
Lys fra bakterier
VirksomhedenPhilips har
konstrueret etmikrobiologisk
hjem,hvor lyset i lamperne
stammer fra selvlysende
bakterier.Bakterierne lever af
denmetan, somudvikles,når
husholdningsaffaldet nedbry-
des.
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fagligt talt nyt

procent af FOAs med-
lemmer har udført frivil-
ligt socialt arbejde inden
for det seneste år.

Kilde: FOA-medlemsunder-
søgelse, sept. 2011

Find dem

på bar-service.dk

Arbejdsmiljø
i svømme- og
idrætshaller
BrancheArbejdsmiljøRådet,
Bar-Service,har udgivet to nye
vejledninger i arbejdsmiljø
omalt fra farlige stoffer og
betjening afmaskiner til
psykisk arbejdsmiljø.

Af Jakob Sølvhøj, sektorformand � foto: Jørgen True

Udsigt til stress
Hver erde chef i det
offentlige forventer
flere stress-symptomer
hos medarbejderne i
2012. Det viser en un-
dersøgelse fra jobpor-
talen ofir.dk.

Har du et
nytårsforsæt?
Omkring halvdelen af
FOAs medlemmer har
nytårsforsætter for
2012. De tre mest popu-
lære er:
� At tabe nogle kilo

(32%)
� Dyrkemeremotion

(25%)
� Mere tidmed
familie og venner
(18%)

Kilde: FOA-medlemsunder-
søgelse, dec. 2011

Vi har desværre uregel-
mæssigheder med leve-
ringen af Fagbladet
FOA i nogle dele af lan-
det. Hvis du oplever det,
så giv besked til redak-
tionen v. Mark Nixon,
mlix@foa.dk.
Så opretter vi en rekla-
mation, sender dig et
blad og tager os af pro-
blemet.

Får du
bladet

hver
gang?

Formænd er en
truet art
Både i Ballerup og iHerlev
kommuner er samtlige for-
mænd inden for vej og park
enten blevet opsagt eller
virksomhedsoverdraget,
hvilket får den lokale FOA-
afdeling,FOA1, til at frygte, at
formandsoverenskomsten
snart synger på sidste vers,
skriver FOAs lokale blad
Etteren.

offentlige Penge til Private

DetbetyderOPPikke.Det står forOffentlig Privat
Partnerskab og er nævnt cirka 25 gange i regerings-
grundlaget. At det offentlige og det private samarbej-
der, er næppenoget nyt.At de nærmest er hinandens
forudsætninger,er nok heller ikke formeget sagt.

MenOPPer ikkeendel af en løsning,menendnu et
skridt til ‘Mere privat ogmindre offentligt’.Det er
desværre en fortsættelse af enmeget
velkendt strategi,hvorman lægger
det offentlige,det fælles,det skatte-
finansierede for had.

Ørstedskolen iRudkøbing er et af
flereOPP-projekter,der allerede er
realiseret.Skolen åbnede i 2010,er
bygget afMTHøjgaard, finansieret af
et samarbejdemellementreprenøren,
en nordjysk bank ogDan-Ejendomme.Det er landets

største skolemedplads til 1.000
elever,og kommunenhar bun-
det sig til at betale leje i 30 år!

Jeg sermangeproblemer i
konceptet.Kommunennævner
på sin hjemmeside,at det er en
fordel, at de kender udgifterne de
næste 30 år.Mener de
næste generationer
også,at det er en
fordel?
Kommunen kender
ikke befolk-
ningsudviklin-
genmere end

få år frem.Siden 2006 er der hvert år,
på nær i 2009,blevet færre indbygge-
re i kommunen.Rigtigmange børn
skal nu transporteres til skolen i biler
og busser.Drift og service er alene
målrettet bygninger og installationer.
Lærerne og elevernemå klare sig selv.
De opgaver, teknisk servicepersonale
tidligere løste til gavn for elever og
ansatte,er nu overladt til lærerne.

Godtnytår til
alle.�

OPP er ikke
en del af en
løsning,men
endnu et
skridt til
‘Mere privat
ogmindre
offentligt’.

[kort sagt]
Offentligt Privat Part-
nerskab indgår i rege-
ringsgrundlaget, men
er blot en fortsættelse
af en velkendt strategi,
hvor det skattefinan-
sierede lægges for had.

AfReiner Burgwald, sektorformand � foto: Jørgen True
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Det er for usselt, at de store landemedUSA i
spidsen nu får lov at vente til efter 2020med at
igangsætte den nødvendige klimaindsats.Med
aftalen accepterer verdens lande at sætte kurs
mod kaos i klodens klimasystem.

TROELSDAMCHRISTENSEN,KOORDINATOR FOR92-GRUPPEN,DER ER EN SAMMENSLUTNINGAFDANSKE

MILJØ- OGUDVIKLINGSORGANISATIONER EFTERCOP17

De første fjorten kadetter i RoskildeBrandvæsenhar fået overrakt
deres diplomefter 10 ugers uddannelse.De har blandt andet lært
førstehjælp,brandbekæmpelse og håndtering af ulykker.

Sms om hjertestop
Hvismanbor i FrederikshavnKom-
mune og er uddannet i førstehjælp,vil
manmåske opleve atmodtage en sms,
hvis en person i lokalområdet får
hjertestop.Vagtcentralen kan viaGPS
se,hvemsomer i nærheden.Ordnin-
gen fungerer allerede i Stockholm.Kommunenhar startet et
forsøg, som foruden sms-ordningen også vil forsyne kommunens
50 hjemmeplejebilermedhjertestarter ogGPS.

Foto:ErlingPedersen

Foto:Colourbox

Find den

foa.dk – se under publikationer

[vidste du at]
Beboere i Hovedstaden har
dobbelt så stor chance for
at overleve et hjertestop
som folk i landsbysamfund.

Kilde:Hjerteforeningen

Stolte kadetter

FOAogSkoleleder-
foreningenhar
udgivet en 20 siders
pjece, ‘Bedre fysisk
undervisningsmiljø
– en vejledning’.
Vejledningen
handler blandt
andet omventila-
tion, støj, lys og
brugen af forskelli-
gematerialer.

Tv går amok
Vi ser tv somaldrig før.Påmindre end 10 år
er danskernes strømforbrug til tv fordoblet
fra 800millioner kilowatttimer til 1,6milli-
ard kilowatttimer.Det koster en gennem-
snitshusholdning 1.300 kroner omåret.Det
viser nye tal fraDanskEnergi.

Kan LED-lys skade børn?

En forskergruppe i Frankrig konkluderer, at
LED-lysmedhvide dioder,der er lavet ved
at coate en blå diodemed et fosforescerende
stof, kan være farlige for børns syn, fordi
deres øjne ikke er så gode til at filtrere lys
med korte bølgelængder.Forskerne fremhæ-
ver, at det blå lys kan give fotokemiske
reaktioner i øjnene,der fører til skader i
fotoreceptorerne.Danske forskere deler
ikke franskmændenes frygt, skriver fagbla-
det Ingeniøren.

Ny vejledning om indeklima


