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Utredning om olycka på 
Arla i Götene läggs ned
GÖTENE Arbetsmil-
jöverket lägger ner 
utredningen om den 
olycka som inträffade 
på Arla i Götene i slutet 
av juli i år.
Vid olyckan satt en Arlaan-
ställd i en motviktstruck 
med gafflar som var upp-
lyfta cirka fyra meter. In-
fästningstapparna på lyft-
stativet lossnade och stati-
vet föll ner på fönsterrutan 
på trucken. Rutan krossa-
des och truckföraren fick 
splitter i ögonen när fram-
rutan exploderade.

– I Arlas svar står det att 

tre bultar av fyra (i stati-
vet) inte fanns monterade. 
I och med att det är ett 
sådant montagefel är det 
ju ett fel som finns med 
från leverantören. Det är 
en omständighet som vi 
inte kan belasta brukaren, 
Arla, för. Det innebär att vi 
kommer avsluta ärendet 
utan att göra någonting yt-
terligare, berättar Lennart 
Evaldsson på Arbetsmiljö-
verket i Göteborg.

Fredrik Nordström
0511-77 01 61

fredrik.nordstrom@vgt.se

Stöd till mer 
ädellövskog
HÄLLEKIS Skogsstyrelsen 
beviljar Götene kom-
mun 72 000 kronor för att 
öka arealen ädellövskog 
i Hällekis. Det handlar 
om en yta på 2,4 hektar. 
Att utöka ädellövskogens 
areal beräknas kosta cirka 
195 000 kronor. Plantorna 
är det dyraste i projektet, 
76 160 är kostnaden enligt 
ansökan. Kostnader för 
plantering, stängsling 
och stängslingsmaterial 
tillkommer också.

Arbetet måste vara 
utfört innan 31 decem-
ber 2014 för att stödet på 
72 000 kronor ska utbeta-
las från Skogsstyrelsen.

Annika Östberg-pjäs till Stureplan
På onsdag i nästa 
vecka visas pjäsen ”An-
nika Östberg, fånge W 
189 68” på Stureplan/
Ungdomens hus.

Pjäsen baseras på 
en brevväxling mellan 
skådespelaren Marga 
Pettersson och livs-
tidsdömda men idag 
frisläppta Annika Öst-
berg.

Teater Magnolia, som står 
bakom föreställningen, be-
skriver att pjäsen handlar 
om en känslig och intel-

ligent kvinna som under 
speciella omständigheter 
erkänt och straffats för ett 
brott hon inte begått.

Det är inte många som 
vet att Annika varit förbju-
den att skriva en bok, eller 
att skriva i något annat än 
brevform.

Annikas begåvning att 
uttrycka sig i skrift ger röst 
åt tusentals kvinnor i USA 
fängslade under liknande 
premisser.

Pjäsen Annika Öst-
berg, fånge W 189 68 
visas på Stureplan på 
onsdag i nästa vecka. 

SPF Vallebygden månadsmöte
SKARA SPF Vallebyg-
den gästades av Dietist 
Kerstin Wallin på sitt 
månadsmöte i Varnhems-
gården.

Mötet startade med 
en måltid bestående av 
kräftsoppa med bröd och 
dryck.

Föredraget inleddes 
med olika betydelser och 
känslor som ordet ”mat” 
kan innebära.

Konsumtionsföränd-
ringarna har varit stora 
från 60 talet och framåt. 

Exempelvis har snabb-
matskonsumtionen ökat 
med hundra procent.

Kerstin visade en bild 
av vad människokroppen 
består av.

Hon kom då in på olika 
behov som skall tillgodo-
ses dagligen.

För äldre är det vik-
tigt att äta mat med bra 
kvalitet, eftersom många 
äter ganska lite, samt att 
komma ut i solen.

Det har kommit ut en 
nordisk rekommendation 
som inriktar sig på helhe-
ten i kosten.

Slutligen konstaterade 
hon att tallriksmodellen 
står sig bland alla olika 
råd och tips som vi matas 
med i media.

Efter alla nyttiga råd av-
slutades mötet med kaffe 
och kaka.

SVT-resa med PRO-Skara
SKARA PRO Skara har 
genomfört en lyckad 
Göteborgsresa med 
buss.
Det första stoppet var 
”Feskekörka” där flera re-
senärer gjorde inköp. Även 
affären i Kronhuset besök-
tes. Handelsområdet är ett 
unikt område med kuller-
stensgård och gemytligt 
café.

Efter lunch körde ut 
man på Hisingen och till 
Varholmen varifrån fär-
jorna till Hönö och Öckerö 
utgår. Ett underbart vil-
laområde med vatten och 

bra allmänna kommuni-
kationer.

