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Novembermö-
te med PRO
Hillerstorp Ett åttiotal 
medlemmar samlades 
under föreningens no-
vembermöte. Åke Ask 
rapporterade från senaste 
KPR-mötet där nu Hamn-
gårdsfrågan är fastställd. 
Han informerade även om 
att det finns tillfälle att be-
söka Holmanhuset för in-
tresserade den 21 novem-
ber och så se lägenheter 
som är lämpliga för äldre-
boende. Budgetförslag från 
styrelsen redovisades och 
fastställdes med oföränd-
rad medlemsavgift. Aneby 
PRO-kör med ett tjugotal 
sångare gästade och fram-
förde ett sångprogram och 
fortsatte därefter med ett 
avsnitt om Pelle Näver 
med uppläsning av dikter 
och de sjöng även ett antal 
som tonsatts.

Nissafors Nissa-
forsskolan får finnas 
kvar med elever upp 
till årskurs tre. Men 
Nissaforsborna är 
missnöjda med politi-
kernas beslut. 

– Jag är väldigt be-
sviken på politierna i 
Gnosjö kommun, sä-
ger samhällsförening-
ens ordförande Lasse 
Mehtola. 
I måndags antog kom-

munfullmäktige allian-
sens reviderade budget-
förslag, som bland annat 
innebär att Nissaforssko-
lan får finnas kvar med 
elever upp till årskurs tre. 
Eleverna i årskurs fyra till 
sex ska flytta till Bäcka-
skolan i Gnosjö. 

Fyra år
Nissaforsborna som käm-
pat för att få ha kvar sko-
lan är dock missnöjda med 
beslutet. Hela skolan skul-
le ha fått vara kvar, menar 
man. 

– Jag är väldigt besvi-
ken på politierna i Gnosjö 
kommun. De säger att de 
lyssnat på oss, men vi ville 
ha kvar hela skolan, säger 
Lasse Mehtola, ordförande 
i Nissafors samhällsfören-
ing.

– Vi har bett om fyra år 
för att vi ska kunna satsa 
på skolan och redovisa re-
sultatet sedan. Vi vill ha 
lugn och ro och inte älta 
detta varje budgetbered-
ning, men politikerna vill 
inte ha kvar Nissafors, sä-
ger Lasse Mehtola.

Han menar att många 
fortfarande misstror de 
siffror som presenterats 
om hur mycket kommu-
nen egentligen sparar ge-
nom att flytta elever till 
Gnosjö. 

– Som vi har förstått det 
så handlar det om 200 000 
kronor. Hur kan kommu-
nen inte ha råd med det 
när de lägger en miljon på 
skejtparken, säger Lasse 
Mehtola. 

De Nissaforsbor som 
kämpar för att ha kvar sko-
lan tänker inte ge upp än. 

– Vi tittar på hur vi ska 
gå vidare med detta nu. 
Det här har blivit en riktig 
skandal. 

”Inte gett upp”
– Vi har inte gett upp utan 
ser möjligheterna och ska 
agera. Vi satsar fortfarande 
på att vi ska ha hela skolan 
kvar, säger Lasse Mehtola.

Emilia Lindholm
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Nissaforsborna besvikna på politikernas beslut

Kulltorps kyrka ska göras tillgänglig för alla
Kulltorp Kull-
torps kyrka ska göras 
mer tillgänglig. Södra 
ingången har bland 
annat försetts med 
automatisk öppnare 
och nu ska en ramp 
byggas inne i kyrkan 
upp till koret. 

Flera förbättringsåtgärder 
ska genomföras i Kulltorps 
kyrka den närmaste tiden 
för att öka tillgängligheten 
till kyrkan. 

Södra entrédörren till 
kyrkobyggnaden håller i 
dag på att byggas om med 
en automatisk dörröpp-
nare och en liten ramp på 
både in och utsidan. 

– Det är en tillgänglig-
hetsfråga. Alla ska kunna 
ta sig in och ut från kyr-
kan på egen hand, säger 
Caroline Svensson från 
Svenska kyrkan om för-
ändringarna. 

– Vi har diskuterat detta 

i många år och först var 
tanken att göra en ramp 
på stora entrétrappan, 
fortsätter hon. 

Hårdare gångar
Det ska även vara lätt att 
ta sig fram till kyrkan från 
parkeringen. Därför ska 
gångarna utanför hård-
göras inom en snar fram-
tid. 

– Det ska vara lättare att 
ta sig fram med rullstol el-
ler rullator än vad det är i 
dag på grusgången, säger 
Caroline Svensson. 

Ramp i kyrka
Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län har nyligen gett 
tillstånd till att bygga en 
ny ramp till koret inne i 
kyrkan. Nivåskillnaden 
där är cirka 30 centimeter.

