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Ås videregående
skole utvides

Ås videregående skole: Foto:Åsmund Løvdal

Det er mange som søker
seg til den videregående
skolen på Ås. Så mange at
skolen må utvides for å
kunne ta imot 300 flere
elever innen 2021.

net skal huse en ny naturfagavdeling, arbeidsplasser og
fellesarealer.

Blir dyrere

Solveig Wessel

solveig.wessel@oblad.no

r den internasjonale filosofiolympiaden som arrangeres i Montenegro i slutten av mai.

foto: Solveig Wessel

ÅS: Elevtallet ved Ås videregående skole fortsetter å vokse, noe som har ført til at skolen har tatt i bruk paviljonger
for å løse plassmangelen.
Akershus
fylkeskommune
som driver de videregående
skolene, har konkrete planer
om å utvide skolen for å nå
målet om 300 nye elevplasser
innen 2021. Blant annet skal
det bygges på en ny etasje på
den nyeste bygningen mot
Hogstvetveien. Her er taket
allerede forsterket for å kunne
tåle en ny etasje som blant an-

Da utvidelsesplanene ble
gjort kjent i fjor, var prislappen satt til 71 millioner kroner. Etter at det har vært gjennomført forprosjekt og konkurranse om totalentreprise,
viser tilbudene som er kommet inn til fylkeskommunen,
at prisnivået er noe høyere.
Det foreligger derfor en ny sak
som kommer opp til politisk
behandling i fylkeskommunen i mai, med forslag om å
utvide rammen på prosjektet
til 81,4 millioner kroner.
– Arbeidene med utvidelsen
blir noe utsatt, men det sies at
tidsplanen skal holdes slik at
utvidelsen er ferdig til skolestart høsten 2019, sier rektor
Anne Karin Øksnevad til ØB.

vårkampanje
0,99 % rente!
Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid AWD Inscription med blant annet:
navigasjon PRO | svingbare aktive LED hovedlys med autoblending |
ryggekamera | panoramasoltak | 19” alu.felger | DAB+ -radio | elektrisk
justerbart førersete m/minne | Volvo On Call m/Wifi Hotpot | oppvarmet
ratt | elektrisk bakluke | 3. gen. City Safety | skinnseter | Adaptiv Cruise
Control m/Pilot Assist | metallic lakk | vinterhjul | m.m.
Kan leveres som R-Design til samme pris.
VOLVO XC60 T8 390 HK PLUG-IN HYBRID AWD
KUN 5.990,- PR. MÅNED
VELKOMMEN TIL BILIA

I mars 2018 vant Volvo XC60 utmerkelsen “World Car of the Year.”
Juryen består av motorjournalister fra Nord-Amerika, Europa og
Asia, og prisen ble vunnet i konkurranse med 33 andre finalister.
Leasing/privatleie 3 års bindingstid/45.000 km. Startleie/etableringsgebyr 99.900,-. Månedsleie 5.990,- og totalpris 315.540,- vil variere med rentenivået. Bilpris 786.108,-.
Forbruk blandet kjøring 0,21 l/mil, CO2-utslipp 49 g/km. Illustrasjonsfoto. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr som avviker fra kampanjen. Tilbudet gjelder ved levering av bil før 1. juli 2018. Forbehold om skrivefeil.

Alt som gjelder Volvo. Og litt til.
Ring oss på telefon 915 08555, chat med oss på
bilia.no og følg oss på facebook.com/bilianorgevolvo

Oslo/Akershus: Follo, Fornebu, Jessheim, Lillestrøm, Økern
Buskerud: Drammen, Gol, Hønefoss
Hedmark/Oppland: Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer

bilia.no/volvo

