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Vad hände i fullmäktige 26/8?

Lita på medborgarna
– Fem nya medborgarför-

slag! Vilket engagemang,
vilken kraft
som medborgarna i Växjö
kommun visar!
sa Carin Högstedt (V)
och yrkade som vanligt
att förslagen skulle behandlas i fullmäktige och
inte bara i nämnderna.
– Inom 100 dagar kommer S+V+MP efter
valvinst, att ha ändrat så
att medborgarförslagen
kommer upp i ljuset och
offentligheten i fullmäktige, tillade Högstedt.
Tony Lundstedt (S) och
Cheryl Jones Fur (MP)
höll med.
Lustigt nog var det
på mandatperiodens
sista fullmäktige uppe
två medborgarförslag
på dagordning! En av
förslagsställarna Cecilia

Tingstedt var med på
sammanträdet och talade
för sitt förslag från talarstolen. Det handlade om
livsmedelskvalité. Tingstedt ville ta bort sötsaker
från skolor och fritids,
servera mer svenskt kött,
ta bort tillsatser och byta
margarin mot smör.
I kommunstyrelsen var
det olika meningar; oppositionen ville ha ett
positivt svar och beakta
Tingstedts förslag i kommande måltidspolicy. De
borgerliga var där mer
restriktiva.
Nu sa Eva Johansson
(C), överraskande nog,
att de hade ändrat sig och
stödde oppositionen fullt
ut!
Så det blev en solskenshistoria denna mandatperiodens sista fullmäktige
före valet.

Alkohol ger jobb?
Oliver Rosengren
(M) och Anna
Tenje (M) hade
skrivit en motion
om att förlänga alkoholserveringen till kl 02.00
vissa nätter. Det skulle
skapa en mer attraktiv
kommun och fler jobb,
påstod de.
Problemet är att alkohollagstiftningen inte medger generella tillstånd,
utan varje tillstånd ska
prövas för sig. Motionen

socialistisk

slog in redan öppna
dörrar. Det hindrade
inte en rätt vildsint
debatt, där Rosengren
tog varje tillfälle att prata
rikspolitik.
Oppositionen ville avslå
motionen. Alliansen körde över lagstiftningen och
ville bifalla. I omröstningen blev det 30-30,
en avstod och ordförande
Nils Posse (M) fällde avgörandet. Det blev bifall
till motionen.
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Miljöbilar x 2
Miljöpartiet hade motionerat om att vanliga
miljöbilar skulle få
parkera gratis i zon 2
och att laddstolparna till
elbilar ska bli fler i Växjö
stad.
– Bilarna kväver centrum,
sa Gunnar Nordmark
(FP).
– Alliansen har på riksplanet föreslagit pengar
till laddstolpar och stimulanser för miljöbilar, sa
Anna Tenje (M).
– Det går för långsamt

med att gynna miljöbilar, sa Örjan Mossberg (V).
Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade bifall till de
två miljöförslagen medan
Alliansen avslog gratis
parkering och svarade att
laddstolparna kan bli fler
först efter överläggningar
med näringslivet.
Knytts kommentar:
Miljöinriktningen blir
tydligare efter valet om
folk röstar rödgrönt!

A n s k r ä m l i g L i d l - t omt

Carin Högstedt (V)
ställde frågor till Bo
Frank (M) om Lidl-tomten vid Norremark. Den
har legat oanvänd år efter
år. Förra gången Högstedt
frågade hade Lidl fått
respit till 31/5 med antingen uppstädning eller
förnyad bygglovsansökan. Nu har Lidl fått ännu
en respit till 31/8.
– Förstår inte varför det

gullas så med
just detta
företag, sa
Högstedt. Det
vore ju väldigt bra med
andra företag och kanske
företagshotell på detta
välbelägna markområde.
Frank höll med och menade att snarast ska slyet
bort och det ska bli ett
fint företagsområde.

Tillgänglighet x 2

Martin Edberg
(S) frågade
Anna Tenje
(M) hur beslutet från 2013
om tillgänglighetsjour har
verkställts. Det gällde en
motion från Vänsterpartiet som enhälligt bifölls
av fullmäktige. Tenje
medgav att det tagit för
lång tid.

Mer otillgängligt?

– Är du beredd att göra

avkall på tillgängligheten
när det byggs
nya bostäder?
frågade Malin
Lauber (S).
– Ja, jag är
beredd att pröva avvikelser från kraven, sa Per
Schöldberg (C).
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Ledare: DU KAN LITA PÅ OSS!

