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Så här illa gick det i blågröna Växjö
Billiga lägenheter
förskingrade

Hem & Hyra - Hyresgästföreningens tidning - har
gått igenom och jämfört 32
av de största hyresvärdarna
och vilka krav de ställer på
hyresgästerna.
Victoria Park, som nyligen
köpte en stor del av allmännyttans hyresrätter i Växjö,
är bland de bolag som har
hårdast krav på hyresgästerna. Tre gånger hyran i
inkomst måste man ha för
at få hyra. Försörjningsstöd,
bostadsbidrag eller underhållsbidrag accepteras inte.
Önskemålet från VKAB

Första Maj i
Växjö
Lars Ohly

på att köparna av 2000
bostäder skulle vara med
i kommunens bostadsförmedling, Boplats Växjö,
verkar svårgenomförbart. I
bostadsbristens Växjö blir
ju allt uthyrt ändå.
Men var ska medborgare
med normala inkomster bo?
Sälj inte ut allmännyttans
lägenheter sa V och S
väldigt tydligt i fullmäktige
och varnade för konsekvenserna. Ansvaret för bristen
på lägenheter med rimliga
hyror ligger helt på den
moderatledda majoriteten i
Växjö.

Förlustaffärer

varande MP sa nej från
början. Inget kommunalt
garage för 87 miljoner
under det privata bygget
World Trade Center var det
tydliga beskedet redan då.
Det ska inte drabba skattebetalarna sa majoriteten då.
Nu har vi facit!

Lokala kök läggs ner

na ner ett stort antal tillagningskök i kommunen.
Just dessa tillagningskök
med matdoft varje dag brukar garantera just kvaliteten. Men de blågröna satsar
på centralisering i verkligheten.

WTC-garaget går med 2,1
miljoner i underskott första
halvåret när kommunen
äger det.
Det motsvarar minst 8
heltidsanställda inom äldreomsorgen eller barnomsorgen.
Vänsterpartiet och dåBlågröna Växjö, M, KD, L,
C och MP, säger att måltiderna inom barnomsorg,
skola och äldreomsorg är
viktiga. Kvaliteten ska till
och med öka, säger de.
Samtidigt lägger de blågrö-

Bokcirkel!
PODEMOS

Den nya spanska vänstern

Första träffen
9 mars 2017 kl. 17.00
Stadsbiblioteket, Växjö, sal Luna
Har du frågor, kontakta Manne Ferra
jumafer9@gmail.com

BARNVAGNS-

MARSCHEN

Vandra i Växjö
med
Vänsterpartiet!

Tillgänglighetsvandring
11 april 2017 kl 15.00
Samling utanför
Kommunhusets entré

Varje dag dör 800 kvinnor av
komplikationer vid en graviditet eller förlossning. Orsakerna
är bristande tillgång till sexualupplysning, preventivmedel,
säkra aborter och mödrahälsovård. Genom att delta i Barnvagnsmarschen visar vi att vi
vill åstadkomma förändring.
11 mars 2017 kl 11.00 samling
på Dalbo torg och sedan går
alla till Palladium, Storgatan,
Växjö.
Arrangör är RFSU Växjö.
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Vänsterpartiet driver på för miljö och klimat
Här ser du några initiativ från Vänstern
som gett resultat i Växjö kommun

Giftfri förskola

För snart 2,5 år sedan
beslutade fullmäktige om
nytt miljöprogram, där ett
viktigt V-förslag var att alla
förskolor ska vara giftfria
senast 2016. Utrustning och
leksaker som innehåller
skadliga ämnen ska bort och
ersättas med helt giftfria.
– Små barn är känsliga och

en sanering är nödvändig,
menar Carin Högstedt (V),
som är nöjd med att många
förskolor tagit itu med arbetet, även om det inte är helt
klart än.

