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oerhört oberoende

Vad hände i fullmäktige 15/4?

Strandnära byggande

Nu fick Växjö kommun en plan för
LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. På många
orter och i byar har
man hittat områden
där det kan byggas
bostäder, verksamheter och turismanläggningar. Planen har diskuterats av
sockenråd och samhällsföreningar, som har yttrat sig
över förslagen.
– I Tolg och VederslövDänningelanda
har föreningarna
ansett att LIS inte
passar, sa Carin
Högstedt (V). LIS förutsätter ett kluster av bostäder
och det passar inte på rena
landsbygden. Där ska byggas enskilda fastigheter,
som smälter in i landskapet,
tycker byborna och vi i
Vänsterpartiet håller med.
Staden ska inte flyttas ut på
landet. Landet har sin egen

attraktion, fortsatte Högstedt.
Däremot kan LIS vara ett
alternativ för kommundelscentra. Hon nämnde Åryd
och Furuby som exempel på
orter med en positiv anda.
Här behövs tillskott av
bostäder.
– Cheryl Jones Fur (MP)
sa blankt nej till
hela LIS-planen.
– Vi kan tänka
oss att tumma
på strandskyddet
men inte gärna och vill inte
bygga på åkerjord, som t ex
föreslås i Tolg, sa Cheryl.
Övriga partier köpte hela
LIS-planen, som alltså gick
igenom.

Ledamö t e r n a s f r å g o r

Isdans utan is

Malin Lauber (S) frågade
Ulf Hedin
(M) hur
man kan
lämna en
konståkningsklubb,
den bästa
i Sverige,
utan is i mars. Hedin svarade att det var ett misstag,
som kanske var Lakers fel,
kanske fritidsnämndens,
kanske klubbens, men det
ska inte upprepas nästa år.

socialistisk

Lidltomten

Carin Högstedt (V) frågade Bo Frank (M) om
kommunen kan göra något
så att Lidltomten vid Norremarksrondellen, en trist
och ful träda sedan många
år, kan komma till användning för företag som vill
ha skyltläge och kanske ett
företagshotell.
Frank och Nils Fransson
(FP) svarade båda att de
höll med. Lidl ska städa upp
området och bygglovet har
upphört.
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Va r t ä r v i p å v ä g?
– Nya riktlinjer
för en ny måltidsorganisation
i kommunen,
eller en ny organisation utan riktlinjer. Det
var frågan.
– Komplext,sa Per Schöldberg (C). Men gärna med
privata leverantörer.
– Komplext, ja, sa Åsa
Karlsson Björkmarker
(S). Berätta varför ni i alliansen ändrat er och strukit
bort besparingarna som
ni ville ha med som riktlinje när Kommunstyrelsens
Organisationsutskott hade
ärendet. Vi vill ha riktlinjer:
Att maten lagas från grunden och så nära den som
äter som möjligt.
– Vi gillar inte utredningen,
sa Lars Edkvist (MP). Det
gäller att veta åt vilket håll
man vill. Riktlinjer behövs.
– En kock och ett fullständigt kök på alla ställen. Det
är omöjligt, sa Per Schöldberg (C).
– Vi vill ha decentralisering,
ekologiskt, närodlat, öppna
landskap och valfrihet, sa
Carin Högstedt (V). Det
betyder flera olika lösningar. Men inte lägga ner tillagningskök och inte bygga ett
centralkök.

– Utredningen
borde ha skickats på
remiss, sa Carl-Olof
Bengtsson (S) och
la till att den ende
som föreslagit en egen kock
på varje enhet i kommunen
är Bo Frank, som gjorde det
för många år sedan.
– Jag har varit med om
samma resa förut. Det var
på landstinget, sa Stefan
Bergström (FP). Sätt fart
och tillsätt en arbetsgrupp.
- Besparingarna kommer
i vårt budgetförslag sa Bo
Frank (M).
– Vi har varit tydliga i Alliansen, sa René Jaramillo
(KD). Vi vill ha effektiviseringar med kvalitet. Inga
konsekvenser för intraprenader eller kombinationstjänster inom Gymnasiet.
– Jag ställer mig på den lilla
människans sida, sa Lena
Johannesson (f.d. KD),
men jag vill ha mer information så jag yrkar återremiss.
Återremiss yrkade även
Håkan Engdahl (SD).
Alliansens nya organisation
utan riktlinjer vann med
30 röster mot 29 rödgröna
röster inklusive Lena Johannesson (f.d. KD). SD
avstod i slutvoteringen.

