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Ulricehamnare 
åtalas för  
försök till rån

L  ULRICEHAMN
En ulricehamnare i 

20-årsåldern åtalas för 
försök till rån. I Borås i 
somras ska han ha försökt 
att förmå en annan person 
att ta ut 5 000 kronor från en 
bankomat. 

Han tog fram en kniv och 

sa att han skulle döda 
personen om denne inte tog 
ut pengarna.

I bevisningen återfinns 
foton från Facebook.

Tranemobo körde 
bil trots  
narkotikapåverkan

L  TRANEMO
En man i 20-årsåldern, 

boende i Tranemo kommun, 
misstänks för att ha tagit 
hasch och cannabispreparat  
och sedan ha kört bil i 
Borås. 

Det hela inträffade i 
november och han åtalas nu 

för rattfylleri och narkoti-
kabrott. Den misstänkte 
själv erkänner bruk av 
narkotika men förnekar 
rattfylleri.

AA Korta nyheter

Nya Ulricehamn tycker att mycket kan förbättras, men vill inte kalla sig för missnöjesparti. Lisa Åkesson, Mikael Levander och Mats Bogren. FOTO: PERNILLA RUdENwALL PETRIE

Nytt parti vill prioritera kärnverksamheterna
L ULRICEHAMN

Vård, skola och omsorg 
är huvudfrågorna för 
Nya Ulricehamn. De har 
inget färdigt partipro-
gram, men säger att 
de vill göra kommunen 
bättre.
Nya Ulricehamn kallade till 
presskonferens under går-
dagen för att berätta mer om 
vad de vill föra för politik, 
något som de var väldigt för-
tegna om när partiet offent-
liggjordes förra veckan. Ing-
en i partiet har politisk 
bakgrund utan kallar sig 
vanliga medborgare. Det är 
något som de ser som en 
styrka eftersom de vill ha en 
bra dialog med kommunens 
invånare.

– Vi har en tanke om att vi 
vill ha människan i centrum, 
så känner vi att det inte rik-
tigt är i dag, säger partiets 
Mats Bogren.

Initiativtagaren Mikael Le-
vander, som även är partiets 
ordförande, förklarar att de 
vill ha kontakt med invånar-
na och vara öppna för insyn.

– I dag fattas en del beslut 
över huvudet utan att man 
pratar med folk. Vi vill ta 
vara på det samhällsengage-
mang som finns, det är till 
exempel många som skriver 
insändare, säger Mikael Le-
vander.

Nya Ulricehamn vill satsa på 
lokala sakfrågor och göra 
Ulricehamn bättre, men sä-
ger sig inte ha någon mira-
kelkur för hur det ska gå till. 

Men klart är att de vill satsa 
mer på kärnverksamheterna 
skola, vård och omsorg, och 
inte bara prioritera central-
orten utan hela kommunen.

– Framför allt måste kärn-
verksamheterna få kosta för 
att uppnå kvalitet, säger 
Mats Bogren.

Varifrån pengarna ska 
komma har de inte bestämt 
ännu. De vill se över vilka 

verksamheter det går att 
plocka pengar ifrån, och kan 
även tänka sig att höja skat-
ten ifall det skulle vara nöd-
vändigt.

– Vi kan säga en sak, att vi 
kommer inte sänka skat-
ten. Ser man att pengarna 
går till bra kvalitet är de 
flesta beredda att betala för 
det, säger Mats Bogren

Något färdigt partipro-

gram finns inte heller i 
dagsläget, anledningen 
menar de är att de först 
måste ha en dialog med 
kommunens invånare. Men 
som exempel på en sakfrå-
ga de vill prioritera nämner 
de statliga bidrag till sko-
lor.

– De är oftast inte helt 
öronmärkta, där måste vi 
ha styrning så att de verkli-

gen går till det som var 
tänkt, säger Mats Bogren.

Partiet motsätter sig block-
politik och vill inte definie-
ra sig som varken höger el-
ler vänster. Eventuella 
framtida samarbetspartier 
är därför inget som de har 
diskuterat ännu.

– Vi har inte funderat över 
det, men jag tror att de an-
dra partierna kommer att 
söka upp oss, säger Mikael 
Levander.

hur det kommer gå i valet är 
förstås för tidigt att säga, 
men de är övertygade om att 
de kommer finnas represen-
terade i kommunfullmäktige 
till hösten.

– Vi tror att det kommer gå 
bra. Det är inte frågan om 
ifall vi kommer in, utan hur 
många mandat vi kommer 
få, säger Mikael Levander. 
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Slogan: "Vi tar parti för hela 
kommunen"

Vill: Prioritera vård, skola och 
omsorg

Färg: Neutral

AA  Nya Ulricehamn

Framtida välkända profiler inom Ulricehamnspolitiken?

Vi tror att det kom-
mer gå bra. Det är 
inte frågan om ifall 
vi kommer in, utan 
hur många mandat 
vi kommer få.
MIkAEL LEvANdER
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