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GOD STÄMNING PÅ NYA 
FULLMÄKTIGE 

– Varmt välkomna till Väx-
jö fullmäktige alla nyval-
da och omvalda, inledde 
Carin Högstedt (V) det 
konstituerande mötet. 41 
ledamöter av de ordinarie 

och ersättarna är nya i församlingen, 
upplyste hon. Alla är folkvalda, förtro-
endevalda, direktvalda i allmänt val. 
Det är hedersamt, roligt, stimulerande 
och förpliktigande mot kommunin-
vånarna, som har utsett oss att göra 
vårt bästa för Växjö kommun.
Carin öppnade mötet och lotsade för-
samlingen genom val av fullmäktiges 
valberedning och presidium, det vill 
säga ordförande för fullmäktige och 
två vice ordförande. Det blev Bo Frank 
(M) som omvaldes till ordförande och 
två nya vice: Cheryl Jones Fur (MP) 
och Emelie Öberg (S). Carins roll som 
ordförande kallas ”ålderspresident” 
och avgörs av flest år i kommunfull-
mäktige.
Vänsterpartiets grupp har utökats 
med en ordinarie och en ersättare eft-
er bra valresultat. Fyra av de fem or-
dinarie är nya i fullmäktige och gjorde 

alltså debut. Maria Garmer 
testade talarstolen, liksom 
Johnny Werlöv  som ställ-
de frågor om dels kom-
munhuset, dels motivet till 
höjningen av elnätspriset. 
Svaret på det senare var 

stadens fysiska tillväxt och nätets un-
derhållsbehov.
Det nya presidiet intog sina platser 
och fullmäktige flöt på i en god anda. 
Det verkade vara en tyst överens-
kommelse från alla håll att ha bra 
stämning trots olika åsikter.

NY RIDSPORTARENA 
–  Bifall till ett lån på 55 miljoner till 
Växjöortens fältrittklubb för bygge 
av ny ridsportsarena, yrkade Håkan 
Frizèn (V).  Min rynka i pannan bety-
der dock att jag är bekymrad över 

att övriga ridklubbar nu riskerar att 
få vänta längre på sin beskärda och 
synnerligen befogade del av stöd till 
nödvändiga renoveringar, fortsatte 
Håkan. – Rynkan är obefogad. Vi kom-
mer att behandla alla ridklubbar på 
samma sätt och även utreda deras 
möjligheter till likartade lån menade 
Per Schöldberg (C). 
– Det låter bra, men ni har ju ansla-
git mindre pengar till kultur- och frit-
idsnämnden för 2019 konstaterade 
Håkan. Dessutom är jag inte helt säker 
på att alla föreningar har ekonomiska 
muskler att ta ett kommunalt lån. Det 
är ett rakt stöd de är i behov av, avslu-
tade Håkan. Ett enhälligt fullmäktige 
sa ja till fältrittklubbens låneansökan.

KOMMUNHUSET, EKONOMI 
OCH TRANSPARENS
Gunnar Storbjörk (S) hade ställt en 
interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Anna Tenje (M) angående 
nya kommunhusets 
ekonomi. 
– Från de blågrönas sida 
verkar det råda förvirring 
kring vad ordet säkrat be-
tyder, inledde Storbjörk. 
För ett år sedan intygade 
majoriteten att 85% av kostnaderna 
för huset var säkrade. Nu visar det sig 
att i begreppet säkrat ingår även kost-
nader som endast är beräknade med 
riktpris. 238 miljoner finns det anbud 
på men 347 miljoner är en uppskat-
tning och det vet nog alla som byggt 
att det man inte har anbud på är just 
bara en beräkning.
– Om det står mellan utformning och 
att uppfylla miljömål eller att hålla 
budget, hur prioriterar ni då? undrade 
Johnny Werlöv (V). 
Anna Tenje (M) trodde inte att det 
skulle blir en prioriteringsfråga men 
betonade att arkitekter inte alltid har 
den kunskap som krävs för att ta ett 
hus från idé till färdig byggnad. 
– Var fattas de olika besluten som rör 
kommunhuset; i den politiska styr-

gruppen, projektets styr-
grupp eller hos Vöfabs 
styrelse? frågade Håkan 
Frizen (V). Det nya kom-
munhuset har redan bytt 
skepnad ett antal gånger. 
Tenje medgav att projektet hittills 
kunde varit mer transparent. 

HÄSTAR OCH HUNDAR
 I FOKUS
Under fullmäktige fanns flera av för-
fattarna till aktuella medborgarförslag 
på plats. De argumenterade med 
sådan kunnighet att det slutade med 
både applåder och att ett av ärendena 
skickades tillbaka på remiss. 