För rivning, ombyggnad, 
eller som i det här fallet 
ändringar i exteriör och 
interiör i kyrkobyggna-
der byggda före 1939 krävs 
nämligen alltid tillstånd 

av länsstyrelsen enligt 
Kulturminneslagen.  I det-
ta fall anser länsstyrelsen 
att rampen inte kommer 

ha en negativ inverkan på 
kyrkorummets karaktär.  
Rampen som planeras blir 
tre och en halv meter lång 

ska byggas omgående. 
Emilia Lindholm
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Södra entrédörren till kyrkobyggnaden håller i dag på att byggas om med en automatisk 
dörröppnare och en liten ramp på både in och utsidan.  Foto: Emilia lindholm

”Vi kan inte stanna av”
Ottosson talar ut om kursändringen och nya sparkraven
GNosjö Att ändra 
sig är en del av demo-
kratins spelregler. Så 
förklarar kommunal-
rådet Arne Ottosson 
(M) det faktum att  
alliansen åter ändra-
de sig om Nissafors-
skolan.
Det har nu gått tre dagar 
sedan alliansen gjorde 
sin senaste kursändring. 
På fullmäktige i måndags 
presenterade de styrande 
partierna förslaget att be-
hålla Nissaforsskolan och 
bara flytta mellanstadie-
klasserna.

– Jag är den första att 
beklaga att man lägger ett 
förslag och ändrar sig. Men 
det är så demokratin fung-
erar när man lyssnar på 

folk, säger Arne Ottosson.
Hans målsättning är 

fortfarande att kommunen 
ska klara de tuffa sparkra-
ven. I dag har kommunen 
en kostnadskostym som 
är betydligt högre än vad 
invånarantalet medger. 
Att allianspartierna över-
gav sin tidigare sparlinje 
hänger delvis samman 
med att politikerna har 
lyssnat på opinionen. Men 
det hänger också samman 
med att alliansen ser nya 

möjligheter att utnyttja 
det nya resultatutjäm-
ningssystemet. Tanken 
är att fonden som byggs 
upp ska göra det enklare 
att flytta över överskotten 
från ett år till ett annat så 
att underskotten kan täck-
as upp.

Ska spara en miljon
På något sätt måste kost-
naderna fortfarande ka-
pas, förklarar Arne Ottos-
son. Men vilka åtgärder 
som kan bli aktuella kan 
han inte svara på i dags-
läget. Den tuffa uppgiften 
går i stället till kommun-
chefen och förvaltnings-
cheferna som gemensamt 
måste spara in den miljon 
som fattas när Nissafors-
skolan inte läggs ner helt.

– Vi kan inte stanna av 

och vi måste ha en budget 
i balans efter 2015.

Alliansens kursändring 
skulle också kunna ses 
som en fjäder i hatten för 
Socialdemokraterna. De 
har hela tiden förklarat 
att de tänker behålla års-
kurserna F-3 i Nissafors 
samt Åvikenskolan i sitt 
budgetförslag. 

Men den beskrivningen 
håller Arne Ottosson inte 
med om. Han går i själva 
verket till angrepp mot 
Socialdemokraterna och 
frågar sig vilka tjänster de 
inte tänker återbesätta när 
de säger att de vill spara 14 
miljoner kronor genom att 
dra ner på antalet tjänste-
tillsättningar under nästa 
år.

– Det är lätt att säga, men 
man ska göra det också. 

Vi tycker självklart att 
vi hade ett bättre förslag 
och det visade voteringen 
21–11, säger Arne Ottosson.

S: Underfinansierad
Socialdemokraterna har 
i sin tur beskrivit att al-
liansbudgeten är underfi-
nansierad med två miljo-
ner kronor.

– De har kopierat vårt 
förslag att behålla Nissa-
forsskolan och Åviken-
skolan men jag har svårt 
att se det som en seger 
eftersom det är en budget 
med underskott, säger op-
positionsrådet Markus 
Kauppinen (S).

Fredrik Stork
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”Jag är den första 
att beklaga att man 
lägger ett förslag 
och ändrar sig.”

Arne OttOssOn

Missionshelg 
i Gnosjö 
missionskyrka
GNosjö Det var inte bara 
auktioner som stod på 
programmet när mis-
sionskyrkan i Gnosjö bjöd 
in till missionshelg. För-
middagen inleddes med 
servering av kaffe och 
våfflor, lotteriförsäljning 
och bokbord. Eftermidda-
gens auktion leddes sedan 
av Lars-Ove Johansson 
från Lagan som under 
många år har lett dessa 
försäljningar. Förutom tra-
ditionella auktionssaker 
såldes olika upplevelser, 
som exempelvis hockey-
biljetter, spel och en dag 
i en bakstuga i Våthult. 
Församlingen är involve-
rad i missionsarbete på 
flera platser i världen både 
i bibelöversättningsarbete 
på Papua Nya Guinea och 
hjälp- och utvecklingsar-
bete i Centralasien. Dagen 
inbringade totalt 106 000 
kronor, vilket var en liten 
ökning från föregående år.

Auktion 
i Hagelstorp 
gav 55 000
GNosjö Missionsauktio-
nen i Hagelstorp är en av 
årets höjdpunkter. Det är 
en gammal tradition, den 
första missionsauktionen  
hölls 1867. I inledande an-
dakten talade Arne Hen-
rysson och efter kaffeser-
veringen vidtog auktionen 
som leddes av Kjell Bertils-
son från Falköping assis-
terad av Annika Blomgren, 
församlingens ordförande. 
En gemytlig stämning 
rådde och publiken gav 
många generösa bud. Vad 
sägs om 20 biskvier för 700 
kronor eller hembakad 
ostkaka för 750 kronor. 
Med kaffeservering och 
lotterier inbringade auk-
tionen 55 000 kronor, 11 
000 kronor mer än föregå-
ende år. Pengarna kommer 
församlingen att använda 
i sitt arbete, bland annat i 
underhåll av utlandsarbe-
tare i Centralasien.
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