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Vad hände i fullmäktige 18/4?
T-märkning

– Inte var dag
Vänsterpartiet
får bifall till en
motion, men
plötsligt händer det. Tack
så hjärtligt, inledde EvaBritt Svensson (V) om
att allmännyttans bostäder
äntligen ska tillgänglighetsmärkas. Det är bra för

alla människor, inte bara
rullstolsburna, sa hon och
fick medhåll från en lång
rad partiföreträdare.
T-märkning innebär t ex att
bostäderna inventeras och
beskrivs ur tillgänglighetssynpunkt på Boplats Växjö.
Det kan också leda till
förbättringsåtgärder.

Trafikplats Fagrabäck

– Vänsterpartiet säger nej
till förslaget att lägga 284
miljoner kr på den enorma
trafikplatsen Fagrabäck. Vi
gör det främst av klimatoch miljöskäl. Det är inte
hållbart att underlätta för
bilismen och det strider mot
alla nationella, regionala
och kommunala miljömål. I
Växjö kommuns egna transportplan står att vi ska sluta
underlätta för bilismen.
Carin Högstedt
(V) sågade förslaget.
– Att underlätta
för bilismen
alstrar mer bilism. Det leder
inte till ett fossilfritt Sverige
eller kommun. Människors
beteende och arbetstiderna
ska ändras. Köer uppstår i
nuvarande rondell för att
alla slutar och börjar arbeta
samtidigt.

Örjan Mossberg (V)
fortsatte. Istället för en
effektivare rondell för några
få skattemiljoner satsas nu
på en trafikplats som gör
intrång i naturreservatet,
tillåter 100 km/h om en vill
passera Växjö, tre nya rondeller som ska passeras och
åtta broar för en planskild
korsning. En lösning med
tvåfilig rondell och bättre
på- och avfarter har inte ens
utretts. Nej, det är 100 km/h
som styrt alltihop.
Alla övriga partier var för
Trafikplats Fagrabäck, ”den
enda vägens politik” som
Örjan uttryckte det och
Carin föreslog en ny slogan:
”Växjö förbi i 100 knyck”.
– Jag inser att klimat och
miljö inte står på dagordningen mer än för Vänsterpartiet, avslutade Carin.

– En medborgare
hade lämnat in förslag om att kommunens lekplatser
ska vara rökfria.
Samhället strävar
efter fler rökfria miljöer,
vilket är mycket bra. När
det gäller lekplatser borde
detta vara självklart, sa

Ann-Christin Eriksson
(V) och biföll förslaget.
Alliansen ville avvakta
till dess att tobaksdirektivets slutbetänkande har
behandlats av riksdagen.
– Varför vänta på nåt som
ändå snart kommer? undrade Ann-Christin.

Rökfria lekplatser
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Ledamöternas frågor

Sommarvikarier
– Hur ser semesterbemanningen ut
inför sommaren,
frågade Tony
Lundstedt (S)
omsorgsnämndens ordförande Ulf
Hedin (M).
– Ganska oroväckande,
men inte så oroande att
kraftigare åtgärder behöver sättas in ännu. Vi tror
det ordnar sig, svarade
Hedin
Bostadsförmedlingen
krymper?
– När ni sålde ut de 1923
lägenheterna villkorades
att de nya ägarna skulle
anmäla lägenheterna till

bostadsförmedlingen så
fort det tekniskt gick att
lösa. Hur har det gått?
frågade Örjan Mossberg (V) dåvarande
ordföranden i
Växjöbostäder
Per Schöldberg
(C).
– Inte löst än,
men vi jobbar på det. Det
är en gemensam plattform som ska till och när
den är på plats finns möjligheter för nya ägarna att
ansluta, svarade Schöldberg.
Knytt:s kommentar:
Ett ”villkor” från kommunen har blivit till
”finns möjligheter”!

2016 till handlingarna

– Ni får ihop ett bra bokslut
genom att ta ut 50 milj kr
från bolagen och diverse
statsbidrag, sa Åsa Karlsson Björkmarker (S).
Resultatet är inte fullt så bra
rensat från engångsintäkter.
Carin Högstedt (V):
30 miljömål varav 12 är
uppnådda. Flaggskeppet
miljö har ”mycket svag
måluppfyllelse” enligt
revisionen. Carin nämnde
målen för sol, vind och
vatten, för medborgarnas
närhet till natur, för ekologiska livsmedel som
exempel på ouppfyllda mål.
Ett förbättringsområde är
helt klart måltiderna i äldreomsorgen. När 58% anser
att den hemkörda maten
saknar aptitlighet, så är det
inte bra. Positivt är att ett
statligt sommarlovsbidrag

för gratisaktiviteter (Vänsterpartiets förtjänst) nådde
8782 barn i kommunen.
Carin tog också upp bristen
på bredband på landsbygden.
– Det finns åtta fiberföreningar i kommunen som väntar på ekonomisk lösning.
Ta projekt Sjönet; byarna
Hagreda, Viås, Pilås, Sandreda, Rödje. De har sökt 2
miljoner kr.
Finns
inte
ett
öre på
Länsstyrelsen och inga pengar i
sikte före 2020. Det är inte
hållbart, menade Högstedt.
– Det är riktigt, sa Per
Schöldberg (C), det ska tas
på stort allvar.
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ALLA
HAR RÄTT TILL
BRA BOENDE
Rätten till bostad är grundlagsfäst men var kan
Det är just de hyresrätter som har relativt låg hyra som har

