundtmed et
tryk, skabt fra en beholder
med 1.800 liter vand,som står
på loftet.
“Jeg bruger næsten to timer

hver dag på at indstille en
masse utætte og tærede
ventiler,og anlægget skal
ustandseligt repareres.Da vi
ikke kanudnytte varmen
ordentligt,betaler vi straf-
afgift til varmeværket, fordi
returvandet er alt for varmt,”
siger han.

BenniWillumsen vurderer,
det ville koste tre til fire
millioner at skifte varmean-
lægget ud – penge, somvil
være tjent ind allerede efter
tre år. �

mail@martinhammer.dk

Taget er så utæt, at teknisk
serviceleder Benni Willumsen
har måttet stille spande på lof-
tet til at opfange regnvandet.

14.10
FOA’ere vil ikke sige
farvel til efterløn
Kun hvert tyvende FOA-
medlem vil helt sikkert have
sit efterlønsbidrag udbetalt
og dermed frasige sig efter-
lønnen, når Folketinget har
vedtaget den såkaldte tilba-
getrækningsreform. Det gør
FOAs medlemmer til nogle
af de mindst interesserede i
at hæve pengene.

11.10
FOA vil gå rettens vej
om efterløn
FOAs hovedbestyrelse har
besluttet at føre retssag
ved Menneskerettigheds-
domstolen for de medlem-
mer, der mister mest ved, at
efterlønnen bliver forringet.

11.10
Seniorer må vente på
ekstra ferie
I Helsingør har ansatte fra
60 år hidtil kunnet holde en
ekstra ferieuge ifølge en
lokal aftale. Men det er slut
fra nytår. Byrådet har vedta-
get at skyde den ekstra uge,
så man først kan få den, når
man er fyldt 63 år.

06.10
25.000 færre
ansatte i regioner
og kommuner
Nye tal fra Det Fælleskom-
munale Løndatakontor for-
tæller, at der i juli 2010 var
ansat 605.876 personer
i kommuner og regioner. I juli
2011 var tallet faldet til
580.709 – et samlet fald på
25.167.

04.10
FOA støtter ekstra
hjælp hos kommunen
Ældre, der har behov for
mere praktisk hjælp end
den, de er visiteret til, skal
kunne købe den hos deres
kommune. Det foreslår den
nye regering, og forslaget
bliver – med visse betænke-
ligheder – vel modtaget hos
FOA.

Læs flere nyheder
på foa.dk

Sakset
fra foa.dk

Det er 500 elever,49
lærere og 10 andre
ansattes ve og vel, det
gælder.Formig at se er
der kun tomuligheder:
Renovering eller kon-
demnering.

BENNIWILLUMSEN,TEKNISK SERVICELEDER


