I N VESTE RI N GE R
Protesterne er begyndt at strømme ind til politikerne i Vejen, efter en plan for lukning
af fem skoler og fjernelse af flere overbygninger er meldt ud. Skoleleverne skal samles
på færre skoler, ogder skal investerespenge ifaciliteterne'disse steder.

Af Karen Skovbje
Tlf. 2060 4549, ~

Børnecentre og nye klass€

lokaler for 68 mi]]ioner
-"

HELHEDSPLAN:~ybyg

geri er nødvendigt i
Vejen. Også planer for
Brørup, Andst, Gesten
og Føvlliig.Pris 68
millioner kroner.
Mindst.
VEJEN KOMMUNE: Et ny
byggeri ved 0sterbyskolen
er en nødvendig, hvis hel~
hedsplanen for Vejen Kom
munes skolevæsen skal føres
ud i livet. Pris 14· millioner

'-."'

kroner. Yderligere 44: nillliO:
ner kroner ønskesbrtigttil
børnecentre i Andst,Føvling
og Gesten samt SFO i Bn;c'
rup..
Alt i alt lægges op til byggerifor 68 millioner kroner.
. -Vi har et håb om, atvi kan
få nogle af de millioner af kroner, som skattestigningen
indbringer, siger Grethe Tofterup (S).
Sker det, vil byggeriet give
plads til de nye elever fra
Bække, som så ifølge helhedsplanen kan rykke ind på
0sterbyskolen i 2013.
I Brørup kan eleverne sam-

-

··lei: på l3yagerskolen og Brø re udgifter til tilkøb af jord
fup Skoler. Men her skal byg ved Andst Skole og oprens
::geslokaler til skolefritidsord ning af jord ved Gesten Skole. • ANLÆG
. -ningen.
Til nybyggeri ved Øs1
Disse projekterer endnu ikke
- Her er det planen at have beskrevet og udgifterne her"
skolen: anslået 14 mil
.. Tilden ny skole med
0:- 3. klasse på Byagerskolen til er heller ikke beregnet
og 4.~9; klasse på Brørup Sko
egne lokaler i Brøru~
Men flere udgifter venter
le: I den forbindelse vil vi ger ifølge Tommy Nielsen (K).
et 23 mio. kr.
Til.samling af børnec
ne have SFO'en placeret ved
- Der skal ske ændringer
Byagerskolen, tilføjer Tofte på mange skoler,· når de får
på en matrikel i And~
rup.
flere klasser på samme år
et 11 mio. kr.
gang. Det kræver tilpasning
Til samling af børnec
Børnecentre
på en matrikel i Gest
af faglokaler. Så vi tror udgif
OgSå i Andst, Føvling og Ge terne løber op i 70-80 millio
slået 11 mio. kr.
sten peger helhedsplanen på ner kroner. Det er også en . Til samling af børnec
.på en matrikel i Føvli
. byggeri· afbørnecentre .i til~ grund til at vi siger nej til hel
knytning tilskolerne.
hedsplanen,siger Tommy
slået 9 mio. kr
Og det kan betydeyderllge- Nielsen.

