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Stort millionbeløb på vej til skoler og børnehuse
Nu sætter kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune gang i seks store
renoverings-, ny- og ombygningsprojekter på kommunens skoler og i børnehuse.
På et kommunalbestyrelsesmøde mandag aften frigav politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune en
række anlægsbevillinger, så seks anlægsprojekter på kommunens skoler og i børnehuse kan
sættes i søen.
I alt blev der frigivet 21 millioner kroner til projekterne, og det glæder formand for Opvækst- og
Læringsudvalget, Kim Aas Christensen.
”Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi nu kan komme i gang med anlægsarbejdet ude på skolerne og
i daginstitutionerne. Gode fysiske faciliteter og rammer er en forudsætning for læring og for, at
børn og medarbejdere har en god hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi nu får sat gang i
byggeprojekterne,” siger han.
Der er sammenlagt afsat over 90 millioner kroner til renovering, ny- og ombygninger på skoler og i
daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune frem mod 2020.
Samtidig blev der i Budget 2018 også afsat et rammebeløb på 30 millioner kroner til renovering af
skoler og dagtilbud, som vil blive udmøntet i forbindelse med de kommende års
budgetforhandlinger.

Fakta
De 21 mio. kr. fordeler sig på fire skoler og to børnehuse i Faaborg-Midtfyn.
-

Carl Nielsen Skolen får 6,7 mio. kr. til inddragelse af gangarealer og etablering af en ny
glasgang.

-

Brahesminde Skole afd. Horne får 4,4 mio. kr. til renovering af lokaler.

-

Nordagerskolen får 1,1 mio. kr. til renovering af skolen samt 1,265 mio. til løsning af
indeklimaproblemer i faggangslokaler.

-

Øhavsskolen afd. Uglen får 1,750 mio. kr. til projekteringsmidler til opstart af
renoveringsprojekt.

-

Børnehuset Hættegården får 2,1 mio. kr. til projektering af nyt børnehus samt 3,097 mio. kr.
i 2019 til udvidelse med 18 pladser.

-

Børnecentret Vesterparken får 1,2 mio. kr. til projektering og omkostninger til
renoveringsprojekt.

Presse
For yderligere informationer kontakt Kim Aas Christensen, formand for Opvækst- og
Læringsudvalget i Faaborg-Midtfyn, på 72 53 17 15 eller kaa@fmk.dk.
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