
GNOSJÖ HJÄLPERS
SECONDHANDVARUHUS

Reservation för tårtslut

Torsdag 21/11
Öppet kl 14-18

Vi bjuder på
Kaffe och Tårta

Festligheter och extra öppet

Fredag 22/11
Kvällsöppet kl 17-20

Vi bjuder på Grillad korv

Kl 18.30
Mannekänguppvisning

Secondhand Big Band

Lördag 23/11
Öppet kl 10-14

Glögg & pepparkakor

Söndag 24/11
Öppet kl 13-16

Vi bjuder Ostkaka

Kl 11.00 Musikskolans kör
under ledn. av Marie Åberg

Musik av Secondhand
Big Band
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Senaste nytt direkt 
i din mobil

www.varnamonyheter.se

0370- 65 70 50 Västbov. 49, Värnamo

Öppet: Ons, tors, fre 14-18, lörd 10-13

www.ljuside.wordpress.com

Inför 
Advent

Plogkampanj
på alla CFMOTO Terrlander!
Maskiner fr. 53.900:- inkl. moms.
Köp till plogblad för 1.500:- inkl. moms 
(o.p. 6.995:- inkl. moms)

E4:an 15 min söder om 
Värnamo Laganv.8, Lagan. 
Tel 0372-301 18
Öppet: Vard 9-18 lörd 10-14, sönd 11-15

Grundad 1930

Dubbla förluster
SPORT  |  Båda bowlinglagen Forsheda och Lin-
néa förlorade sina matcher i helgen. SIDAN B4

Spara eller slösa
EKONOMI  |  Robert vill se oss spara mer och låna 
mindre  SIDAN  9

Smuts och mö-
gel på konditori
GISLAVEDS KOMMUN  |  
Vid hälsoinspektioner 
på ett konditori och en 
restaurang i Gislaveds 
kommun upptäcktes 
flera brister. På kondito-
riet fanns bland annat 
ingrodd smuts och svart-
mögel.

SIDAN B2

Just nu installeras den 28 ton tunga nya maskinen i Bredaryd som kostar upp mot sex miljoner kronor. ”Produktionens hjärta ska finnas i Bredaryd”, säger 
Bengt Rimark, marknads- och försäljningschef.

SIDAN A4 
Storsatsning ger framtidstro på Rapid

(S) vill kräva  
18 miljoner kr
VÄRNAMO  |  Kräv hellre 18 
miljoner kronor av reger-
ingen än höj skatten med 
18 öre, som i praktiken 
inte betyder något.

Det är socialdemokra-
ternas hållning när 2014 
års budget slutligen ska 
klubbas.

SIDAN A3

Erkänner delak-
tighet i kupp
HALMSTAD  |  Vid rät-
tegången i den stora 
silverkuppen överraskade 
mannen från Anderstorp 
genom att i går erkänna 
sin delaktighet. Han har 
tidigare nekat till all in-
blandning.

SIDAN B1

Succékonsert 
med klassiker
GISLAVED  |  Gislaveds 
symfoniorkester, Johan 
Boding och engelska ban-
det Biker groove lyckades 
fylla Konsertsalen i Gisla-
ved i helgen – tre gånger. 
Pop- och rockklassikerna 
gick hem hos alla.

SIDAN B2

Nissaforsskolan kvar
Intensiv debatt i fullmäktige om nedläggningshotad skola 
GNOSJÖ  |  Det blev en lång och stormig debatt i 
Gnosjös kommunfullmäktige i går kväll. Alliansen 
ändrade sig igen och presenterade ett nytt förslag 
under  sammanträdet. Till slut klubbades allian-
sens budgetförslag som innebär att Nissaforssko-
lan blir kvar men med hälften så många elever.

– En av anledningarna att detta dragit ut på 
tiden är att det varit ett stort medborgarengage-
mang. Vi som fullmäktigepolitiker stoppar inte 
huvudet i sanden, vi lyssnar, säger LarsÅke Mag-
nusson (KD).   