Hästar
Ett förslag kom från 
hästägare i Gemla 
som ville bygga om 
Feret-bron i Öja by för 
att på så sätt kunna 
förbättra ridvägarna i området. Det 
finns många ryttare i kommunen men 
färre bra ridvägar. Förslaget till beslut 
var avslag, då kommunen inte äger 
bron.  Skribenterna av medborgar-
förlaget hade dock gjort en gedigen 
efterforskning och fått veta att bron 
skänkts till kommunen både en och 
två gånger. Ärendet blev därför åter-
remitterat.

Hundar 
Ett annat med-
borgarförslag 
kom från en 
driven hund-
ägare som redogjorde på ett för-
tjänstfullt sätt för varför kommunen 
bör satsa på hundbadplatser. 
– Växjö växer, antal hundar och hun-
dägare likaså, menade hon och fick 
medhåll från flera ledamöter, bland 
andra Håkan Frizén (V). Det result-
erade i att  tekniska nämnden tillsam-
mans med kultur- och fritidsnämnden 
fick i uppdrag att se över behovet av 
fler hundbadplatser.
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Maria Garmer, 
38 år, Viås

Johnny Werlöv,
37 år, Kråkenäsryd

Elisabet Flennemo, 
66 år, Växjö

Björn Kleinhenz, 
37 år, Viås

Carin Högstedt, 
73 år, Sandsbro

Håkan Frizén, 
70 år, Hovshaga

Ann-Christin Eriksson, 
69 år, Gemla

Ylva Jönsson, 
58 år, Rottne

– Jag blev aktiv i 
Vänsterpartiet för 
snart fem år sen. 
Mitt politiska enga-
gemang kommer 
av en önskan om att 
förändra och ett in-
tresse för rättvisa. 
Jag drivs av en vil-
ja att arbeta aktivt 
och progressivt för 

miljön, för jämställdhet och mot rasism. 
Sen några år tillbaka har jag bytt stan 
mot landet. Min lediga tid spenderar jag 
helst med att läsa eller ta en skogspro-
menad till häst.

– Förälder, ingenjör 
och kitesurfare. 
Intresserad av sam-
hällsbygget, teknik, 
energi, miljö och kli-
mat. 

– Jag är körsångare i 
Blandad Konfekt, är 
med i en trevlig bok-
klubb och går gärna 
på teater. Jag har  
stor familj, fyra barn 
och sju barnbarn 
och är också ordfö-
rande i Noaks Ark 
Småland-Halland. 
Livet som pensionär 
ger mig energi som jag förhoppningsvis 
kan använda som förtroendevald.

– Smålänning som 
efter många år av 
exil återvänt till 
hemtraktens natur. 
Tycker om att läsa, 
spela gitarr och 
snickra på huset. I 
Vänsterpartiet är 
jag aktiv för jag tror 
på ett schysst sam-
hälle där jämlikhet 

och jämställdhet är ledstjärnor.

– Intresserad av allt 
som rör sig både i 
naturen och politi-
ken. Jämställdhet, 
landsbygd, omsorg, 
kultur, sociala 
företag är frågor 
som jag gärna driver. 
På fritiden blir det 
litteratur och släkt-
forskning.

 – Vill bl a ha mer fri 
tid åt medborgarna 
och ökad satsning 
på biblioteken. Stort 
musikintresse, spe-
lar gitarr och ser Bob 
Dylan som den utan 
konkurrens främste 
låtskrivaren. Känner 
stort välbehag inför 
ord som solidaritet, frihet och rättvis 
fördelning. Jag ägnar mig gärna åt kul-
tur- och idrottsaktiviteter.

– Efter många år 
inom Växjö kom-
mun är jag pensio-
när sedan några år. 
Jag och min man 
bor i Gemla, har tre 
barn och sex barn-
barn. 
Mina hjärtefrågor 
är skola, omsorg 
och arbetsmiljöfrågor. Intressena  är djur, 
natur, trädgård och litteratur. Jag vill ar-
beta för ett tryggt och jämlikt samhälle. 

– Mitt engagemang 
i politiken och livet 
grundar sig i tron 
på människans lika 
värde. Flyktingfrågor, 
en bra och möjlig 
utbildning för alla, 
miljöfrågor och att 
kunna bo bra på 
landsbygden är frå-
gor, som jag brinner 
extra för. Att få odla grönsaker, sticka 
eller läsa en bok är några saker som ger 
mig extra energi.

 TACK ALLA NI SOM RÖSTADE PÅ
 VÄNSTERPARTIET I VÄXJÖ KOMMUN! 

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Vill du vara 
med och göra 
Sverige och 
Växjö till ett 
samhälle för alla? 
Bli medlem! 
www.vaxjo.vanster
partiet.se 


