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... till dem som skräpar 
ner i den nya skejtparken 
i Gnosjö. Man kan tro att 

man befinner sig på sop-
stationen i Gynnås, trots 
en stor soptunna i mit-
ten. Är det så ungdomarna 
tackar för gåvan?
 Lasse Engman

... till kommunalrådet 
Hans-Göran Johansson 
som tycker att det är okej 
att lön ska betalas ut till 
Mats Hoppe i sex måna-
der.   487 500 kronor vore 

exempelvis bättre att satsa 
på nyanlända som behöver 
språkundervisning för att 
integreras i sitt nya land.

Bengan

DAGENS RIS

... till överläkare Eva Adak-
tusson på Värnamo sjuk-
hus för hennes skicklighet, 
empati och snabba besked. 
Kan inte vara bättre.

Hjördis 

... till mina underbara 
grannar Ingvar och Gul-
lan som skötte om mitt 
hus och min katt när jag 
låg på sjukhus i Linköping 
och Värnamo. Allt var i ord-
ning, både ute och inne.

En tacksam granne 

... till alla som hjälpt till 
på ett eller annat sätt un-
der den gångna säsongen 
i KSK. En extra ros till alla 
tränare. Styrelsen 

... till Luddököket för den 
goda och vällagade maten 
med trerätters middag då 
vi firade måltidens dag på 
torsdagen.

Nöjda boende
med personal 

... till ”Dansentusiasterna” 
som ordnade en trivsel-
dans i Torghuset, Små-
landsstenar, i onsdags. Det 
blev en underbar danskväll 
med toppenorkester och 
många dansanta personer. 
Och bäst av allt – överskot-
tet, drygt 10 000 kronor, 
gick till Världens barn.

Dans är livet 

... till personalen på Soläng 
2 i Forsheda för att jag all-
tid känt mig välkommen 
när jag har besökt Anna. 
Den hemtrevliga miljön, 
doften av nybakade kakor, 
era vänliga leenden, tid för 
en pratstund och omtan-
ken om de gamla, som om 
de är era käraste vänner. 
Ett fantastiskt äldrebo-
ende.

Birgitta 

... till läkare och personal 
på ortopedavdelningarna 
A och B på Värnamo sjuk-
hus för skicklig knäopera-
tion och fin eftervård.

Inger O

... till personalen på Gis-
lows Dagcentral för den 
goda maten och trevliga 
dukningen på måltidens 
dag.

Matgäst

DAGENS ROS

Nyhetsredaktör 
på Värnamo Nyheter

Jag som har fått låna den 
här spalten i dag är en av 
dem som bestämmer vad 
Värnamo Nyheter ska be-
vaka. Det är ofta till mig ni 
kommer när ni vill tipsa 
om något eller vill kritisera 
oss för något vi skrivit eller 
inte skrivit. Det sistnämn-
da är vanligast.

Efter förra helgen fick 
jag ett besviket samtal 
från en Värnamokvinna 
som tyckte att det var för 
uselt att vi inte kommit 
på musikalen i missions-
kyrkan på lördagen, men 
däremot skrev om älgjak-
ten och en kaninutställ-
ning, som enligt henne 
var helt ointressant. Hade 
vi inte gjort det hade jag 
säkert fått sura samtal 
från kanin- och älgjakts-
intresserade i stället.

Vi hade skrivit om mu-
sikalen i förväg. Så är vår 
kulturbevakning oftast 
upplagd. Vi skriver hellre 
att det är en konsert (eller 
till exempel en konstver-
nissage på Vandalorum) 
på lördag än att den var i 
lördags. Vi tror att det är 
matnyttigare för läsarna.

Ett annat besviket 
samtal kom från en man i 
Smålandsstenar. Han var 
mäkta sur över att vi inte 
bevakat ett visst evene-
mang under hälsoveckan 
och att det var skit att vi 
däremot bevakat en enligt 
honom ointressant konsert 
i Gislaved. Just den konser-
ten framhöll kvinnan jag 
nämnde tidigare som ett 
exempel på bra bevakning. 

Jag kan aldrig lova att 
vi kommer att besöka alla 
evenemang eller göra alla 
nöjda. Det är omöjligt. 
Däremot kan jag lova att 
vi gör så gott vi kan för 
att göra en så bra tidning 
vi kan för så många av er 
läsare som möjligt.

PER-OLA       
NILSSON

Vi vill bevara hela skolan i 
Nissafors! Vi anser inte att 
kommunstyrelsen lyss-
nade på hela opinionen 
som påstås i media. Vi i 
Nissafors visade tydligt 
och klart vad vi vill vid in-
formationsmötet den 28 
september.

Vi hyser en stark misstro 
att siffrorna som ligger till 
grund för ert beslutsfat-
tande är korrekta. Detta 
var uppenbart vid infor-
mationsmötet, inte ens 
skolchef Gunnar Crona, 
som tagit fram underlaget, 
kunde redogöra för hur 
siffrorna hängde ihop.

Se till hela kommunens 
ekonomi, inte till olika en-
heter inom kommunen. 
Även om skolan sparar 
pengar på hyra i detta fall 
så flyttas denna kostnad 
till tekniska. Tala även öp-
pet om att era siffertrixan-
de diskussioner enbart rör 
höstterminen 2014, vilket 
halverar påstådda bespa-
ringar i budget rörande 
Nissaforsskolan.

