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Vad hände i fullmäktige 20/1? - ingenting!

Inställd demokrati

Så blev även januari månads kommunfullmäktige
inställt. Av brist på ärenden, sas det, trots att fyra
beslutsärenden plus minst
tre interpellationer väntar
på svar. Fullmäktige är de
folkvaldas arena för att
medborgarna ska ha möjlighet till insyn och delaktighet i beslut och kommunens
utveckling.
Här är fyra interpellationer, som får svar i februari
förhoppningsvis:
1. Ola Palmgren (S) har
frågat kommunstyrelsens
ordförande Bo Frank (M)
om hur det går med byggandet av 600 studentbostäder,
som lovades inför valet. Det
är inte bara Palmgren, som
vill veta svaret, det lär vara
många!
2. En lagändring från 1 juli
2015 ger ökade rättigheter
för de nationella minoriteterna (judar, romer, tornedalingar, sverigefinnar och
samer) att läsa sitt språk i
grundskolan.
– Hur kommer Växjö kommuns utbildningsnämnd att
lösa detta, undrar Carin
Högstedt (V) i en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Anna

Tenje (M). Finns det lärare?
Hur informeras berörda?
3. Eva-Britt Svensson (V)
har ställt frågor till ordföranden för nämnden för
arbete och välfärd, Oliver
Rosengren (M), om vad
allianspartiernas ”krafttag
mot droger 2014” lett till
för effekter mer än tidningsrubriker.
4. Carin Högstedt (V) har
ytterligare frågor till Anna
Tenje (M) om pojkarnas
konsekvent sämre skolresultat än flickornas. Vill hon
som ordförande i utbildningsnämnden verka för att
jämna ut, så att pojkarnas
studieresultat kommer upp i
nivå med flickornas?
– Det finns exempel på
skolor där man lyckats med
detta genom ett aktivt jämställdhetsarbete och att få
pojkarna att bryta med sin
”antipluggkultur”, fortsätter Högstedt. Både pojkar
och flickor skulle tjäna på
om Växjö kommuns skolor
idkade mer normkritik, fick
fler att klara grundskolan
och komma in på gymnasiet. Det är ingen naturlag
att pojkar har sämre betyg
än flickor.

Stort hål i berget och i kassan
Nu sprängs det för fullt för
World Trade Center vid
stationen i Växjö. Det är ett

stort bygge där kommunen
ska äga P-garaget i bottenvåningarna. Växjöborna får
betala 87 miljoner för de
172 P-platser!
Knytts kommentar: Konstigt att bara Vänsterpartiet
och Miljöpartiet säger nej
till så dyra P-platser.

Bostäder
för äldre

Hur ska boendet för äldre se
ut i framtiden?
En arbetsgrupp arbetar
just nu med att planera för
särskilt boende / seniorboende / trygghetsboende i
Växjö kommun. Hur ska vi
använda Hovslund i framti-
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den? är också frågan.
Eva-Britt Svensson (V),
vänsterpartiets representant
i arbetsgruppen, vill gärna
veta just din uppfattning.
Maila
eva-britt.svensson@vaxjo.se
eller ring 070-633 13 46.

Fritidsgård till Araby
Sju ungdomar i Araby lämnade in ett medborgarförslag
om en fritidsgård för 16-20åringar.
Kommunstyrelsen fick i
uppdrag att göra en utredning. Denna presenterades
för kommunstyrelsen i
december förra året.
Beslutet blev, att detta ska
prövas först i budget 2016.
Carin Högstedt (V) yrkade:
• Kommunstyrelsen beslutar
uppdra åt berörda nämnder
att satsa på en fritidsgård för

gymnasieungdomar i lokaler
ovanför Tallgården. Lokalerna iordningställs med
hjälp av ungdomar.
• Vidareutveckla medborgarkontoret på Araby till en
mötesplats dag- och kvällstid.
• Utöka öppethållande på
Araby Sportcafé.
• Fler aktiviteter för gymnasieungdomar på Tallgården
och Panncentralen.
Nu backar Bo Frank (M)
och skriver i en debattartikel
att det inte är aktuellt med
någon ny fritidsgård i Arabyområdet; inte ens 2016.

Öster får för mycket!

Östers IF och deras bolag
är illa ute. En ansökan om
1,6 miljoner kr för 2014
bifölls i kommunstyrelsen
för att undanröja konkurs.
Men majoriteten nöjde sig
inte med 1,6. De rundade av
uppåt till 2,0 miljoner. Bara
Vänstern nöjde sig med 1,6.
Men Öster är inte slutdiskuterat. Kvarstår krav på
ytterligare bidrag med 2,0

milj kr varje år utöver de
8,5 som kommunen bistår
med årligen. Och hur man
än vrider och vänder på det
hela, så sitter Växjö kommun med Svarte Petter. Det
är ingen nyhet. Nu ställs i
alla fall krav på att Östers
IF ska redovisa ekonomin
och hur det går med sponsring och dylikt.

FRIHET KUNSKAP KÄRLEK
Växjö Pridefestival 9 maj kl 14.00!