Folkhälsa för alla

Carin Högstedt (V) skrev
tillsammans med Åsa
Karlsson Björkmarker
(S) 2016 en motion om ”En
strategi för en socialt hållbar kommun med god folkhälsa för alla”. De föreslog
att Växjö kommun skulle
göra som Malmö kommun;
engagera forskare för att
ta fram förslag på åtgärder
som minskar klasskillnader
och ger alla människor för-

utsättningar för ett bra liv,
varken mer eller mindre!
– Och det blev ett bra
beslut! Hela fullmäktige
ansåg att nu sätter vi igång
Agenda 2030, den globala
rörelsen för FNs 17 mål om
social hållbarhet. Vår motion
passar som hand
i handske i detta
så viktiga arbete, säger Carin.

Solceller utan bygglov

Solceller på taken behöver
uppmuntras, anser Mikael
Karlsson och Carin Högstedt, båda (V). De föreslog
i en skrivelse i januari 2017
till byggnadsnämnden att
man inte ska behöva ansöka
om bygglov för att lägga
solcellspaneler över taken.
Fossilbränslefritt ska uppmuntras!
Många är intresserade av att
bidra till miljö- och klimatförbättringar. Solceller har
lång livslängd och är därför
ett miljövänligt alternativ.
För att ytterligare stimulera
installationer av solceller
anser vi att det går att ta

bort en del bygglovskrav.
Nu gäller inom detaljplanelagt område att endast
8 kvadratmeter solceller
som följer taklutningen
kan byggas utan bygglov.
Varför inte låta detta gälla
hela takytan på vanliga
villor? Reglerna är olika i
kommunerna; i Kristianstad
tillåts 40 m2 utan bygglov,
i Stockholm en tredjedel av
takytan.
Enkla regler ger mer
solceller och mindre
fossila utsläpp. Så
vill Vänsterpartiet
ha det i gröna Växjö! påpekar Mikael Karlsson (V).

Grattis alla cyklister i Växjö!

Efter vänsterpartiets skrivelse till tekniska nämnden
i maj 2016 beslutades att:
1 Cyklar före bilar
Utreda att prioritera cyklister vid trafiksignaler. Som
det är nu går ju bilar ofta
före och cyklister måste
stanna och trycka på knapp
och vänta.
2 Fler cykelpumpar
Teleborg och Hovshaga kan
få luftdrivna cykelpumpar
installerade om tekniska
förvaltningen hittar lämpliga platser.
3 Målade cykelfält
De vita gatumålningar vid

t.ex. Storgatan och Linnégatan ska göras tydligare.
4 Cykelväg vid Söderleden
Denna är på gång svarade
tekniska nämnden. Teleborg
förbinds med västra staden.
5 Bort med planket
Tekniska nämnden svarade
att det är på gång att få bort
det trafikfarliga planket vid
Strykjärnet.
– Kul med
snabbt svar och
positiv respons,
säger Örjan
Mossberg (V),
ledamot i tekniska nämnden. Nu vill vi se resultatet!

Når Växjö klimatmålen?

År 2020
ska Växjö
som kommunkoncern vara
helt fri från fossila bränslen.
Det har fullmäktige beslutat. Det ser illa ut när tekniska nämnden redovisade
alla inhyrda entreprenader.
Här ökar utsläppen istället
för att minska!

– Det talar för att alla måste
anstränga sig för att nå
målet. Finns det en tydlig
beredskap för det? frågar
Örjan Mossberg (V) i en
interpellation.
PS. Hela kommunen som
geografiskt område ska vara
fossilbränslefritt år 2030,
alltså även alla privata
företag och hushåll, enligt
miljöprogrammet

Cykel som förmån

I april 2016 motionerade
Vänsterpartiet om att Växjö
kommun borde erbjuda alla
anställda att hyra cykel eller
elcykel.
I Jönköping blev det succé
redan första året. Mot ett
bruttolöneavdrag på mellan
100 och 300 kr i månaden
fick över 1000 anställda en
hyrcykel som de kan köpa
loss efter tre år.

I juni 2016 sa fullmäktige i
Växjö ja till detta i budgetbeslutet och det bekräftades
i oktober när Vänsterpartiets
motion behandlades.
Var är nu cyklarna?
undrar
många.
Snart är
våren
här!

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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