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åsikt
”Se upp med
knivtransporten”

Reflexion efter UT-artikel 15/3.
När jag fyllde fem år 1930 fick jag min
första kniv av far. Den var liten med pärlemorskaft.
När jag fyllde 40 1965 fick jag en lång
jaktdolk av mor. Den var hemsk. Jag skulle
till Jämtland och inventera fornminnen.
"Om du möter en björn", sa hon.
Enligt löfte har jag alltid dolken med mig
i djupa skogar och någon björn har jag inte
sett. Och skulle jag möta någon, så bör jag
inte skryta med dolken.
Under 36 år som lärare var jag alltid beväpnad med kniv. Barnen påstod, att jag
vässade blyertspennor bättre än pennvässaren på katedern. En blyertspenna är bättre att använda än kulspets - såväl i ur som i
skur - då det gäller att göra en skiss eller
anteckna något.
Min mycket gode vän Uno (fingerat
namn) - tio år - har varit i Thailand och köpt
en fin fällkniv till mig. Kniven är sju centimeter lång och ryms i portmonnän.
Av min käre dotterson Thorsten (fingerat
namn) - 33 år - fick jag en flott militärkniv
som julklapp. Han fick en svampkniv med
borste.
Duktige sonsonen Vilhelm (fingerat
namn) - 26 år - samlar på knivar som hobby
och tillverkar själv. Jag har bidragit med
flera i hans stora samling.
Baktill i bilen har vi en redskapslåda. Där
finns kniv, yxa och såg som vi måste ha i
sommarstugan - samt stämjärn och kofot.
Ibland har vi en motorsåg. Och flera rejäla
spatserkäppar - fruktansvärda tillhyggen i
närstrid.
Ack ja - tänk om vi haffas av fjärdingsmannen. Månntro man kan skylla på att ha
bott i Blekinge. Karlar från Blekinge kallas
- av någon anledning - för "knivapojkar".

Harald Arnesson
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Prio på kärnverksamheterna
tills önskad kvalitet är nådd
debatt
Under kommande mandatperiod kommer vi inte att medverka till att välfungerande
skolor på landsbygden läggs
ned. en bra kvalité måste få
kosta och det är kvalitén –
elevernas välmående och resultat som kommer i första
hand, inte den ekonomiska.
det skriver fyra företrädare
för Nya Ulricehamn.

Att starta ett nytt politiskt
parti är ett stort och spännande demokratiprojekt.
Därför vill vi bjuda in och
involvera er medborgare på
ett sådant sätt att sakfrågor
går att påverka. Inte bara genom det vi kallar representativ demokrati vid val vart
fjärde år, det handlar om en
kontinuerlig dialog. Vi vill
veta vad som diskuteras ute
på arbetsplatserna och kring
fikaborden. Vi vill veta vad
just du tycker är viktigt. Vad
tycker de anställda inom Ulricehamns kommun om sin
situation? Har människor
lyssnats på och har de kunnat påverka? Vågar man

”

Kommunen
måste
också
satsa
på sina
skolbyggnader.

säga vad man tycker? Vi har
kommunens kärnverksamhet som prioritering och det
menar nog alla partier att de
har. Skillnaden är att vi kommer att prioritera den. Tills
önskad kvalité är nådd får
exempelvis stora kostnadskrävande projekt stå tillbaka.

Skolan är en av de viktigaste
verksamheterna i kommunen och det är också därför
vi börjar med att presentera
vår vision här. Barn och ungdomar måste få den bästa
utbildningen vi kan ge dem.
Vi vill att skolans organisation utvärderas och ses över.
Vi vill att skolor och områden ska drivas som enskilda
resultatenheter för att skapa
en lokal förankring där rektor som pedagogisk ledare
får ett eget ansvar tillsammans med personalen. Under kommande mandatperiod kommer vi inte att
medverka till att välfungerande skolor på landsbygden läggs ned. En bra kvalité
måste få kosta och det är

kvalitén (elevernas välmående och resultat) som kommer i första hand, inte den
ekonomiska. Vi vill se över
den resursfördelnings- och
inkluderingsmodell som Ulricehamns kommun använder sig av. Olika typer av lovskola är att betrakta som ett
misslyckande för skolan och
resurser skall finnas under
ordinarie läsår för att stötta
elever som riskerar att inte
nå målen. Vi vill se fler pedagoger i stora klasser och färre antal barn i grupperna på
förskolan. Skolorna i kommunen ska ligga i framkant
vad det gäller digitala lärmiljöer. Det är ett axplock av
vad som behöver göras för
att Ulricehamn skolor ska nå
toppen, där vi idag ligger i
botten. Genom att lyssna till
elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer finns möjlighet att skapa en av Sveriges bästa skolor och
barnomsorg.