jag bo?
I Sverige är det en grundlagsfäst rätt att kunna bo.
Regeringsformen säger: ”...Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning
samt verka för social omsorg och trygghet”
I verkligheten har många svårt att hitta bostad.
Ungdomar som vill flytta hemifrån tvingas ofta bo kvar hemma
i många år pga långa kötider och brist på hyresrätter. Den som
vill flytta från en kommun till en annan hindras ofta för att det
inte går att hitta en rimlig bostad. En annan grupp som har svårt
att hitta bostad är de nyanlända.
Varför är det på detta viset?
I Sverige är det ungefär 2000 kronor dyrare varje månad att bo
i hyresrätt jämfört med äganderätt eller bostadsrätt. Då borde
väl ungdomar och andra med låg inkomst bo i äganderätt eller
bostadsrätt, eller hur? Problemet är pengar. Du måste ha till
insatsen och du måste få det där lånet som gör det möjligt att
köpa villan eller bostadsrätten. Den som har skall varda givet,
är den bibliska sanningen i Sverige och i Växjö.
I riksdagen driver Vänstern på för att ändra lagar så de gynnar
hyresrätter och underlättar nyproduktion.
Utförsäljningar i Växjö
Det sämsta som hänt på senare år i Växjö är försäljningen av
2000 lägenheter från allmännyttan till privata bolag och hundratals lägenheter som ombildats till bostadsrätter. Ansvariga
är M, KD, L, C och MP. De privata fastighetsbolagen kan lätt
starta lyxrenoveringar följt av saftiga hyreshöjningar. I många
andra kommuner, där man gjort som majoriteten i Växjö, har
folk tvingats flytta från sina hem som blivit för dyra.

Ylvas reflektion
Som 18-årig gymnasist i en småstad fick jag
möjlighet att hyra en liten etta för dryg 300
kr i månaden och slapp resorna från byn. Inte
kunde mina föräldrar hjälpa mig med hyran,
men jag hade sparat sommarjobbspengar och
fick hjälp av inackorderingsbidrag, så pengarna räckte. När
jag några år senare flyttade till storstaden kunde jag dela en
fyra med två vänner i ett miljonområde i förorten tack vare
att en av tjejerna hade fast jobb. Hyran var inte oöverkomlig
och studielånet räckte gott trots att det inte var så stort. Att
jag kunde ha en bra bostad gav mig alla möjligheter att starta
mitt vuxenliv, fullfölja min utbildning och bidra till samhället.
Det är något jag önskar alla unga vuxna idag och det ska vara
möjligt oavsett vilken del i kommunen man vill bo i. Varenda
liten ort ska ha bra och överkomliga hyresbostäder. När jag
h

Första Maj med Vänstern i Växjö!
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Tal: Amanda Karlsson.
Poetry slam: Erica Engdahl
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sålts. I stället bygger allmännyttan nya hyresrätter – det är bra!
men det blir dyra bostäder – det är dåligt!
Allmännyttan är bra för alla
Hos Växjöbostäder och Vidingehem kan både fattig och rik
vara hyresgäst. I de nybyggda bostadsrätterna är det inte så. Där
krävs det en egen liten förmögenhet för att komma till. Rika
föräldrar är en förutsättning för ungdomar.
I Växjö byggs det mycket och ofta i trä. Men ibland byggs det
fel. Behovet är billiga hyresrätter; inte dyra bostadsrätter eller
nytt kommunhus.
Det är mycket att göra för att minska diskrimineringen av hyresrätten och underlätta för alla bostadssökande. Vänsterpartiet
driver på för att pröva nya grepp för billiga hyresrätter.
1. Utnyttja statens subventioner av nya små hyresrätter. (Vänsterpartiets framgång i förhandling med regeringen)
2. Bygg industriellt, upprepa succéer som höghuset i Araby
som blev billigt och bra.
3. Pröva villkorad markförsäljning genom att kräva viss andel
billiga hyresrätter av byggherren.
4. Bygg fler små och riktigt stora
lägenheter men aldrig med avkall på
tillgängligheten.
5. Allmännyttan kan gott köpa in
befintliga hus för att lösa den akuta
krisen för köande människor.
Örjan Mossberg
Ledamot i tekniska nämnden
Orjan.Mossberg@vaxjo.se
flyttade till Rottne i början av 90-talet imponerades jag av hur
många fina hyresrätter, som fanns i alla små orter runt Växjö.
Det fanns lediga lägenheter, som gott och väl motsvarade
radhusstandard i förorten jag kom ifrån. I dagens bostadsbrist
behöver vi på alla plan kämpa för att det byggs fler bostäder
av alla slag med rimlig boendekostnad. (V)i vill och verkar
för att det ska finnas mark för nya bostäder och byggas rimligt
billigt på varje ort också utanför tätorten.Dagens och morgondagens invånare måste få samma chans, som jag en gång
fick. Det är Vänsterpartiets mål och syfte att verka för att den
möjligheten ska finnas, så att alla Växjös invånare ska ha ett
värdigt boende.
Ylva Jönsson
Ersättare i Vidingehem
ylva.jonsson@vaxjo.se
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