
tisdag 22 oktober 2013A2 | Debatt Redaktör Dan Karlsson 0370–30 06 56  E-post debatt@varnamonyheter.se
Post Debatt, Värnamo Nyheter, 331 84 Värnamo

Postadress: 331 84 Värnamo
Besöksadress: Storgatsbacken 13
Öppet vardagar 8.00–16.00
Tel: 0370–30 06 00
www.varnamonyheter.se

Ansvarig utgivare/
redaktionschef: Inger Abram Ohlsson
inger.abram.ohlsson@varnamonyheter.se

Nyhetsredaktör: 
Madeleine Hammarström  0370-30 06 67 
Per-Ola Nilsson                    0370-30 06 54
nyhetschef@varnamonyheter.se

E-post redaktionen:
redaktion@varnamonyheter.se

Då växeln är stängd:
Nattredaktion 0370-30 06 01    
Sporten 0370-30 06 75
Jour-reporter 0370-30 06 69

Lokalredaktioner:
Gislaved  0371-56 57 00
gislaved@varnamonyheter.se
Gnosjö 0370-34 50 20
gnosjo@varnamonyheter.se
Skillingaryd 0370-34 10 60  
skillingaryd@varnamonyheter.se
Vaggeryd     0393-61 50 30     
 0393-61 50 31     
vaggeryd@varnamonyheter.se 

Chef företagsmarknad: 
Hans Thomson      0370-30 06 22
hans.thomson@varnamonyheter.se

Chef privatmarknad: Valeria Fridrik
valeria.fridrik@hallpressen.se

E-post annons: 
foretagsannons@varnamonyheter.se
privatannons@varnamonyheter.se

Marknadsansvarig: Leni Andersson
leni.andersson@varnamonyheter.se

Prenumerationsärenden:
kundcenter@varnamonyheter.se

Prenumerationspriser: 
Helår 1 464:-, 6 mån 843:-, 4 mån 623:-, 
2 mån 337:-, månadskonto 122:-, 
företagsabonnemang 1 695:- 
TS-kontrollerad upplaga: 17 300 ex 

Prenumerationsärenden 
och utebliven tidning: 0370-30 06 40 
vardagar 07.00–17.00  
lördagar 07.00–12.00 

För abonnenter boende i Hyltebruk, 
Landeryd, Långaryd och Unnaryd, 
ring 035-16 07 50. 

Digitaltidningen
digitaltidningen@varnamonyheter.se 
Tel: 036-30 40 40

Eftertryck förbjudes 
För insänt, icke beställt material, ansvaras 
ej. All text lagras/publiceras elektroniskt.  
Förbehåll mot detta accepteras ej. VN för-
fogar över inskickade bilder och förbehåller 
sig rätten att kostnadsfritt publicera och 
återanvända dem enligt upphovsrättsavtal.
Eventuell skatt på priser i tidningens 
tävlingar betalas av vinnaren. 

Tryck: Herenco Press, Jönköping.

Besök oss på Facebook 
facebook.com/varnamonyheter

VÄRNAMO NYHETER VÄRNAR DEN LOKALA DEBATTEN
SIGNATUR KAN ANVÄNDAS men namn, 
adress och telefonnummer måste bifogas.
NAMNGES PERSON ELLER FÖRETAG ska 
insändaren undertecknas med namn.

MAXLÄNGD 1 500 tecken. VN förbehåller sig 
rätten att korta och redigera. Långa texter ris-
kerar att sorteras bort. Avsändaren kontaktas 
inte. Skriv alltid rubrikförslag.

ROS OCH RIS måste innehålla en motivering.
DAGENS ROS kan inte ges till företag.
RIS KAN INTE GES till namngivna privatper-
soner och företag.

TYCK TILL VIA SMS: 721 21  – skriv VN (mel-
lanslag) ins (mellanslag)och sedan din text. 

... till Slavko Kasljevic och 
hans medarbetare som 

kom till oss och visade 
brandbilen. Det var roligt 
och spännande.
 Barn och personal
 på Nyckelpigans
 förskola i Reftele

... till kvinnan i den svarta 
Chryslern som gjorde sig 
besväret att leta upp vårt 
telefonnummer och ringa 
hem när hon hittade vår 
sons plånbok på Väster-

mogatan. Jag uppfattade 
aldrig ditt namn, men du 
är verkligen värd en ros.

Emils mamma 

... till killen som ringde på 

hos oss och berättade att 
han såg bilen som körde 
på vår katt. Annars hade 
vi inte vetat vad som hänt 
honom.

Vi på Norråsvägen 26 

DAGENS ROS

KORT SAGT

KORT SAGT

Blev du arg, Glenn?
Vid senaste kommunfull-
mäktigesammanträdet 
tog jag upp frågan om 
hundrastplatser i Värna-
mo kommun. Det behövs 
fler, menar jag.

Svaret från Glenn Lund 
(M), tekniska nämndens 
ordförande, tolkade jag 
som att han var med på 
noterna, att det behövdes 
en ny hundrastplats även 
på stans östra sida och 
kanske även på andra håll 
i kommunen.

