
Kommunen vantar pa 
notan for gympapase 
GETiNGE. -Mycketelan-
de harman sett, men 
ingenting sidant har. 

Lars Bengtsson 
fastighetskontoret 
trodde intesina oron 
nardetstod klartatt 
en gymnastikpdse 
hade orsakat de svSr-
losta luktproblemen 
p3 Getingeskolan. 

Historien om den svettiga 
gympapasen har redan bli-
vit en riktig lokal snackis, 
inte minst pa sociala medi-
er. 

Som lokala medier kunde 
rapportera i veckan har 
personal och elever pa Ge
tingeskolan under lang tid 
klagat pa en awikande lukt 
i en av elevkorridorerna. 
Nar det var som varst 
stangdes tva klassrum i en 
manad medan bade perso
nal fran fastighetskontoret 
och ett externt foretag gick 
igenom lokalema samt ge-
nomforde provtagningar pa 
plats da det misstanktes att 
det kunde finnas mogel 
! byggnaden. 

99 Folk har letat 
ochletat, meningen 
kande heller igenluk-
ten. 
LARS BENGTSSON, 
fastighetskontoret 

Detta avfardades dock da 
ingenting i provtagningar-
na indikerade just mogel. 
Lukten karaktariserades av 
analytikern som "en bland-
ning av kemisk och mikro-
biologisk". 

SS sent som i forra veckan 
lamnade konsultforetaget 
in en rapport till fastighets
kontoret med forslag pa 
fler atgarder. Bland annat 
uppmanade man till en or-
dentlig genomgang av elev-
skapen och ytorna kring 
dessa. 

Enligt Lars Bengtsson, 
projektledare pa fastighets
kontoret, hade kommunen 
redan innan fatt informa
tion fran skolan om att alia 
elevskap hade gatts ige
nom. Detta visade sig inte 
helt korrekt eftersom det 
var vid en ny genomgang 

Luktproblem. Under I3ng 
tid har elever och personal 

Getingeskolan klagat p3 
dilig lukt i en korridor. 
Orsaken visade sig vara en 
stinkande gympapdse i ett 
elevskip. Bild:SCANPIX/ARKIV 

som den stinkande gympa
pasen aterfanns i ett av de 
lasta skapen. 

-Att vi gick in igen i forra 
veckan var egentligen for 
att vi aven tankte ta prov 

i vaggen. Vi trodde ju da att 
skapen hade letats igenom 
redan tidigare, sager Lars 
Bengtsson. 

Enligt uppgift fran stad-
personal kan pasen ha legat 
i skapet i mer an tva mana-
der. 

Det intressanta nu i efter-
hand ar att se vad rakning-
en for passlarvet hamnar pa 
eftersom kommunen alltsa 
fatt genomfora luftmat-
ningar och annat. 

-Jag vagar inte gissa pa 
nagon summa i dag efter
som inga fakturor for prov-
tagningarna har kommit in. 
Vi far vanta och se, sager 
Lars Bengtsson. 

Nagot liknande har han 
i alia fall inte varit med om 
i sitt yrkesverksamma liv. 

-Nej, mycket elande har 
man sett, men ingenting 
som liknat det har. Folk har 
letat och letat, men ingen 
kande heller igen lukten. 
Det var som att leta efter 
nalen i hostacken, sager 
han. 
Asa Montan 
010-4715139 
asa.montangihalland5posten.se 