För ett öppnare Växjö – boka in redan nu!
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Tekniska nämnden

Det viktigaste Växjöloppet

intresset från medborgarna är mycket
stort.

Tekniska nämnden är kommunens
miljönämnd på många sätt. Det är
här trafik, gator och vägar, vatten och
avlopp, avfall och återvinning, vattenkraft, naturvård, parker, skog och sjöar
behandlas.

Ny politik för trafiken
Att prioritera gång- och cykelvägar
före bilvägar är en ny inriktning som
fullmäktige beslutade i höstas.
– Bakom det beslutet, som kan få
mycket stor betydelse,
ligger flera års politiskt
arbete från många människor i kommunen och från
miljöengagerade politiker,
säger Örjan Mossberg (V), ledamot

- naturens kretslopp

– I tekniska nämnden lär man sig

mycket och det är här många av vänsterpartiets hjärtefrågor beslutas, säger
Örjan Mossberg (V) och tillägger att

Del 1 i KommunNytts

serie om de kommunala
nämnderna och styrelserna i Växjö 2015
i tekniska nämnden. Nu ska vi bevaka
detta. Det ska gälla både investeringar
och underhåll.

– Jag tänker bevaka att

småorterna i kommunen
och landsbygden också
får del av kommunens
satsningar, säger Monica Tengius (V), ersättare i tekniska
nämnden

Många exempel på vad Vänstern gjort i Växjö kommun för miljöns skull:
Varje år har vi i Vänsterpartiet gjort
en cykelvägsinventering. Små och
stora brister i stadens cykelvägar har
vi listat och skickat till Tekniska nämnden. Detta har lett fram till många
konkreta förbättringar.
* Motion om giftfri förskola. Barn
får i sig alldeles för mycket kemiska
ämnen i sin vardagsmiljö. Det går att
ändra på den miljön. Senast 2016 ska
förskolorna vara giftfria, fick (V)i
igenom.
* Skrivelse till byggnadsnämnden,
tekniska nämnden och miljö- och hälsovårdsnämnden i Växjö kommun om
reklamskyltars ljusstyrka och störande
effekter i trafiken. En fråga om trafiksäkerhet tycker (V)i.
* Skrivelse till tekniska nämnden om
att skynda på insamlingen av matavfall för att få full fart på biogasproduktionen. Hjälpte
föga!
* Vänsterpartiets
kommunala grupp har deltagit i SydOst-trampen för att konkret visa att

ökat cyklande fungerar i verkligheten.
* Vi har protesterat mot Alliansens
parkeringsregler som inte gynnar miljöbilar. Enbart så kallade supermiljöbilar gynnas. Det betyder att vanligt folk
som väljer miljöbil enligt regeringens
definition inte gynnas på något sätt i
Växjö.
* Motion om cykelvägar även i kommunens mindre orter, som Tävelsås,
Ingelstad, Åryd, Berg, Gemla, Rottne.
Många enkla förbättringar kan göras
direkt.
* Motion om att öka andelen skyddad
skogsmark i Växjö kommun. Alliansen sa nej.
* I samband med Översiktplanen 2012
yrkade Vänsterpartiet att man ska
väga in framtida spårbunden trafik i all
kommande planering
* Motion om att kommunen tar initiativ till ”projekt plastpåseuppror” och
gör det i samarbete med konsumentföreningar, miljörörelsen, nätverk och
handelsföreningar.
* Vänstern har drivit frågan om att

göra Teatertorget bilfritt.
* Bygg inte så många parkeringsplatser som förr när nya bostäder byggs
för moderna människor utan privat bil,
till exempel i Södra Stationsområdet.
* Vänsterpartiet har jobbat för att
framtidens värmekraftverk ska ligga
utanför staden vilket skulle ge utrymme för bostäder vid och runt nuvarande Sandviksverket.
*Vi har också yrkat på att Norremarksåsen skulle bevaras. Men åsen skövlades och ingen ändring av VEABs
framtidsplaner blev det.
– Vi ska fortsätta med en konstruktiv
oppositionspolitik säger vänsterpartisterna i tekniska nämnden:
Monica Tengius, Berg
monica.tengius@vaxjo.se
073-627 21 43
Örjan Mossberg, Östra Lugnet
orjan.mossberg@vaxjo.se
070-644 03 86

Vänsterns tankar för ett grönare Växjö

* Cykla, gå och åka kollektivt är bättre än att köra bil.
Bättre för miljön, klimatet och hälsan.
* Att äta mer ekologiskt, närproducerat, Fair Trade
och vegetariskt, belastar klimatet och miljön mindre.
* Nya hus som byggs rätt från början är energieffektiva och sunda utan att kosta mer i längden.

* Återanvändning och återvinning är bra miljöarbete.
* Rätt bränsle och effektiva motorer i bilar och bussar
är bättre för klimat och miljö.
Läs alla delar av Vänsterpartiets program för Växjö
kommun 2015-2018 på vår hemsida vvaxjo.se
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