Vi kräver att alla siffror 
och fakta kommer på bor-
det innan ett eventuellt 
förödande beslut för Nissa-
fors tas i kommunfullmäk-
tige den 31 oktober.

När vi tillsammans med 
näringslivet i Nissafors 
bjöd in er för att förstå vår 
potential och utveckling, 
visade ni ett oerhört oin-
tresse för Nissafors. En-
dast fem ledamöter av 35 
ordinarie (+ 20 ersättare) 
deltog. Detta tycker vi är 
skandal!

Vi vill fortfarande att ni 
alla kommer hit och ser 
allt positivt som sker inn-
an ni tar ett beslut som rör 
Nissafors. Kontakta oss! Vi-
sa intresse! Kom och se vad 
vi gör för Gnosjö kommun.  
Inbjudan kvarstår.

Nissafors behöver hjälp 

av ett kommunfullmäktige 
som tror på Nissafors och 
samtidigt inser att vi är 
Gnosjö kommuns framsi-
da i Isabergsområdets ex-
pansiva framtidssatsning. 
Gör verklighet av det ni så 
vackert skriver på er hem-
sida. Satsa på barnfamiljer, 
turism och ett attraktivt 
boende på landsbygden. 
Detta är nyckeln för att få 
fler invånare till vår fina 
kommun.

Invånarna i Nissafors gör 
allt detta till 110 procent.

Nissafors samhälls-
förening genom Lasse 

Mehtola, ordförande

NISSAFORS. Hela skolan måste bevaras

REPLIK | Replik till Ingmar 
Karlsson angående Gislaveds 
kulturnämnds och bibliote-
kens val av litteratur.

En grundläggande upp-
gift för kulturpolitiken är 
att värna om kulturens 
möjlighet att vara en dy-
namisk, utmanande och 
obunden kraft för allas 
vår grundlagsstadgade 
och grundlagsskyddade 

rätt till yttrandefrihet. Fri-
heten till åsiktsbildning 
är en grundläggande och 
avgörande förutsättning 
för att vårt demokratiska 
samhälle ska uppnå en 
vitalitet som alla demo-
kratier är beroende av. 
Kulturnämnden slår vakt 
om denna självklara frihet 
som gäller alla och envar. 
Ingen person eller organi-
sation har haft möjlighet 

att censurera bibliotekens 
utbud av litteratur till våra 
åtta bibliotek som det an-
tyds i din insändare.

Din kombattant Lars 
Olsson har heller inte va-
rit politiskt vald represen-
tant i kulturnämnden un-
der de 40 år som vi kan se 
tillbaka på. Lars var aktiv 
i hälsovårdsnämnden un-
der 1970- och 80-talet utan 
att därifrån ha påverkat 

bokutbudet på biblioteken.
Med all respekt för er 

kunskap och livserfaren-
het så är det av yttersta 
vikt att inte vilseleda all-
mänheten med osanna 
faktauppgifter.

Solveig Davidsson (M)
kulturnämndens ordfö-

rande
Bosse Linde (S)

kulturnämndens andre 
vice ordförande

BOKUTBUD. Vilseled inte allmänheten

I vår bygd ser vi varje dag 
hur viktig industrin är för 
att skapa jobb och tillväxt. 
Därför tycker jag att Kåre 
Johansson, Linda Frans-
son och Stefan Jonsson tar 
upp en viktig fråga i sin de-
battartikel den 10 oktober. 
För att minska arbetslös-
heten och utanförskapet i 
samhället krävs det att de 
företag som skapar jobben 
får goda förutsättningar för 
att verka och utvecklas.

Som representant för 
såväl Kristdemokraterna 
som för vår bygd har jag 

varit med och minskat 
regelkrånglet, exempel-
vis genom avskaffad revi-
sionsplikt för små företag, 
samt gjort det billigare att 
anställa genom sänkta ar-
betsgivaravgifter.

Trots dessa och många 
andra åtgärder som reger-
ingen har genomfört finns 
det mycket kvar att göra för 
att stärka de svenska in-
dustriföretagen. Det finns 
fortfarande stora problem 
med en omfattande regel-
börda som vi steg för steg 
måste fortsätta arbetet 

med att lätta på. Det måste 
dessutom fortsätta att bli 
billigare, enklare och min-
dre riskfyllt att anställa ny 
personal. För små företag 
kan sjuklöneansvaret vara 
ett stort hinder för att växa. 
Kristdemokraterna vill där-
för ta bort den andra sjuk-
löneveckan och förbättra 
högkostnadsskyddet. Vi 
genomför nästa år föränd-
ringar i arbetsgivaravgif-
terna som gör det ännu 
billigare att anställa ung-
domar under 23 år. Krist-
demokraterna vill också 

införa lärlingsanställning-
ar som gör det möjligt att 
anställa personer under 23 
år som lärlingar i upp till 18 
månader. En anställnings-
form där lönen är något 
lägre men där företaget 
också åtar sig att genom-
föra handledd utbildning 
på arbetsplatsen.

Växande företag och en 
stark industri är avgöran-
de för Sveriges framtid, för 
utan företagare skapas det 
inga nya jobb.

 Maria Larsson (KD)
 1:e vice partiordförande

JOBBSKAPARNA. Avgörande för Sveriges framtid


