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Mer alkoholtid

Alliansen ville utöka serveringstiden av alkohol
på natten från klockan 02
till 03.
– Alkohol är inte nödvän-

digt för att ha roligt, sa
Eva-Britt Svensson (V).
– Bryr ni er inte alls om
polisens åsikter? undrade
Ann-Christin Eriksson (V)
och hur många arbetstillfällen blir det?
– Gärna krogöppet hur
mycket som helst men utan
alkohol, bli en föregångarkommun, ansåg Hugo
Hermansson (S).
Både Oliver Rosengren
(M) och Anna Gustbée
(M) hävdade att den timmen ökat serveringstillstånd ska göra Växjö mer
attraktivt, skapa fler jobb

och locka nya människor att
bosätta sig i Växjö.
– Jag känner en ung man
som försökte bosätta sig i
Växjö. Välutbildad, sökte
bostad och arbete, fick
ingetdera och drog till
Stockholm. Han nämnde
dock inte alkoholservering
klockan 02 till 03 som argument för att stanna i Växjö,
sa Carin Högstedt (V).
Hugo Hermansson med flera hävdade att den timmen
ökar konsumtionen, skador,
våld, sjukskrivningar och
produktionsbortfall.
Ulf Hedin (M) tog i och avslöjade att för denna timme
serveringstillstånd hade han
kämpat sedan 90-talet och
gått till val på . Voteringen
slutade 33 för servering till
klockan 03 och 28 mot.

Aktiva medborgare

– Hur många medborgarförslag kom det in under den
gångna mandatperioden?
undrade Gullvi Strååt (S).
Bo Frank (M) svarade att
det var 155 stycken. 23 har
helt eller delvis bifallits, 54
avslagits, 60 har besvarats
och 18 är under handläggning. 7 har avgjorts av
kommunfullmäktige medan
övriga stannat i nämnder
och styrelser.

– Kommunens medborgare
är verkligen aktiva, berömde Strååt.
Knytts kommentar: S+V
vill att alla medborgarförslag behandlas av fullmäktige, som är den enda
offentliga arenan. Där man
kan plädera för sitt förslag.
Finns ingen anledning att
göra skillnad på de förtroendevaldas motioner och
medborgarnas förslag.

Omoralisk stöld

– Den skuld på 500 mil-

joner kronor som Växjöbostäder påtvingades till
moderbolaget efter fusionen
innebär att hyresgästerna
betalar 17 miljoner extra per
år i räntekostnader. Är det
moraliskt rätt, tycker du Bo

socialistisk

Frank (M),
frågade
Eva-Britt Svensson (V).
– Ja, det är moraliskt rätt,
blev svaret.
– Jag återkommer med en
interpellation i denna fråga,
meddelade Eva-Britt.
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Ä n t l i g e n L i l l e s t a d s kolan

– Länge eftersatt underhåll.
Efterlängtat, äntligen renovering och modernisering
av Lillestadskolan, med
tillagningskök, tillgänglig-

het, nya förskoleplatser;
så sammanfattade Carin
Högstedt (V) beslutet att
förnya Lillestadskolan för
55 miljoner kr.

8 o b o s t ä d e r p å C a mpus

När nya Region Kronoberg flyttar från Campus
till Växjö centrum (gamla
försäkringskassan) blir det
lediga lokaler på Videum.
Lokalerna säljs nu till
Växjöbostäder för att göras
om till bostäder för studen-

ter och andra.
– Det blir 80 nya bostäder, sa Örjan Mossberg
(V). De behövs verkligen.
Dessutom blir det möjligt
att samla alla företagen i
Science Park till husen vid
”skeppen” och Mediehuset.

P e n s i o n ä r e r ä r o l ika

Två förslag från (S) röstades
ner av M+C+FP+KD+MP.
Båda handlade om pensionärsfrågor med utgångspunkt att pensionärer är som
alla andra människor - olika!
Malin Lauber (S) ville
utveckla det kommunala
pensionärsrådet. Nu anses
det vara en fråga för omsorgsnämnden enbart.
– Alla pensionärer söker
inte vård och omsorg, utan
är intresserade av kultur,
idrott och trafik t ex, sa

Lauber.
– Kartlägg pensionärernas
situation, ville Carl-Olof
Bengtsson (S) och Åsa
Karlsson Björkmarker (S).
Men ingetdera föll de borgerliga i smaken. Kartläggningen behövs inte, ansåg
Catharina Winberg (M)
och kommunala pensionärsrådet ska inte läggas ner
men inte heller förändras.
S+V höll ihop i talarstolen
och fick stöd av SD i voteringen.