Nu tillrättavisar han mig 
(VN 17 oktober) och skriver 
att han inte alls har givit 
några löften. Jaha, det låter 
inte bra. Hur ska jag tolka 
den kommentaren?

I min motion, nyligen 
inlämnad till kommun-
kontoret, skriver jag att 
kommunen bör anlägga 
en inhägnad hundrast-
plats på stans östra sida i 
anslutning till något na-
turområde (inte mitt inne 
i något bostadsområde).

Nu verkar det som om du 
kommer att yrka avslag. 
Det var tråkigt. Blev du arg 
på mig, Glenn?

Svante Olson (V) 

Nu har vi bildat 
hundförening
Med anledning av Glenn 
Lunds kommentar om 
hundrastplatser vill vi 
meddela att vi tisdagen 
den 15 oktober bildade Vrå-
ens hundförening, med ett 
20-tal medlemmar. Initia-
tivet till första mötet togs 
av Tobias Sjöblom. Han 
blev också vår ordförande. 

Vi kommer att börja 
med hundpromenader 
under några lördagar och 
med hjälp av kommunen 
hoppas vi kunna ordna en 
hundrastgård. Därmed är 
nu steget taget med Lunds 
önskemål att en förening 
kan vara med att driva 
rastgården,

Anita och foxen Stina 

Gnosjö kommun 
behöver framtidstro, 
inte siffertrixande!
Vi socialdemokrater vill att 
hela Gnosjö kommun ska 
leva och känna framtids-
tro. Vi delar Nissaforsbor-
nas oro och ilska. 

Precis som de påpekar 
består alliansens budget-
förslag av siffertrixande. 
Halvårsbesparingar räk-
nas upp till helårseffekt 
och man flyttar kostnader 
mellan konton. Trots det 
lyckas man inte presentera 
en budget i balans. 

Nissaforsborna har helt 
rätt, det blir inte alls den 
besparing alliansen påstår. 
Vi har räknat på det och nu 
väntar vi med spänning på 
alliansens svar på Nissa-
forsbornas insändare.

Markus Kauppinen 
Socialdemokraterna, 

Gnosjö 

Något måste väl 
Hoppe kunna göra
Mats Hoppe ska få en halv 
miljon av Värnamo kom-
mun utan att jobba för det 
– i avgångsvederlag. Han 
har själv sagt upp sig. Han 
har varit tillgänglig 24 tim-
mar om dygnet, sägs det. 
Okej, men har han inte 
haft lön för det? Alla vi an-
dra som sagt upp oss efter 
att ha jobbat i kommunen, 
vi får lön för den uppsäg-
ningstid som vi jobbar!

Det sägs att han inte 
kan jobba seriöst efter att 
ha sagt upp sig. Det är väl 
detsamma för alla männis-
kor? Det finns säkert något 
han skulle kunna göra. 

Fy sjutton för orättvisor!
GR 

Till ledamöterna i Gnosjö 
kommunfullmäktige

För oss är skolan själva 
symbolen för Nissafors 
utveckling och framtid. 
En förutsättning för sam-
hällets tillväxt är dess 
attraktivitet och att det 
som efterfrågas finns att 
tillgå, både avseende mil-
jön och möjlig samhälls-
service. För många yngre 

och barnfamiljer utgör 
just tillgången till en skola 
själva kärnfrågan för en 
eventuell bosättning på 
orten. Då Gnosjö kommun 
de senaste åren haft en 
minskning avseende invå-
narantalet, ser vi att det är 
viktigt att även små orter, 
som Nissafors, får behålla 
sin attraktivitet genom sin 
lilla, unika och idylliska 

skola. Vi vill inte bara vara 
en turistort, utan även en 
bosättningsort!

Barnen leker bra både 
könsöverskridande (flick-
or/pojkar) samt åldersö-
verskridande och dessa 
barn i Nissafors får därför 
den sociala träning, den 
gemenskap och de kom-
pisrelationer de behöver, 
oberoende av den egna 

årsklassens storlek och 
genussammansättning.  
Även om kraven på omgiv-
ningen och vikten av kam-
ratrelationer ökar i takt 
med att barnen växer när 
deras individualitet och 
personliga intressesfär ut-
vecklas, så tror vi att med 
rätt pedagoger, moderna 
it-lösningar och utökat 
samarbete med andra sko-

lor i ämnen där eventuell 
behörighet saknas kan det 
skapas möjlighet för även 
detta.

