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Ka mpen om Strandsnäckan 2
– Behåll Växjöbostäders

klövern, sa Lars Edqvist
(MP). Nu vill vi inte att de
hyresrätter i
bostadsområ- boende ska känna sig blåsta,
så vi stöder ombildningen,
det Kampen
fortsatte han.
vid Växjösjön! Gör inte Debatten böljade fram och
tillbaka och kantrade lite
om dessa 47
när Håkan Engdahl (SD)
lägenheter
yttrade sig:
till bostadsrätter, sa Örjan
Mossberg (V) och Ola
– Alla har inte råd att bo i
Palmgren (S).
skattefinansierade hyresrätter! sa Engdahl.
– Vi följer regelverket, sa
Per Schöldberg (C).
– Oförskämt! Vi som bor
i hyresrätt betalar själva
– Bättre att Växjöbostäder
vår hyra utan subventioner,
säljer dessa lägenheter och
bygger nytt, sa Anna Gust- påpekade Eva-Britt Svensson (V).
bée (M).
– Det blir 80 % bostadsrät- – Ni vet inte om det är en
ter och bara 20 % hyresrät- god affär för Växjöbostäder,
påpekade Gunnar Storter på Kampen, påpekade
björk (S). Ekonomisk anaMossberg. Kallar ni det
mångfald? Är detta femklö- lys saknas i denna viktiga
verns mål? Ska ni sälja även affär. Ingen får veta något!
de kvarvarande lägenheterna
Sex partier allierade sig för
om de boende så vill?
försäljning av de 47 lägen– Går inte att svara på, sa
heterna, ökad segregation,
Nils Fransson (FP). Men
minskad mångfald i Växjö.
nu har vi gjort som de boPartierna var M, C, FP, KD,
ende vill.
– Det här var påbörjat innan MP och SD. Bara S och V
stod upp för hyresrätten och
Miljöpartiet gick med Alför mångfald på Kampen.
liansen och bildade Fem-

Öppen verkstad
Carin Högstedt,
Ann-Christin
Eriksson och
Håkan Frizén,
Vänsterpartiet,
motionerade om att inrätta
en ”öppen verkstad”. Dit ska
medborgarna kunna gå för
att låna olika verktyg, lära
sig och låta sig inspireras av
varandra. Naturliga mötesplatser för barn, ungdomar
och äldre. Många varken
vill eller har råd att köpa
dyra verktyg eller maskiner.

Helt i linje med visionen om
Växjös grönaste stad!!!
Eva Johansson (C), svarar
att Stadsbiblioteket redan
tagit initiativ till ett pilotprojekt att utrusta biblioteket
med bl a 3D-skrivare och
symaskin.
– Men projektet har ju
inte kommit igång och det
riktar sig enbart till barn och
ungdomar, påpekade Carin
Högstedt (V). Det var inte
detta V-motionen handlade
om.
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S t ö d a n h ö rig v å rda r na
Äntligen får Vänsterpartiet igenom ökat
stöd till anhörigvårdare!
Eva-Britt Svensson
(V) föreslog våren
2014 att stödet till anhörigvårdare skulle öka. Vi i
Vänsterpartiet hade lyssnat
till Anhörigföreningens
medlemmar och tagit till
oss deras berättelser. Men
tyvärr, då avslogs motionen.
Men efter att i valrörelsen
lyssnat på debatter - där
även de partier som sagt nej
till ökat stöd - talade varmt
om anhörigvårdarnas situa-

tion beslöt vi att göra
en ny motion i samma
fråga. Och si - nu var
alla partier överens om
att Vänsterns förslag var
utmärkt och senast i december 2015 ska frågan vara
utredd. Eva-Britt Svensson
(V) avslutade sitt inlägg
med att säga att den blågröna alliansen ofta pratar
om Växjös höga rankingar.
– I fortsättningen hoppas jag
att Växjö ska ligga högst på
rankinglistan när det gäller
äldreomsorg och anhörigstöd.

S to r l o m m e n ro pa r- h u r l ä nge ?

Hur går det med den
beslutade utredningen om
vad som kan göras så inte
sjöfåglarna försvinner? undrade Carin Högstedt (V).
Sofia Stynsberg (M) svarade att möten hållits och en

inventering gjorts. Det finns
enkla åtgärder, sa Högstedt;
bort med vattenscootrarnas
nöjeskörning, sänkt hastighet, inrätta fågelskyddsområden och utred vattenkvalitet och fisktillgång.