Kommunen måste också satsa på sina skolbyggnader.
Framförallt på landsbygden

där det i flera fall är ett så eftersatt underhåll av lokalerna att tankarna går till de
gamla öststaterna. Här har
elever och personal sin arbetsplats. Skulle det vara
tänkbart för en kommunal
chefstjänsteman att ha en
sådan arbetsmiljö? Skolgårdarna har fått förfalla och
saknar stimulerande lekredskap. Vart tog barnens bästa
vägen?
Vi vågar se den enskilde
människan, dess behov och
åsikter. Nya Ulricehamn
finns för att människan behöver sättas i centrum och
lyssnas till. Vi vill satsa på
kärnverksamheterna på ett
nytt sätt.Vi vill göra skillnad!

Nya Ulricehamn
Mikael Levander
Lisa Åkesson
Per Håkansson
Mats Bogren

Var ska bilarna stå nu?
Jag ska fatta mig kort. Det gäller Tingsholms norra parkering och den tänkta förskolan på detta område.
Under mitt år somVUX-elev har den norra parkeringen dagligen varit full med bilar
och jag menar verkligen dagligen. Och så i
dag, utan någon som helst förvarning, är
parkeringen stängd, för byggstart av den
nya förskolan, vilket orsakade bilkaos, eftersam alla bilar som brukar stå där plötsligt inte hade någonstans att ta vägen.
Så jag vill rikta en fråga till stadens politiker: Hur kan man stänga en parkering
som varje dag används till bristningsgränsen? (Och hänvisa mig inte till den södra
parkeringen!)
Och varför? Att parkeringen stänger för
att det skall byggas en förskola invid en
gymnasieskola och en av stans mest trafikerade vägar. Hur tänkte ni där?
Förskolorna på landet är inte fulla, kör ut
stadsbarnen till dem. Eller använd alla
pengar ett nybygge kräver till att renovera
Villa Villakulla istället för att bygga nytt.
Och om det nu måste byggas nytt, varför
byggs den då inte bredvid Stadsskogens
förskola, där det ändå ska byggas bostäder?
Arg VUX-elev

En giftfri vardag får
inte bara bli en paroll

När det kommer till arbetet med maten
inom skola och vård tycks det rulla långsamt, om ibland ens alls.Vi ser nyheter från
Göteborgs kommun, där man i sina krav
glömt viktiga parametrar och stirrat sig
blinda på det ekologiska – en förlust för det
närodlade och svenska.
När man skriver en livsmedelspolicy som
kommer att gälla under många år är det viktigt att vara noggrann med detaljerna. Detta
har vi i Centerpartiet varit när vi den 10
mars lämnade in ett initiativärende som förslag till livsmedelspolicy för Ulricehamns
kommun.
Livsmedelspolicyn, som centerpartiet i
detalj har jobbat hårt med, följer upp de
medborgarförslag som har kommit in till
kommunen. En önskan om närodlad mat,
svensk mat och ekologisk giftfri mat. En policy som värnar om det svenska djurskyddet, miljöskyddet och månar om odlare och
rättigheter, fairtrade. En policy som gynnar
våra svenska gröna näringar och våra jobb.
En policy vi är övertygade om att medborgare i Ulricehamns kommun kan känna sig
stolta över.
I dagsläget ligger motionen, initiativet och
bollen hos förvaltningen och vi hoppas på
snabba beslut. Centerpartiet är övertygade om att invånare i kommunen vill se just
detta, snabba resultat och en positiv förändring. Vi är övertygade om att alla tycker maten till våra barn och gamla, våra
sjuka – de som inte har några val, är viktig.
Om en tydlig linje inte antas snarast kommer vi nämligen att ha dåliga förutsättningar för förändring innan 2020. Det här tror vi
inte att medborgare i kommunen anser vara
rätt och riktigt.
Den 18:e mars höjdes gränserna för lagen
om offentlig upphandling, LOU, med nästan
det dubbla. Detta kan innebära att vid rätt
nyttjande, kan vårt initiativ, vår motion och
vårt förslag tillgodogöras till fördel. Om
man bara vågar satsa nu och skynda på
ärendet.
Vi i Centerpartiet vill arbeta för att Sveriges sjunkande självförsörjningsgrad vänds,
livsmedelsförsörjningsmålen bör vara en
del av vår nationella säkerhetspolitik – vi
måste värna om vårt land, våra invånare
och våra jobb. Att skjuta dessa viktiga frågor på framtiden är inte till vår fördel, tvärtom, vi måste agera nu – inte sen.
Hanna Brunnegård (C)
Fredrik Skattberg (C)