Vi vill fortsätta värna om 
Nissafors fortlevnad och 
utveckling, dess genuinitet 
och attraktivitet. Nissafors, 
det lilla samhället med den 
fina skolan och de välmå-
ende och glada barnen!
Nissafors föräldraförening

SKOLAN. Det är symbolen för Nissafors framtid

SLUTKOMMENTAR till H-O 
Carlsson (S)

Carlsson anser att Saab 
skulle ha tagits över av 
staten och jämför med 
Renault, en misslyckad 
jämförelse. Franska staten 
har successivt ökat pri-
vat ägande från 0 procent 
till 82,5. Renault, med tolv 
inhemska fabriker, 13 dot-
terbolag utomlands, tredje 
störst i EU efter VW och 
PSA, stor hemmamarknad, 
2,6 miljoner producerade 
enheter (Saab mindre än 
100 000), ett cluster av 
samverkan med GM (som 
dumpade Saab), Nissan, 
Daimler, Volvo, Dacia, 

Dongfen med flera står på 
egna ben. 

SAAB, en liten fabrik, ha-
de inte en marknadsmäs-
sig möjlighet att hävda sig 
på en global marknad med 
stor överkapacitet i bilpro-
duktion. Hemmamarkna-
den var för liten.

Näringsministern över-
tygade GM att sälja i stället 
för nedläggning och stödde 
med borgen för lån i EIB, ty-
värr förgäves. GM hindrade 
försäljning till Kina. Staten 
har tagit över reservdelsfö-
retaget SAAB Parts. 

Staten fick 90 miljoner 
kronor från EU till stöd för 
friställda till nya jobb eller 
utbildning, som fungerat 

för fyra av fem.  Statligt 
ägande och styrning för-
skräcker, Telia och Vat-
tenfall är i färskt minne.  
Under 70-talskrisen ledde 
övertagande av varven till 
35 miljarder i förlust, innan 
Svenska Varv AB avveckla-
des mot S vilja.

Företagen i det av so-
cialdemokratiska ledare, 
Palme och Carlsson, be-
undrade DDR havererade. 
Resterna samlades ihop 
och restaurerades av syst-
rar och bröder i BRD, Bonn.

Nu tillverkar NEV nya 
Saab i liten skala och 2014 
elbilar i  Saab-fabriken. Tek-
nisk kompetens lever kvar. 

Lennart Strömwall

KRISEN. Saab hade inte en chans

REPLIK | Replik på Helena 
Bouvengs (M) svar

Vad var det som störde He-
lena Bouveng i vårt gen-
mäle på hennes insändare 
om pensionerna? Kan det 
vara kommentaren om 
deras egna pensionsför-
måner? Eller kan det vara 
kommentaren om den så 
kallade bromsen? Jag vet 
inte. För det kan väl inte 
vara så att siffrorna jag 
nämnde är att raljera med-
an hennes siffror är seriös 
debatt.

Bouveng kommenterar 
bromsen, men de cirka 

600 kronor som pensio-
nen sänks med nästa år 
är inget att bry sig om. Det 
kommer att regna manna 
de kommande åren. Men 
alla är inte så säkra på det-
ta. ”Vårt” påpekande om 
varför vi pensionärer ska 
betala mer skatt än andra 
kommenterades över hu-
vud taget inte.

Sedan tycker jag inte att 
man kan ta pensionärerna 
som en homogen grupp 
och hela tiden tala om 
genomsnitt. Det är säkert 
många som har det ganska 
bra, men det finns också 
många som får vända på 

varenda krona. Pensions-
myndigheten har nyligen 
redovisat en undersök-
ning där varannan kvinna 
som går i pension hamnar 
under fattigdomsgrän-
sen. För dem hjälper det 
inte att genomsnittet är 
hyggligt. Som lök på laxen 
har vi de senaste dagarna 
fått vetskap om att lands-
tingsskatten föreslås höjas 
med 40 öre. Där rök halva 
den utlovade skattesänk-
ningen. 

Bengt Persson
ordförande, PRO-distriktet

Kjell Wegeborn
ordförande, PRO, Sävsjö

PENSIONÄRER. Många får det svårt

Nu får det vara nog. Hur 
kan man dra ner på kort-
tidsplatser när de behövs? 
Folk kommer oftast till en 
korttidsplats innan de kan 
flytta hem eller till ett ser-
viceboende. Man kan ock-
så vara där på växelvård. 
”Det kostar pengar”, är det 
som sägs. Men är det ingen 
som tänkt på att det kostar 
pengar om personalen på 
alla dessa ställen blir sjuk-
skrivna för utbrändhet el-
ler får fysiska skador som 
ryggproblem?

Sjukdomar som stroke 
och demens ökar och vi 
måste ha resurser för att 
kunna hjälpa dessa män-
niskor. Om 5–15 år är det 
många 40-talister som 
behöver plats. Då kommer 
inte våra serviceboenden 
att räcka till, så antingen 
får man mer vård hemma 
eller också kan man redan 
nu börja tänka framåt och 
bygga ett nytt äldreboen-
de. Vi vet ju att många av 
oss lever mycket längre. I 
längden kommer vi att tjä-
na mer på att ha fler kort-
tidsplatser och även servi-
ceboenden. För det kostar 
pengar nu när man flyttar 
avdelningar och måste re-
novera rum. 

Vi måste tänka
långsiktigt 

VÅRD. Ta inte 
bort kort-
tidsplatser