Här är våra viktigaste reformer
och förslag för
den kommande mandatperioden:
Färre barn i förskolans grupper

för bättre arbets- och lekmiljö. Så
lägger vi grunden för att alla barn
blir sedda, hörda och förstådda. De
barn som har särskilda behov ska
få hjälp och stöd direkt.
Central rättning av de nationella
proven lättar på lärarnas arbetsbörda. Lärare ska vara lärare och inte
administratörer. Vi ska fortsätta
minska tidsåtgången för sysslor
som någon annan kan göra, i dialog
med lärarnas organisationer.
Fastanställning istället för springvikariat i det oändliga. 12 månaders vikariat är tillräckligt. Rätt
till heltid i hela kommunorganisationen och minimering av delade
turer. Lönekartläggning varje år ska
genomföras. Utekläder till förskole- och fritidshemspersonal ska
kommunen stå för. På sikt kortare
arbetsdag som norm.
Nattomsorg ska införas för de
medborgare som arbetar nätter
och har barn, för trygga barn och
föräldrar. Trygghetsvandringar ska

genomföras på alla skolor och skolgårdar. Miljöer som skapar otrygghet ska bort.
Ungdomsarbetslösheten är ett
gissel. Vi säger att ingen ungdom
ska gå arbetslös mer än 30 dagar.
Vi vill skapa framtidstro! Projekt Framtid Kronoberg, som har
lyckats bra med långtidsarbetslösa
ungdomar, ska permanentas.
Servicelinjen,
de små och
smidiga bussarna som bl a
körde SöderLasarettet, ska återinföras. Den
gjorde många personer med funktionsnedsättningar till fria människor genom sin tillgänglighet.
Måltiden som serveras på äldreboenden och skolor
ska vara ekologisk, lagad nära
de som ska äta
och lagad från
grunden. Vi säger nej till ytterligare
stort centralkök och vill ha tillagningskök på skolor/boenden. Ekologiskt och närodlat är bra utgångspunkter vid upphandling. Förutom
god mat ökar det möjligheterna till
öppna landskap.
Valfrihet för äldre betyder för oss
att kunna välja maträtt, att kunna
välja sin vardags innehåll, trots

Dålig politik för landsbygden
Räddningsvärnet
personalen. Öri Odenslanda
jan Mossberg
ska läggas ner.
(V) och AnDet beslutade M
ders Lindoff
och C förra året.
(S) har föreslaSockenrådet i
git ett nybygge.
Odenslanda brandvärn RäddningsVederlöv/Dänningelanda säger: ”Med
tjänsten har ett eget kapital
ena handen prat om lands- på 8 miljoner, så det finns
bygdsutveckling. Med
ekonomi. Räddningsvärnet
andra handen nedtrappad
i Odenslanda behövs för att
trygghet.”
skapa trygghet i den delen
Odenslanda behöver ett
av kommunen, anser Mossnytt hus för brandbilen och berg och Lindoff.

krämpor, ålder
och funktionsnedsättningar.
Valfrihet för de borgerliga är något
helt annat; att kunna välja vilken
firma som driver vården och omsorgen. Anhörigvårdare ska få ökat
stöd av kommunen, något som de
borgerliga sa nej till i maj 2014.
Föreningsbidragen ska uppmuntra
jämställdhet, integration och tillgänglighet. Nya Idrottshuset ska
förverkligas och inrymma de ca 16
lite udda sporterna, som vill vara
där. Maxtaxa för kulturskolan ska
utredas. Att gå i kulturskola är en
ren investering och plånboken ska
inte avgöra möjligheten.
Hela kommunen handlar det om.
Vi har ett landsbygdsperspektiv
i våra beslut
och vi vill föra
en livlig dialog med samhällsföreningar/sockenråd för utveckling av
landsbygden, kommundelscentra
och byarna. Planer och tomter för
bostäder ska alltid finnas.
Tycker du i stort sett
som vi?
Välkommen att rösta
på oss 14 september!
För nytt styre i Växjö!
Vi är beredda!
Carin Högstedt

V-boa

Vänsterpartiets valstuga
Storgatan, Växjö. Där finns
information och fika!
Öppet
Vardagar kl. 11 - 18
Lördagar kl. 10 - 16
Söndagar kl. 11 - 16
Vänstern är inte till salu,
men väl valstugan. Säljs
till högstbjudande. Kontakta: Örjan Mossberg
070-644 03 86

Använd din makt - rösta!
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