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Det befintliga 
kommunhuset: 
19,4 miljoner/år

Ett nytt mindre glashus 
vid stationen: 

35 miljoner/år

– Jag vill inte pro-
vocera er, därför 
säger jag glashus 
och inte skryt-
bygge, sa Örjan 
Mossberg (V) som fick 
rekordmånga repliker (11) 
efter sitt inledningsanföran-
de i kommunhusdebatten.
Meningarna gick totalt isär 
mellan (S) och (V) å ena si-
dan och (M), (C ), (L), (KD) 
och (MP) å den andra.
Per Schöldberg (C ):
– I Växjö ska vi inte satsa 
på mellanmjölk. Nya stads-
huset ska ge demokratin ett 
nytt ansikte.
Örjan Mossberg (V): 
– Kommunen är inte lika 
med kommunhuset. Kom-
munens personal arbetar i 
hela kommunen, är betyd-
ligt fler än de 600 i kom-
munhuset och ibland med 
sämre arbetsmiljö.
Gunnar Storbjörk (S):
 – Klart att Jernhusen är nöj-
da med rabatterna de fått på 
nya stationshuset!
Carin Högstedt (V):
– Att vara en attraktiv ar-
betsgivare är avgörande. Vi 
föreslår t ex bort med delade 
turer, rätt till heltid, makt 
och inflytande över arbets-
situationen, arbetskläder till 
förskole/fritidspersonal. Inte 
hänger arbetsmiljön på glas-
siga lokaler!

Örjan Mossberg (V): 
– Vi har varit konsekven-
ta från början. Nuvarande 
kommunhus duger gott ett 
antal år till. Hyran räcker 
dessutom till underhåll och 
reparationer. Nya glashuset 
ska byggas på ”löpande räk-
ning”. Det är oroväckande.
Oliver Rosengren (M): 
– Nej, 85 % av priset är säk-
rat i anbud. (Han kunde dock 
inte tala om var det står skri-
vet, Knytts anmärkning).
Carin Högstedt (V): 
– Vi prioriterar att investera i 
ridanläggningarna, skolorna 
och ny simhall. Kommunens 
pengar räcker inte till allt.
Pernilla Tornéus (M):
– Vi i blågröna har råd med 
allt.
Anna Tenje 
(M):
– Vänsterpartiet 
är emot allt.

Carin Högstedt (V):
– Vi vill hellre ha ett vack-
ert bostadshus på tomten vid 
stationen.
Efter några timmar togs 
så beslutet, som troligen 
kommer att påverka val-
resultatet. Ett nytt glashus 
för över 700 milj kr – det 
glöms inte i första taget. 34 
röster för glashuset, 24 mot, 
3 frånvarande .

Skrythus på löpande räkning Ledamöternas frågestund
Fria Ordets Hus
Hur fritt är Fria Ordets Hus 
egentligen? undrade Eva-
Britt Svens-
son (V) med 
anledning av 
att ett för-
fattarbesök 
stoppats av den styrande 
majoriteten.
– En tydlig policy för uthyr-
ning ska tas fram, svarade 
Eva Johansson (C) undvi-
kande.

Boplats Växjö
En enda ledig trerumslägen-
het är ute på Boplats, upp-
lyste Ann-Christin Eriks-
son (V). När kommer även 
de privata hyresvärdarnas 
lägenheter att finnas för de 
sökande på Boplats, frågade 
hon?

– Överläggning-
ar pågår, svarade 
Per Schöldberg 
(C), men det är 
inte klart ännu.

Sandsbro centrum 
– Sandsbro centrumfastig-
het är i bedrövligt och di-
rekt farligt skick och har 
varit så i åratal. När kom-
mer det att rivas och byg-
gas bostäder? Carin Hög-
stedt (V) ställde frågan och 
det var inte första gången.
– Fastigheten kommer att 
rivas i närtid, lovade Nils 
Fransson (L).
– Närtid kan ju betyda vad 
som helst. Märkligt att ett 
seriöst företag och Växjö 
kommun kan låta en konflikt 
om ett bygglov pågå hur 
länge som helst, sa Carin.

– Stort och varierat utbud 
av attraktiva hyreslägenhe-
ter ska det vara enligt kom-
munens mål. Ni blågröna 
partier gör tvärt om, sa Ro-
se-Marie Holmqvist (S), nu 
när ni vill ombilda hyresrät-
ter till bostadsrätter på södra 
Teleborg.
– Instämmer med Rose-Ma-
rie, sa Örjan Mossberg (V). 
Det blågröna förslaget för-

sämrar mångfalden i boen-
det. Det saknas ett stort antal 
hyresrätter i den här delen 
av Teleborg.
Bristen på mångfald blev 
riktigt tydlig när alla fick se 
en karta över Teleborg!