Bokslut och valdebatt
Bo Frank (M) inledde
bokslutsdebatten med en
lovsång till allt gott i kommunen. Carin Högstedt
(V) citerade ur årsrapporten
om sociala frågor, där både
siffror och texter klart uttryckte oro för droger, för

långtidsarbetslöshet, för
ökat antal hemlösa, för bidragsberoende barnfamiljer.
Debatten drog igång och
urartade till valdebatt om
riksfrågor. Oliver Rosengren (M) var värst på att
hålla sig utanför ämnet.
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Supervalåret är här! Använd din makt - RÖSTA!
25 maj - val till EU-parlamentet
Malin Björk är nr 1 på
ordförande i jämställdVänsterpartiets lista till
hetsutskottet. Mikael har
EU-parlamentet. Henfått mycket högt betyg
nes bakgrund är engageav Naturskyddsförenmang i kvinnorörelsen
ingen för sitt miljöarbete
och
som
tjänsteman
i
i parlamentet. Miljö och
Malin Björk
Mikael Gustafsson jämställdhet är hans stora
parlamentet.
– Jämställdhet är en bristvara i EU,
områden. Både Malin och Mikael tror
säger Malin Björk som ser fram emot
på två mandat efter 25 maj.
att driva de feministiska frågorna.
– Med gemensamma krafter ska Malin
Mikael Gustafsson är på andra plats.
och jag flytta fram vänsterns position i
Han sitter nu i parlamentet och är
EU, säger Mikael Gustafson.

Zinar Canpolat, småföretagare från Växjö, står som
nr 19 på listan.
– Är det viktigt att rösta
i EU-parlamentsvalet,
Zinar?
Zinar Canpolat
– Ja, absolut! säger Zinar
Canpolat. Varje röst på vänstern är en
röst för att försvara kollektivavtal och
gemensam välfärd. Vi är EU-kritiska
och därför bättre. Skicka inte fler jasägare till Bryssel.

Tre val 14 september:
kommun, region och riksdag

Växjö kommun
Växjö kommun har sedan valet 2006
styrts av en borgerlig
majoritet.
– Vi styrde framgångsrikt Växjö under 12 år
från 1994, säger Carin
Högstedt, första namn
Carin Högstedt
på V:s kommunlista.
Mindre barngrupper på dagis och
förskola, lyfta skolan, äldreomsorg
med hjärta och verklig valfrihet; för
en hållbar utveckling behövs en röd
politik! Dags igen för en rödgrön
majoritet!

Landstinget Kronoberg och Region- Riksdagen
En gång har (V) Kronoberg haft ett
förbundet Södra Småland blir efter
riksdagsmandat. Med
valet en organisation,
Eva-Britt Svensson
Region Kronoberg, med
- tidigare ledamot i
ett fullmäktige på 61
EU-parlamentet - som
ledamöter. Det betyder
listetta och framgångar
ansvar och möjligheter
i opinionen, så känns ett
att påverka regional utLennart Värmby veckling, länstrafiken, Eva-Britt Svensson nytt mandat nära!
kultur och serviceresor. Huvudansva- – Från Kronoberg behövs en tydlig
vänsterröst i riksdagen, utvecklar
ret är fortfarande sjukvården.
– Om väljarna vill, så blir jag region- Eva-Britt Svensson, en röst som
talar för pensionärerna, de arbetslösa,
råd, säger Lennart Värmby med ett
leende. Vården och regionen behöver småföretagare, för jämställdhet, för
jämlikhet och för glesbygden.
verkligen en rödgrön majoritet!

Växjö 1 maj 2014
Inte till salu Vi väljer välfärden!

Kl. 12.00 Samling vid scenen på Storgatan
12.30 Demonstration till Vattentorget.
13.15 Sigfridssalen, IOGT-huset
Tal som dialog med Eva-Britt Svensson och
Zinar Canpolat,
Poesi med Erica Engdahl och Jens Järv.
Sång och musik Skäggiga damen.
Välkomna alla med hjärtat till vänster!
Vänsterpartiet

Var med och skriv
Vänsterpartiets valprogram
Riksdagen
Vänsterpartiet har en klar och tydlig politik. Men har
du tankar om hur politiken ska formas så hör av dig!
Region- och landstingsprogram
Alla som har synpunkter och förslag är välkomna!

Kommunprogram

Växjö kommun kan och ska utvecklas! Vill du vara med
och styra? Påverka? Tveka inte - kontakta oss!
Vänsterpartiet, Vattentorget 1, 352 34 Växjö
Telefon: 070-58 30 555
kronoberg@vansterpartiet.se
www.vvaxjo.se

Bli medlem i Vänsterpartiet och bidra till ett hållbart Växjö!
Gå in på www.vansterpartiet.se eller ring 070 583 05 55
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