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Helgens  
tipspromenad
Gnosjö Helgens tipspro-
menad i Gnosjö vanns av 
Ulla-Britt Sällberg. Åke Pe-
tersson kom på en andra 
plats och Lena Carlsson 
är den lottade vinnaren. 
Totalt deltog 15 personer 
i tipspromenaden varav 
fem fick elva rätt. 

Rätt rad: 11x2x111xxx2
Rätt svar: EU, Malmö, 

Lund, tre prickar, 150 år, 
Edda Magnusson, Elbe, 
Kanada, 6 juni 1944, större 
hackspett, garvsyra, 
Karlskoga. Skiljefråga: 497 
sidor. 

Hundratal  
på PRO-möte
Gnosjö Ett hundratal 
PRO-pensionärer sam-
lades till möte i Gnosjös 
församlingshem förra 
veckan. Mötet inleddes 
med att ordföranden 
Birgitta Olsson Johansson 
hälsade en ny medlem 
välkommen. Vidare gav 
sekreteraren Lars Arvids-
son information om en 
resa till varuhuset i Ul-
lared och beskrev kostna-
derna för att ta sig dit. 

Information lämnades 
även om julresa, en rese-
cirkel om Öland, att man 
skall läsa vardagsjuridik 
och starta kurs i hjärn-
gympa.

Lars-Erik Fredenberg 
var på plats och tolkade 
med sång och gitarr flera 
kända musikaliska ar-
tister däribland Elvis 
Presley.

Försök till 
stöld  
i hästvagn
Hillerstorp En man i 
Hillerstorp har anmält ett 
stöldförsök i en hästvagn. 
Mannen vaknade upp 
tidigt i söndags morse av 
att han tyckte att det lät 
som att någon försökte ta 
sig in i hästvagnen. När 
han gick ut och tittade 
fanns det ingen där. Det 
är oklart om något har 
stulits, enligt polisen.

IT-pengarna är slut
Kommunens IT-enhet behöver 425 000 kronor mer
Gnosjö Efterfrå-
gan på datorer och 
läsplattor har varit 
så stor i kommunen i 
år, att de pengar som 
budgeterats redan är 
förbrukade. Därför be-
gär IT-enheten ytter-
ligare 425 000 kronor.

IT-användandet har ökat 
i Gnosjö kommuns verk-
samheter i år vilket har 
lett till att de pengar som 
budgeterats för dessa ut-
gifter är slut. 

Det innebär att IT-en-
heten inte kan verkställa 
några beställningar på li-
censer, arbetsstationer och 
läsplattor i dag. 

– Vi har en investerings-

ram på 1,8 miljoner kronor 
för 2013. Nu har vi äskat 
425 000 kronor, säger Pär 
Svensson, IT-chef i Gnosjö 
kommun och fortdätter:  

– Vi har tittat på hur be-
hovet ser ut resten av året 
och kommit fram till sum-
man. Det är en prognos, 
men det borde definitivt 
räcka under 2013. 

Kommunens datorer och 
läsplattor ägs av IT-enhe-
ten som hyr ut utrustning 
till kommunens förvalt-
ningar. Om förvaltning-
arna vill hyra mer, står IT-
enheten för inköpen. 

– IT-användandet har 
generellt utökats i kom-
munen och det är inte en 
specifik förvaltning som 
står för ökningen. Men 
skola och socialförvalt-
ningen har ökat lite, säger 
Pär Svensson. 

Stor efterfrågan
Efterfrågan på läsplattor 
från kommunens skolor 
är stor och Pär Svensson 
menar att det är viktigt att 
behovet tillgodoses. 

– Barnen måste få möj-
ligheten att testa både da-

torer och läsplattor, säger 
han. 

– Det är generellt otroligt 
positivt att man efterfrå-
gar så mycket IT i kommu-
nens verksamheter, säger 
Pär Svensson.

Påverkar negativt
Kommunfullmäktige be- 
slutar om IT-enheten får 
utökat investeringsmedel 
nästa vecka. 

– Säger de nej så kommer 
jag i min tur behöva säga 
nej till verksamheter. Det 
hämmar IT-utvecklingen 
och påverkar kommunen 
negativt. Samtidigt måste 
vi hålla oss inom de eko-
nomiska ramar som satts, 
säger Pär Svensson. 