– Kommun-
fullmäktige 
beslutade 
2015 att 

begränsa användandet av 
pyrotekniska varor till spe-
cifika områden och tillfäl-
len. Detta beslut upphävdes 
av länsstyrelsen och slutli-

gen av kammarrätten. Det 
är därför tyvärr inte möjligt 
att leva upp till medbor-
garförslaget om förbud av 
fyrverkerier i Växjö tätort. 
Ett förbud som skulle vara 
mycket positivt för såväl 
djur som miljö, sa Carin 
Högstedt (V).

Fyrverkerier smäller högt

Avvecklade hyreslägenheter

Kostnadsjämförelse, årshyra
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Det måste hända något för 
att vi i framtiden ska slippa 
sexistiskt våld och trakasse-
rier! Att flickor/kvinnor nu 
berättar är bra, men det kan 
inte stanna där. Grogrun-
den ska bort och vi tror att 
skolan kan göra en insats. 
Läs Vänsterpartiets motion 
till Växjö fullmäktige om 
en kampanj för att få bort 
det sexistiska våldet, 
trakasserierna, tafsandet, 
hån och hat och istället 
skapa grund för den jäm-
ställda kommunen:

Senaste tiden har det skri-
vits spaltkilometrar i me-
dia om rörelsen #metoo 
som blivit mil av berät-
telser på sociala medier 
om hur det har varit och 
är att vara flicka/kvinna. 
Allt från våldtäkter till 
verbala och fysiska tafsan-
den, sexistiska elakheter, 
mobbning m m som nu 
börjar komma upp till ytan.

Vi är dock rädda att #me-
too blir en dagslända. Att 
tillmälen som hora och bög 
fortsätter florera i skolan. 
Att kvinnor på arbetsplat-
ser får finna sig i att män 
tar sig rätten att bete sig 
sexistiskt; kladda, nypa, 
tafsa, om kvinnorna ska ha 
en chans på den arbetsplat-
sen eller i den branschen. 
Att tystnaden lägrar sig.

Vi tycker att det måste gå 
att göra något som ska-
par en grund för ett reellt 
jämställt samhälle där tra-
kasserier etc är otänkbara. 
Låt oss börja i Växjö kom-
mun! Vi tror att skolan är 
en naturlig utgångspunkt 
för ett långsiktigt arbete. 
Barn/ungdomar, deras 
föräldrar och all personal 
i skolan ska inkluderas i 

en intensiv jämställdhets- 
och värdegrundsdiskus-
sion. Samverkanspartners 
och möjlig hjälp med fi-
nansiering i detta projekt 
kan vara SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), 
kvinnojourer, jämställd-
hetsorganisationer, uni-
versitet och departement.

Vi föreslår att Växjö full-
mäktige beslutar att upp-
dra åt berörda nämnder:

Att ett projekt för jäm-
ställdhet med målet att 
få bort grogrunder för 
sexistiskt beteende startas i 
Växjö kommuns förskolor/
skolor/gymnasier,

Att barnen/ungdomarna 
och deras föräldrar liksom 
all personal involveras,

Att tex elevgrupper 
och föräldrar/lärare kan 
komma överens om ett 
”kontrakt” om ett jämställt 
beteende i skolan,

Att kunskaper om jäm-
ställdhet och HBTQ ska 
vara naturligt i alla skolor 
och i all undervisning,

Att målet är att få slut på 
flickors/kvinnors begräns-
ningar i livsutrymme,

Att skapa ett klimat där 
alla i det uppväxande släk-
tet känner friheten att vara 
sig själva.

  Carin Högstedt,     
  (V)

Eva-Britt 
Svensson, (V)

– Kalla det 
gärnaTenje Tower. 

Kan Trump kan väl jag!
Jag är hoppfull! 

Anna Tenje (M)

– Jag ska ju till 
riksdagen efter valet. Då 

vill jag ha ett monument i 
Växjö. Det var ju min idé från 

början!
Per Schöldberg (C)

– Så länge dom 
(M L KD C MP) inte kan 

räkna säger jag nej!
Åsa Karlsson 

Björkmarker (S)

–Aktivitetsbaserat 
kontor, säger dom. 

Det blir väl bara borgerliga 
aktiviteter, så jag säger nej!

 Carin Högstedt (V)

– Det är grönt. En 
ren miljöfråga, och jag trivs 

fint i den borgerliga miljön. Sä-
ger jag nej förlorar jag ju jobbet!

 Cheryl Jones Fur (MP)

– Vi 
håller alltid med 

våra blågröna allianskamra-
ter - även om dumma förslag!

 Jon Malmkvist (KD)

LJUGARBÄNKEN   
Kommunnytts utsände ställde frågan till 
de ledande politikerna när de lämpligt nog 
satt samlade på ljugarbänken i kommun-
huset. Varför nytt kommunhus, egentli-
gen?

#Metoo  


