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Höj inte pensionsåldern
Försvara strejkrätten
Erik Anderson kommenterar lokala frågor
Nej till maktfullkomligheten hos
kommunens toppolitiker

Förra året beslutade moderaterna, socialdemokraterna,
centern och SD i Gislavedshus styrelse, att under förödmjukande former driva bort AB Gislavedshus dåvarande
VD Stanley Guldmyr, eftersom han hade haft lite andra
åsikter om bl. a. huset Malmgatan 17 i Smålandsstenar, en
sakfråga som han senare i sak fick rätt i. Endast undertecknad ställde kritiska frågor i fullmäktige kring formerna
i avskedandet. En ersättare för socialdemokraterna avgick
i protest och sade att ”detta är värre än Bjerkborn-tiden” .
I somras fick Guldmyr upprättelse som tillförordnad chef
för Värnamos kommunala bostadsbolag och senare vid
årsskiftet som fast chef.
Således har Gislaveds kommun med kommunalrådet
Marie Johansson (s) i spetsen lyckats driva bort en
kompetent VD till grannkommunen Värnamo. Värnamo
kommun är bara att gratulera.

Kommunkommunikatör – i vems intresse?

Värnamo Nyheter rapporterar att kommunchefen Aronsson planerar tillsätta en nu chefstjänst som ”kommunkommunikatör”. Vi från kommunistiska partiet är skeptiska till
ytterligare en chefstjänst på kommunen. Runtom i landet
tillsätter kommuner så kallade ”kommunikatörer” som
är ålagda att säga precis det de styrande politikerna och
kommundirektörerna beordrar dem att säga och inget
mer. Om detta ofog finns mycket att läsa i pressen. Vill
politiker säga något till väljarna kan de göra det direkt. För
det behövs ingen ”kommunkommunikatör.”

Sänk kommunalrådens löner

Den 28 december intervjuade VN om min syn på politikerlöner. Tidningen hade noterat att Gislaveds heltidsanställda politiker hade högre löner än vad grannkommunerna
Vaggeryd och Gnosjö har.
Bakgrunden till detta är ett beslut som antogs en vecka
efter valet 2014 då samtidiga partier utom kommunistiska
partiet beslutade att höja politikerlönerna till en nivå som
nästan är i paritet av riksdagsledamotsarvorden.
Som ett absolut minimikrav bör lönerna återgå till det
system som var innan beslutet 2014 och som är 5000
lägre i månaden för de två ledande kommunalråden.
Kan Vaggeryd ha det så kan även Gislaved. Med löner
på 62.000 kr i månaden har man ingen koppling till hur
vanligt folk har det.

Kom och prata
politik med oss!
Vi finns på Burseryds marknad lördagen den
28 april samt varje lördag mellan 11.30-14.00
på Gågatan i Gislaved
inklusive Gislavedsdagarna och marknaderna
i Hestra och Smålandsstenar.
www.kpgislaved.nu

Folkomröstning om simhallen?
De styrande i Gislaved upphörde med att driva två av tre
simhallar i Gislaved trots alla vallöften 2014. Nu vågar den
styrande koalitionen inte ta i frågan utan föreslår en folkomröstning var den enda simhallen skall ligga i framtiden.
Varför blev det ingen folkomröstning om nedskärningarna
i Reftele, Anderstorp, Smålandsstenar och Öreryd hösten
2015 kan man fråga sig. Är en simhalls placering viktigare
än äldreboendet Östergården i Anderstorp att rösta om?

Fegt beslut
Undertecknad anser att det är ett fegt beslut att föreslå en
selektiv folkomröstning om simhallens placering då man
inte längre vågar löpa linan ut och ta några egna beslut
som en följd av de beslut som togs hösten 2015 att lägga
ner två av tre kommunalt drivna simhallar i kommunen.

Löften, löften löften….
I samband med valet 2014 sade vare sig socialdemokraterna eller moderaterna ett knyst om att lägga ner simhallar i kommunen. Tvärtom skrev socialdemokraterna i sitt
valprogram för 2014 att simhallarna skulle rustas upp ”Vi
kommer satsa betydande resurser under mandatperioden på
renovering av sim- och sporthallarna i kommunen.. ” Sedan fortsätter man i valdokumentet från 2014 att lova: ”Det innebär
att en satsning på renovering och underhåll måste göras framförallt på sim- och sporthallar.” ( Sid 2 i socialdemokraternas
handlingsprogram för 2015-2018) .
Dessförinnan hade kommunalrådet Palmgren (m) året innan på facebooksidan ” Vi som vill ha oförändrad tillgång

Flygbladsaktion mot försämrad
strejkrätt

till Anderstorps simhall” den 26 april 2013 lovat följande:
” Samverkanspartierna i Gislaveds Kommun (M, C, Kd, Fp och
Mp) presenterade igår sitt ställningstagande om simhallarna i
Gislaveds Kommun; Samtliga 3 simhallar kommer kvarstå! Detta
ställningstagande kom efter att simhallsutredningen presenterades som bla sa att hallarna har minst 15 års teknisk livslängd kvar.
/…./ Nu skall vi alla hjälpas åt att marknadsföra vår kommun där
vi bl.a. har 3 simhallar.”
Dessa så fina vallöften sveks av den nya koalitionen hösten 2015 när beslutet att endast driva en av tidigare tre
simhallar i kommunal regi togs.

Bra att ”bypolitik” tidigare undvikits
Trots andra politiska stridigheter i Gislaveds kommun har
det efter kommunsammanslagningen 1974 rått en viss
konsensus mellan centralorten Gislaved och andra orter,
som exempelvis simhallar i de tre största orterna. Vilket
varit bra, för att undvika negativa ”bypolitiska” stridigheter.
Men genom de ensidiga besluten hösten 2015 gentemot
simhallarna utanför Gislaved samt äldreboendena Östergården i Anderstorp och Solbacka i Reftele för att ta några
exempel har den styrande koalitionen de facto släppt
bypolitikens ande ut flaskan och nu står man där med ett
kattrakande mellan olika kommundelar och orter var den
kvarvarande simhallen skall placeras.
(K) motsatte sig förslaget om folkomröstning i parlamentariska kommittén, eftersom det sätter kommundel mot
kommundel. Rusta istället upp de befintliga simhallarna!

Höstens val
Om Du fortsatt vill ha en oppositionell
arbetarröst i Gislaveds kommunfullmäktige så skall du ge Kommunistiska Partiet din röst i kommunvalet
den 9 september!
Vi behöver DIN RÖST för att klara den
nya 2 % gränsen på c:a 380 röster!

* I samband med att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte Smålandsstenar och Torghuset den 20 februari, samlades ett 10-tal medlemmar från Kommunistiska
Partiet utanför på torget och genomförde en flygbladsutdelning där man uppmanade Ylva Johansson att riva upp
sitt förslag om försämrade strejkregler.

Mer om våra lokala ställningstaganden finns
att läsa på www.kpgislaved.nu
Info: 070 28 22 763
PG: 88 31 91-9

Gislavedskommunisterna på Facebook

kpgislaved@yahoo.se
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