IT-enheten äskar även 
pengar till en ny telefoni-

lösning för hela kommu-
nen. 

Dyrt att hyra
Den ursprungliga planen 
var att hyra utrustning, 
något som visade sig blir 
en dyrare affär för kom-
munen. 

– Kommunen har leasat 
växelplattform tidigare, 
men under upphandling-
ens gång visade det sig att 
en investering blir billiga-
re, säger Pär Svensson. 

Investeringen väntas 
kosta 1,3 miljoner kronor. 
Kommunfullmäktige tar 
beslut i frågan nästa vecka. 

Emilia Lindholm
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Framtidsvision för Nissaforsskolan
Beslut om Nissaforsskolan läggs ner eller inte tas på kommunfullmäktiges sammanträde nästa vecka.  Foto: Fredrik Stork

nissafors Nissa-
forsskolan kan över-
leva och undervis-
ningen kan hålla hög 
kvalité. Det menar 
Nissafors föräldraför-
ening som tagit fram 
en framtidsvision, 
som en del i kampen 
att få ha kvar skolan 
på orten. 

Föräldrar till barn på 
den nedläggningshotade 
Nissaforsskolan har tagit 
fram en framtidsvision om 

hur skolan kan komma att 
se ut om fem år. Förutsatt 
att Gnosjö kommuns po-
litiker väljer att ha kvar 
skolan. 

– Som föräldrar känner 
vi att politikerna saknar 
visioner och idéer om hur 
skolan ska kunna drivas 
och att de därför väljer att 
lägga ner den i stället, sä-
ger Ann Bohlin Andersson 
i föräldraföreningen. 

– Deras argument för att 
inte driva den alls är för 
att undervisningen inte 
håller tillräckligt bra kva-
lité. Här presenterar vi en 

vision om hur man skulle 
kunna arbeta med moder-
na lösningar för att höja 
kvalitén, fortsätter hon. 

Ökat antal elever
Framtidsvisionen visar 
bland annat vilka möjlig-
heter som finns om kom-
munen väljer att satsa på 
informations- och kom-
munikationsteknik och 
vilka fördelar det finns 
med att skolan köper in 
lärplattor till varje elev.

”Från ett elevantal på 27 
läsåret 2013 har siffrorna 
nästan fördubblats på en 

femårsperiod” skriver man 
också. 

”Inte för sent”
Visionerna ska överläm-
nas till kommunens poli-
tiker innan de ska fatta ett 
beslut om skolan läggs ner 
eller inte på kommunfull-
mäktiges sammanträde 
nästa vecka. 

– De behöver se att det 
finns möjligheter på en li-
ten skola också.

– Hoppas att det inte är 
för sent. Det är viktigt att 
kunna leva och bo på en 
liten ort och skolan har en 

viktig funktion, säger Ann 
Bohlin Andersson. 

Nissaforsborna har ti-
digare fått möjligheten 
att tala med politikerna. 
Budgetberedningen bjöds 
nämligen in till Nissafors 
i slutet på sommaren. 

– Egentligen har vi fått 
föra fram vårt budskap, 
men vi känner att vi inte 
nått fram och inte haft 
möjligheten att påverka 
beslutet, säger Ann Bohlin 
Andersson. 
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Brand på altan 
i Gnosjö
Gnosjö Det brann på 
altanen till en bostad på 
Järnvägsgatan i Gnosjö 
vid 23-tiden i torsdags 
kväll. Polisen undersö-
ker om någon har anlagt 
branden, som rubriceras 
som ifrågasatt mord-
brand. Ingen kom till 
skada och elden spred sig 
inte till huset, enligt po-
lisen. Räddningstjänsten 
konstaterade att fönster 
hade spruckit av branden 
samt att plasttaket till al-
tanen och vissa träpartier 
hade skadats. Det framgår 
inte av polisanmälan om 
de som bor i huset var 
hemma under branden.

”Det är generellt 
otroligt positivt att 
man efterfrågar så 
mycket IT i kommu-
nens verksamheter.”

Pär SvenSSon, IT-chef

a12 | Gnosjö | Hillerstorp Tel 0370–30 50 20  
E-post gnosjo@varnamonyheter.se