Le da m ö te r nas f r å gestun d
Hela 13 ledamöter använde
den inledande möjligheten
till korta frågor. Bland andra
undrade Åsa KarlssonBjörkmarker (S) om ryktet
är sant att all kommunal
vuxenutbildning är på väg
att privatiseras.
– Utredning pågår, blev
det korta svaret från Oliver
Rosengren (M).
– Skulle inte Boplats Växjö
kunna ta emot anmälningar
från allmänheten om lediga
rum för flyktingar? frågade
Eva-Britt Svensson (V).
– En bra idé väl värd att
pröva, medgav kommunstyrelsens ordförande Bo
Frank (M).

– Blir det någon ny återvin-

ningsplats på Teleborg?
undrade Gullvi Strååt (S).
– Utredning pågår sedan
tidig vår men just nu är vi
lite avvaktande med frågan,
svarade tekniska nämndens
ordförande Sofia Stynsberg
(M).
– Blir det något
medborgarkontor
på Teleborg? frågade Ann-Christin Eriksson (V).
– Ambitionen har varit att
det redan skulle funnits på
plats, men svårigheterna
att hitta lämplig lokal har
hindrat så här långt svarade
Oliver Rosengren (M).
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Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden (BN) fattar bl a beslut om detaljplaner,
bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser.
I Plan- och bygglagens första kapitel står:
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda
människans frihet, främja en samhällsutveckling med
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer.

Del 8 i KommunNytts

serie om de kommunala
nämnderna och styrelserna i Växjö 2015

Vi i Vänstern säger:
Ja till att utveckla hela kommunen; landsbygden,
staden och de mindre orterna.
Ja till att bygga fler hyreslägenheter.
Det är verkligen en tuff utmaning att försöka leva upp till
Ja till att bevara och förnya centrum.
detta. Vi vill att all planering ska ske i ett långt perspektiv,
Ja till att äntligen börja bygga på Bäckaslöv, utan
där vi tar stor hänsyn till klimat och miljö:
genomfartsled.
* prioritera människan framför bilen
Ja till att göra det likvärdigt att bygga och bo i hy* dra nytta av befintlig infrastruktur
resrätt, bostadsrätt och villa.
* ta tillvara bra lägen och bygga mycket mer där
Kommunen planerar för att vi ska vara 100 000 boende i
Ja till att ge alla möjlighet till ett bra boende oavstaden om ett antal år. För att det ska vara möjligt, både
sett funktionsvariation.
ekonomiskt och ekologiskt, måste vi bygga fler lägenheJa till en sammanhållen politik; V är en motpol
ter och göra det på ett mer hållbart sätt än idag. När vårt
till den politik som ökar klyftorna och bidrar till
boende tenderar att bli fler en- och tvåpersonshushåll kan vi
att segregerade bostadsområden växer fram.
inte planera och bygga fler villaområden, utan istället fler
Ja till kooperativ hyresrätt och gemenskapsbolägenheter i goda lägen.
ende.

Har du idéer eller frågor om byggnadsnämndens arbete kontakta:
Ordinarie i byggnadsnämnden

Ersättare i byggnadsnämnden

mikael.karlsson@vaxjo.se
076-114 03 06

maria.garmer@vaxjo.se
070-403 05 95

– Bygg bra billiga bostäder nu!

– En lyckad integration förutsätter att människor med olika
bakgrund får tillfälle att mötas.

Mikael Karlsson (V)

Refugees welcome to Växjö!
Med anledning av den pågående flyktingsituationen vill vi
gärna uppmana folk att fortsätta
skänka pengar till hjälporganisationer.
Här hittar du några:
Läkare utan gränser SMS:a
MÅNAD 72979 för 50 kr/mån.
Radiohjälpen Pg 90 1950-6, Bg 901-9506, märk FLYKT
UNICEF Bg 902-0017, SMS:a LIV till 72900,
Rädda Barnen Pg 902003-3, Bg 902-0033
Röda Korset SMS:a AKUT FLYKT 72900
UNHCR PG 90 01 64-5, Bg 9001645 Märk HAV, SMS:a
HAV150 till 72980

Maria Garmer (V)

6 timmars arbetsdag
Vänsterpartiet i Växjö har
motionerat om att införa 6timmars arbetsdag på försök
på några kommunala arbetsplatser i Växjö. Fler och
fler företag och offentliga
arbetsplatser inför sextimmarsdag. Mölndals sjukhus
är ett exempel. IT-företaget
Brath i Örnsköldsvik är ett
annat. Toyotas verkstad på
Hisingen i Göteborg har
gjort det i mer än 10 år.
Svartedalens äldreboende i

Göteborg har startat.
Kortare arbetsdag har
många troliga fördelar:
Fler får arbete, färre blir
stressade, sjukskrivningar
minskar, lokaler och utrustning används effektivt, fler
får heltid och går en bättre
pension till mötes, jämställdheten utvecklas, säger
motionärerna Carin Högstedt (V) och Eva-Britt
Svensson (V).
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