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Västerås vill riva
nyrenoverad skola
Socialdemokraterna i Västerås gick till val på att bygga en ny skola
i stadsdelen Hammarby. Sannolikt på tomten där utdömda
S:ta Gertruds skola står. Problemet är bara att byggnaden som
ska rivas just nu renoveras för mångmiljonbelopp.
Text: Olof Axelsson

detta tittar nu förvaltningen på, säger
Jesper Brandberg.
Den högst ansvariga politikern, kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S), ser däremot inget konstigt i att
hans parti gick till val på att bygga en ny
skola samtidigt som den gamla renoveras och sedan rivs.
– Med facit i hand har vi inte kunnat
göra på något annat sätt. Området
behöver en ny skola. Och den nuvarande måste renoveras, annars får vi ett
föreläggande. I slutänden är det en bra
lösning, vi slarvar inte bort kommunens
pengar, hävdar Anders Teljebäck.

I VÄSTERÅS HAR den styrande majoriteten
halvårsskiftet om inte ventilation och
bestående av Socialdemokraterna, Milbuller åtgärdas.
jöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet,
Det är Jesper Brandberg (L), ordföhamnat i en rävsax.
rande i fastighetsnämnden, som fått det
Socialdemokraterna gick till val på
besvärliga ärendet i knät. Han poängteatt bygga en ny skola i stadsdelen
rar att hans parti inte var med och
Hammarby, något som de övriga i
lovade en ny skolbyggnad.
NÄR DET GÄLLER DEN pågående reden nya majoriteten samtyckt till
– Jag skulle inte gå till
noveringen, som budgeterats till
(L styrde inte förra mandatperival om ett nybygge och
20 miljoner kronor, har förvaltoden, däremot KD).
samtidigt medverka till
ningen fått i uppgift att se över
Något beslut om exakt var skorenovering. Men beslutet
om avtalet med byggbolaget Peab
lan ska byggas är inte fattat, men
om renovering togs förra
kan bantas ned, enligt Jesper
Jesper
Anders
förmodligen blir det på tomten
Brandberg mandatperioden då vi satt
Teljebäck
Brandberg:
där S:ta Gertruds skola står i dag, en
i opposition.
– Renoveringen har satts i gång på
byggnad från mitten av 1960-talet i akut
Samtidigt måste han lösa frågan.
tjänstemannanivå. Däremot är det vi
behov av renovering.
– Vi har sagt att vi ska bygga ny skola
politiker som har bestämt att det ska bli
Och det är här det kniviga börjar. För
på Hammarby. I första hand ska den
en ny skola. När det gäller delarna som
samtidigt som politikerna överväger att
placeras på tomten där S:ta Gertrud
handlar om nya ytskikt och belysning
riva S:ta Gertruds skola finns beslut om
står. Det är det beslut som är taget och
har vi pausat, men vi har inte avbrutit
att renovera densamma för 20 miljohela renoveringen.
ner kronor. Ett arbete som påbörjades
Enligt Hans Näslund, direktör för tekhösten 2018.
nik- och fastighetsförvaltningen, pågår
Det optimala hade
förhandlingar med Peab.
förstås varit att reno– Vi är inte klara med förhandlingen.
BAKGRUNDEN ÄR ATT skolan är i så dåligt
vera för flera år sedan.
skick att den riskerar att stängas vid
Min första bedömning att renoveringen
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Sunt Förnuft
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Skolani Västerås renoveras för
miljoner men kan snart komma
att rivas då den ena handen inte
vet vad den andra gör.

slutar på sju miljoner kronor i stälANNA LUNDBERG (L) ÄR ny ordfölet för 20 ligger kvar. Det finns
rande i grundskolenämnden i
lite olika alternativ, säger Hans
Västerås. Hon förstår att det
Näslund.
ser märkligt ut att en skola först
Detta är förstås under förutrenoveras och sedan sannolikt
sättning att Peab går med på
rivs, men menar även hon att
Anna
detta. Om kommunen lyckas omLundberg
kommunen nu inte har något
förhandla kontraktet förväntar sig troval.
ligen byggföretaget att erbjudas andra
– Om vi inte åtgärdar ventilation och
uppdrag, något som måste upphandlas
buller stängs skolan vid halvårsskiftet.
på vanligt sätt.
Det optimala hade förstås varit att
Sunt Förnuft

renovera för flera år sedan, säger Anna
Lundberg.
Hon håller också dörren öppen för att
den nya skolan kan komma att byggas
på en annan tomt i samma område.
– Oavsett hur det blir kommer det
att ta flera år innan den nya skolan står
färdig, och det kan bli så att barnen
går kvar på S:ta Gertrud under
tiden. Då måste vi förstås se till
att miljön är acceptabel. L
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