Bättre snösväng

Eva-Britt Svensson (V)
hade ställt frågor om vinterväghållningen till Anna
Tenje (M).
Svensson undrade om några
förbättringar är planerade så
att cyklister, rullstolsburna,
de som drar barnvagnar och
kollektivresenärer kan ta sig
fram säkert och bekvämt.
Tenje sa, att ja, det blir bättre. Snöröjning av gång- och
cykelvägar ska ske när snödjupet är 3 cm istället för 5.

Norrlandsplogningen upp
på trottoarerna ska minska
och antalet handskottare ska
öka, så att t ex busshållplatser kan hållas tillgängliga.
Svensson tackade varmt för
svaren.
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Ledare: Förödande för välfärden

Det finns många förlorare på den
ödesdigra omröstningen i riksdagen, då de borgerliga partierna inklusive Sverigedemokraterna (SD)
sänkte den röd-gröna budgeten.

Några förlorare:
* De sämst ställda pensionärerna
gick miste om skattesänkning och
höjt bostadstillägg.
* Äldreomsorgen tappade möjligheten till ca 5000 nya undersköterskor.
* Vården gick miste om ny personal.
* Kvinnojourernas så länge efterlysta långsiktiga finansiering gick
upp i rök.
* De ensamstående föräldrarnas
förbättrade situation likaså.
* Investeringar i järnvägsunderhållet, klimatsatsningar, naturreservat
blev inte av.
Förbättringar försvann
Listan är lång på förbättringar
i välfärd och infrastruktur, som
regeringen (S+MP) med Vänsterpartiets inflytande och stöd lyckats
ta fram.

Kort glädje
För första gången på åratal kunde
man glädja sig åt ett budgetförslag.
Det hade underlättat för kommuner
och landsting. Det hade bromsat
och på sikt vänt utvecklingen med
ökade klyftor mellan människor i
Sverige. Fler hade fått näsan över
vattenytan och sluppit söka bidrag
från socialtjänsten. Fler barn hade
sluppit höra ”vi har inte råd” så fort
de önskar något. Just då går det
direkt åt helskotta i riksdagen och
när alla möjligheter till lösning är
uttömda återstår bara nyval.
Nyval 22 mars - en befrielse!
Det kändes som en befrielse när
Stefan Löfven (S) deklarerade nyval om budgetförslaget. Sedan dess
och i skrivande stund är det mer
osäkert vad valet handlar om.
Som jag ser det är det ett bra läge
att jämföra de båda budgetförslagen och ta ställning. Liten skattehöjning för dem som tjänar bra och
välfärd för fler med mer personal i
vård och omsorg?

Vänsterpartiet i Växjö kommun
NYA I KOMMUNPOLITIKEN
Vänsterpartiets kommunala grupp i Växjö
kommun kommer att
bestå av 22 personer
varav 8 är nya i politiken, 12 är kvinnor och
9 är bosatta utanför
Växjö stad.
I den nya sammanslagna kulturoch fritidsnämnden
är Håkan
Frizén
ordinarie
med Helén Moggia

(ny) som ersättare.
I nya hopslagna utbildningsnämnden är
Elisabeth Risedal
ordinarie och
Robert
Armblad
(ny) ersättare.
Vice ordförande i överförmyndarnämnden är
Anders Göransson.

Enkelt val
För mig är valet enkelt. För de som
gått till val på minskade klyftor
mellan grupper av människor, män
och kvinnor, för de ca 45 000 i Fas
3, för arbetslösa, för bostadslösa,
för sjuka och utförsäkrade, för
mammor och pappor, för klimat,
miljö och kollektivtrafik, för
pensionärer med låga inkomster
– valet bör vara enkelt. Men även
en medelklass med arbete, villa,
båt och fritidshus kan tycka att nu
räcker det. Inget samhälle tjänar
på stora skillnader. Tvärtom, säger
forskningen. Minskade skillnader
ger lyckligare människor.
Vi är tända och taggade
Vi i Vänsterpartiet är beredda. Vi är
inne i valförberedelser och ser fram
mot att träffa alla väljare i Kronoberg. Vi är det parti
som är garanten för
rättvis och solidarisk
politik i Sverige!
Carin Högstedt
carin.hogstedt@vaxjo.se

22 mars?
Ny ordinarie
i VEAB
är
Sandra
Werlöv.

Alla valda med kontaktuppgifter kommer
att publiceras på www.
vvaxjo.se och presentationer av personerna
kommer i (V)äxjös
KommunNytt under
2015.

Valet är enkelt
Val nu igen!
Hur sjutton
ska man veta
hur man ska
rösta?

Inga problem,
gubben! Valet
är lätt - det är
(V) eller fasa!
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