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Nytt oregistrerat brev
Skrivelse om Nissaforsskolan registrerades sent
Gnosjö Ett brev 
från kommunstyrel-
sens ordförande Arne 
Ottosson (M) angå-
ende besparingar på 
Nissaforsskolan re-
gistrerades först två 
veckor efter att det 
skickats.

– Jag kan inte sä-
ga något mer innan 
jag kollat upp om det 
verkligen stämmer, 
säger han. 

Hantering och registre-
ring av post i Gnosjö kom-
mun är på tapeten igen.

SD-interpellation
I en ny interpellation frå-
gar Sverigedemokraterna 

om det finns ytterligare 
handlingar som inte är re-
gistrerade.

Anledningen är att en 
ny handlig med två olika 
datum dykt upp. Brevet är 
daterat 23 oktober, men är 
registrerat som utgående 
post först nästan två 
veckor senare, den 4 no-
vember.

Enligt offentlighets- och 
sekretesslagen ska hand-
lingar som kommer in el-

ler upprättas på kommu-
nen registreras direkt. 

– Vid förra fullmäktige 
fick vi ett klart och tydligt 
svar på vår interpellation 
om att all post diarieförs 
och att det inte finns fler 
handlingar som inte har 
diarieförts. Och så dyker 
detta upp, säger Peter 
Lundgren (SD). 

Bristande rutiner
Brevet har skickats av 
kommunstyrelsens ord-
förande Arne Ottosson (M) 
och innehåller en specifi-
kation på de besparingar 
som kommunen skulle gö-
ra vid eventuell nedlägg-
ning av Nissaforsskolan.

”Dåliga rutiner”
– Jag tror inte det är något 
man gör medvetet utan att 

det är dåliga rutiner. Men 
man måste få ordning på 
det här då detta faktiskt 
är lagstadgat att post ska 
diarieföras skyndsamt. In-
te två veckor senare, säger 
Peter Lundgren.

I dag vilar ansvaret på 
varje enskild förtroende-
vald eller tjänsteman i 
kommunen att gå till den 
person som ansvarar för 
registrering av post och re-
gistrera den inkomna och 
utgående posten.

Har inte tid
När Värnamo Nyheter når 
Arne Ottosson medger 
han att han har tagit del 
av Sverigedemokraternas 
interpellation som skicka-
des dagen innan samtalet. 
Men Ottosson menar att 
han inte haft tid för att 

kolla upp om uppgifterna 
i interpellationen stäm-
mer. 

– Jag förutsätter att det 
är så att brevet skickats 
23 oktober, men kan inte 
svara på om det är så ex-
akt, säger han. 

Inte på plats
Han vill inte uttala sig om 
varför han registrerat bre-
vet senare.

– Jag kan inte säga något 
mer innan jag kollat upp 
om det verkligen stäm-
mer. Jag är inte på plats i 
Gnosjö nu, men är tillbaka 
på måndag, säger Arne Ot-
tosson.  

Emilia Lindholm
0370-345021

emilia.lindholm@varnamonyheter.se

”Jag tror inte det 
är något man gör 
medvetet utan att 
det är dåliga rutiner”

Peter Lundgren

Nilsson:  
Jag är ingen 
varghatare
Gnosjö Svenska Jä-
gareförbundet är klart 
över sin sak. Jönkö-
pings län ska inte ha 
mer än två vargför-
yngringar om året, 
berättade Bertil Nils-
son under en rov-
djursföreläsning.

Under sin föreläsning på 
Gnosjö bibliotek berättade 
förre kommunpolitikern 
Bertil Nilsson om vargens 
historia och hur rovdjuret 
har brett ut sig över Sve-
rige.

För besökarna beskrev 
han sig varken som varg-
hatare eller vargkramare. 
Nilsson ser närmast to-
talutrotningen som en 
utopi som aldrig kommer 
att förverkligas och före-
språkar i stället en mer 
aktiv jakt. Jägareförbundet 
accepterar max 150 vargar 
i Sverige och max två för-
yngringar (två kullar) per 
län och år.

1966 var vargen i princip 
utrotad i Sverige och först 
1983 konstaterades den 
första kända vargfödseln 
i Sverige. Därifrån ökade 
stammen snabbt vilket 
har fört med sig problem. 
På flera håll i landet tar 
vargen så mycket älg att 
jaktlagen inte har många 
älgar kvar att skjuta, för-
klarade Bertil Nilsson som 
är länsordförande i Jägare-
förbundet.

Fredrik Stork
0370-34 50 22

fredrik.stork@varnamonyheter.se

Olovligt  
förfogande
Gnosjö kommun Ett 
företag i Vaggeryds kom-
mun hyrde ut ett par 
containrar till ett Hal-
landsföretag. Containrar-
na levererades till en ort i 
Gnosjö kommun. Men nu 
får uthyrarna inte till-
baka dem. De har förgäves 
försökt få kontakt med 
Hallandsföretaget, som 
misstänks för olovligt 
förfogande.

Skolan får  
betala 25 000
Gnosjö Gnosjö kom-
mun har utrett om skolan 
ska betala en avgift för 
användandet av konst-
gräsplanen på Töllstorp. 
Allmänna utskottet före-
slår till kommunstyrelsen 
att skolan betalar 25 000 
kronor per år för använ-
dandet av planen.

Skolan ska utnyttja pla-
nen dagtid när den inte 
utnyttjas av andra eller 
kolliderar med skötsel av 
planen.

Musikalisk eftermiddag på Rosendal
Gnosjö Musiksko-
lans elever bjöd på 
fiolmusik, sång och 
saxofon under deras 
sista uppspelning på 
Rosendal för den här 
terminen.

Under torsdagseftermid-
dagen fylldes Rosendals 
äldreboende av musik när 
Gnosjö Musikskolan var på 
plats. Ett 20-tal elever bjöd 
på fiolspel, saxofonspel 
och körsång.

Varje termin
Många hade samlats i 
matsalen för att lyssna på 
en repertoar fylld av både 
välkända och mindre kän-
da melodier.

Besöket på Rosendal är 
ett av flera som eleverna 
gjort under höstterminen.

– Vi kommer hit några 
gånger varje termin och 
har gjort det i några år. 
De elever som vill följa 
med gör det och det är 
ett bra tillfälle att få öva 
på att uppträde och så är 
det en så tacksam publik, 
säger musikläraren Marie 
Åberg.

Hon var på plats med 
eleverna tillsammans med 
sin kollega Jonny Johans-
son.

Fler besök
Musikskolan har även be-
sökt Bäckgården i Gnosjö 
och Hamngården i Hil-
lerstorp under hösten vid 
ett flertal tillfällen och 
förhoppningen är att upp-
spelningarna fortsätter till 
våren också.

Emilia Lindholm
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emilia.lindholm@varnamonyheter.se

Gnosjö Musikskola besöker äldreboende i kommunen några gånger varje termin för konsert. I torsdags hade turen kom-
mit till Rosendal. Foto: Emilia lindholm

Kören bestod av ett gäng ungdomar som går i årskurs tre, 
fyra och fem. 

Rebecca Huynh, Maja Ängvall och Christine Tran stod för 
fiolspel under torsdagseftermiddagen. 
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