 SIDAN A12
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tisdag 19 november 2013

Drogpåverkad 
gick på 151:an
GNOSJÖ En polispatrull 
träffade i helgen på en 
man som vandrade utmed 
151:an vid Gnosjö. Han 
visade sig vara kraftigt 
drogpåverkad och inte 
ganska dåligt skick. Lite 
våldsam blev han också 
när polisen ville ta med 
honom. Mannen är hem-
mahörande på Höglandet 
och det är än så länge 
oklart vad han gjorde ute 
på vägen.

Blev av med 
fyrhjuling
MARIEHOLM En fyrhjuling 
försvann natten mellan 
fredag och lördag från ett 
garage i Marieholm. Den 
uppges vara värd runt 
60 000 kronor. Polisen har 
efterlyst det röda ter-
rängfordonet, som är en 
500-kubikare.

Valnämnd 
för alla 
utreds
GNOSJÖ Sverigede-
mokraterna har fö-
reslagit att alla parti-
er som har en plats i 
fullmäktige även bor-
de ha en plats i val-
nämnden. Kommu-
nen ska nu utreda om 
och i så fall hur man 
kan ändra på det reg-
lemente som finns. 
Valnämnden är den 
nämnd som ansvarar och 
organiserar genomföran-
det av de allmänna valen 
i Gnosjö. I en motion från 
Sverigedemokraterna vill 
man att kommunen ser 
över om valnämndens reg-
ler kan ändras så att alla 
partier som har en plats i 
fullmäktige får en plats i 
nämnden. 

Valnämnden är av 
största vikt för demokra-
tin, skriver motionärerna 
bland annat. 

Kommunstyrelsen har 
beslutat att utreda om det 
är möjligt att ändra på de 
regler som gäller och i så 
fall ta fram ett förslag, som 
ska vara klart till slutet på 
februari. 

Kommunen säljer skolbyggnad
GNOSJÖ Gnosjö 
kommun har börjat 
se över möjligheten 
att sälja skolan i Ma-
rieholm. Målet är att 
hitta en köpare redan 
under december må-
nad.
Beslutet att sälja skolan 
är i första hand politiskt. 
I dag ser kommunen inte 
att det finns något behov 
av skollokalerna i Marie-
holm inom överskådlig tid 
och dessutom är byggna-
den i stort behov av upp-
rustning.

– Det är därför vi går ut 
och kollar läget. Lokalen 
kräver ändå ett visst un-
derhåll, säger Arne Ottos-
son (M), kommunstyrel-
sens ordförande.

Sedan föreningen Kul-
turarv Marieholm flyttade 
ut används skolan bara 
i begränsad omfattning, 
dels av samhällsfören-

ingen men också av kom-
munen som använder 
byggnaden i samband med 
informationsmöten. En-
ligt Arne Ottosson är verk-
samheten inte tillräckligt 
omfattande för att kom-
munen ska behålla skolan. 
I lokalerna finns även en 
förskola som kommer att 
vara kvar enligt det kon-
trakt som ska upprättas 
om fastigheten säljs.

Något riktpris är inte 

satt. Därmed är det helt 
upp till eventuella speku-
lanter att uppskatta värdet 
i samband med att de läg-
ger ett bud. Spekulanter 
kan delvis finnas bland 
lokala intressenter, lokala 
företag och turismföretag 
för att ta tre exempel.

För pengarna får man en 
skolbyggnad från 1960-ta-
let med gymnastikhall, 
vissa köksutrymmen, 
klassrum och en hyresgäst 

i form av kommunens för-
skola, plus marken runt 
omkring. Arne Ottosson 
tror och hoppas att det 
finns intressenter som gör 
att kommunen kan sälja 
fastigheten, men säger 
samtidigt att anbudsrun-
dan bara är ett sätt att un-
dersöka intresset.

Samhällsföreningen i 
Marieholm tänker i dags-
läget inte protestera mot 
säljplanerna utan är för-

siktigt avvaktade, för-
klarar ordförande Carl-
Gunnar Sandström. Ändå 
tycker han att det är synd 
att fastigheten säljs.

– Vi har en del verksam-
het i skolan i samhällsför-
eningen och det är en möj-
lighet som vi inte vill bli av 
med, säger han.

Fredrik Stork
0370-34 50 22

fredrik.stork@varnamonyheter.se

Skolan i Marieholm ska säljas. För pengarna får man en 
skolbyggnad från 1960-talet med gymnastikhall, köksut-
rymmen, klassrum och en hyresgäst i form av kommunens 
förskola. 

Skolfastigheten är i behov av visst underhåll. I dag värms 
byggnaden upp av olja. Foto: FREDRIK STORK 

Tidningen  
hjälper folk att  
köpa och sälja

Annonsera!

Nissaforsskolan kvar
Alliansen ändrade sig igen och presenterade nytt förslag
GNOSJÖ Nissafors-
skolan läggs inte ner 
och elever i årskurs 
sex på Åvikenskolan 
flyttas till Bäckasko-
lan. Detta beslutade 
fullmäktige i går när 
de tog beslut om bud-
geten för 2014.  
Alliansen ändrade sig igen. 
Under gårdagens extrain-
satta fullmäktige presen-
terade kommunstyrelsens 
ordförande Arne Ottosson 
(M) ett nytt budgetförslag 
där bland annat Nissafors-
skolan får finnas kvar med 
elever upp till årskurs tre.

– Det här är ganska in-
tressant. Ni kopierade först 
vårt förslag när det gäller 
Åvikenskolan och nu för-
slaget om Nissaforssko-
lan. Det skulle ha varit bra 
att anta vårt förslag som 
helhet i stället, sa Markus 
Kauppinen (S) under går-
dagens fullmäktige. 

Hård S-kritik
Debatten var lång och in-
tensiv och Socialdemokra-
terna menade bland annat 
att alliansens budgetför-
slag är olagligt. 

– Ni redovisar två mil-
joner i underskott. Har vi 
som fullmäktigeledarmö-
ter mandat att göra det, 
säger Markus Kauppinen. 

Röstade inte
Efter många turer uppe i 
talarstolen beslutade full-
mäktige att anta allian-
sens reviderade budgetför-
slag. Elva personer röstade 
för Socialdemokraternas 

budgetförslag och 21 för 
alliansens budgetförslag. 
Sverigedemokraterna av-
stod från röstning. 

Beslutet innebär bland 
annat att Nissaforsskolan 
får finnas kvar med elever 
i årskurs ett till tre. Elever 
i årskurserna fyra till sex 
ska flyttas till Bäckasko-
lan. Eleverna i årskurs sex 
på Åvikenskolan får också 
flytta till Bäckaskolan och 
antalet platser vid Hamn-
gården i Hillerstorp ska 
minskas. 

– En av anledningarna 
att detta dragit ut på tiden 
är att det varit ett stort 
medborgarengagemang. 
Vi som fullmäktigepoliti-
ker stoppar inte huvudet 

i sanden, utan vi lyssnar, 
säger LarsÅke Magnusson 
(KD). 

”Pinsamt dåligt”
Peter Lundgren (SD) yrka-
de på återremittering och 
att skolan behålls som den 
är i dag. Yrkandet avslogs 
dock. 

– Jag anser att det inte 
går att ta beslut på det un-
derlaget som finns. Det är 
pinsamt dåligt av skolche-
fen de beräkningar han 
skickat ut, sa han. 

Markus Kauppinen yr-
kade att fullmäktige ger 
kommunstyrelsen i upp-
drag att lösa de eventuella 
pedagogiska problemen 
och säkerställa kvalitén 
på kommunens småsko-
lor. Efter votering beslu-
tade fullmäktige att anta 
yrkandet med 18 röster för 
förslaget och 17 röster mot.

Emilia Lindholm
0370-345021

emilia.lindholm@varnamonyheter.se

Gårdagens fullmäktige var välbesökt. I salen satt ett trettiotal personer. De som inte fått plats bänkade sig utanför salen 
istället.  Foto: EmIlIa lInDhOlm

”Vi som fullmäkti-
gepolitiker stoppar 
inte huvudet i san-
den, utan vi lyssnar.”

LarsÅke Magnusson (KD)

A12 | Gnosjö | Hillerstorp Tel 0370–30 50 20  
E-post gnosjo@varnamonyheter.se


	1skola kvar
	2skola kvar