På Hisingen finns ett 
högt berg 87 meter över 
havet, Ramberget, som 
resenärerna snirklade sig 
uppför med en underbar 
utsikt över hamnen och 
centrala delar av Göteborg. 
En kopp kaffe och kaka i 
solskenet smakade bra.

Därefter väntade dagens 
höjdpunkt, Sveriges Radio 
och TV. En rundvandring 
på de olika avdelningarna 
var mycket intressant.

I studion för nyhets-
uppläsning fick man se 
en ny person ”Karin” läsa 

upp ”dagens” nyheter.  
Doobidoo, Debatt, Smar-
tare än en femteklassare 
och Västnytt är några av 
programmen som sänds 
från Göteborg.  Sminket, 
kostymerna, ljudet, ljuset, 
ja alla förberedelser på re-
daktionerna fick gruppen 
en inblick i. I studion för 
direktsändning fanns cir-
ka 300 lampor i taket som 
ljusfolket skruvade och 
höjde och sänkte. Det var 
en mycket trevlig kunskap 
som vår guide förmedlade.

Resekommittén repre-
senterades denna dag av 
Kent Björk.

VALLE 10 barn och 49 
vuxna deltog i Valle SPF:s 
tipspromenad i söndags.

Rätt rad barnfrågor: xx2 
122 xx1 22x. Rätt svar: 1) 
Charlies teater, 2) Agaton 
Sax, 3) Lönnlöv, 4) Åke 
Bonnier, 5) Estelle, 6) So, 7) 
10 000 meter, 8) Malala, 9) 
200, 10) Paris, 11) Pensionä-
rer, 12) 1700-talet. Vinnare: 
Nora Lind 12 rätt, Linn 12 
rätt, Selma Berner 12 rätt.

Rätt rad vuxenfrågor: 
x22 xxx x22 xx2. Rätt svar: 

1) After Dark, 2) Kanada, 3) 
Asplöv, 4) Carl Sjögren, 5) 
Wikingsson, 6) Stia, 7) 100 
kvadratmeter, 8) Hijab, 9) 
75 år, 10) Norge, 11) Birgitta 
Tell, 12) År. Vinnare: Eivor 
Johansson 12 rätt, Helena 
Fransson 12 rätt, Maria 
Martinsson 12 rätt.

Rätt svar skiljefråga: 64, 
vilket Inga-Lill Kasarelos 
och Gun Lundmark sva-
rade. Antal bingorader: En 
rad 13 stycken, två rader 1 
stycken.  

Halkskydd och konsult
SKARA Sverigedemo-
kraterna lade fram två 
motioner i fullmäkti-
ge vid senaste mötet. 
Båda gäller omsorgs-
nämnden. 
Första förslaget är att 
dela ut halkskydd till alla 
Skarabor över 75 år för att 
minska olyckor utomhus.

Forskning
De bedömer kostnaden till 
max 341 000 kronor bero-
ende på vilket sorts halk-
skydd som väljs.

Oskar Lindblom har 
ingen uppfattning om hur 
vanligt det är att äldre ska-

dar sig ute vintertid, men 
partiet refererar till ”till-
gänglig forskning” i Sve-
rige, Finland och USA där 
skador minskar med en 
tredjedel vid fall ute. 

Partiet vill även att en 
extern oberoende utreda-
re ser över omsorgsnämn-
dens verksamhet och före-
slår hur budget kan hållas. 

Bakgrunden är det som 
SD beskriver som årli-
gen återkommande stora  
mångmiljonunderskott i 
verksamheten.

Ing-Marie Jonsson
0511-77 01 06

ing-marie.jonsson@vgt.se

59 promenerade med Valle SPF

Alliansen förlorade
Oppositionens s-budget ska styra Skara 2014
SKARA Budgetdebatt 
blir det i fullmäktige 18 
november. 

Men efter gårdagens 
möte i kommunstyrel-
sen står det klart att 
det blir Fredrik Nord-
ström och hans opposi-
tionskollegor som styr 
pengarna nästa år.
Den borgerliga allians-
budgeten föll i kommun-
styrelsen. Istället blir det 
oppositionens budget som 
föreslås till fullmäktige. 

– Spännande att läsa 
deras dokument. Vi hittar 
våra skrivningar här och 
där. De slår in öppna dörrar 
och blandar krav på redan 
pågående och avslutade 
utredningar, tycker kom-
munalråd Charlotte Nord-
ström. 

– Vi har själva blivit 
anklagade för många ut-
redningar men här ser vi 
ännu fler, säger hon.

– Det är en väldigt svag 
budget. Resultatet är fel-
räkningspengar och med 
det ska de ta höjd för stora 
investeringar. Samtidigt 
har man slängt in avkast-

ningskrav på en miljon 
på bolagen, säger Gunilla 
Druve Jansson (C).

– Utan att informera 
bolagen, säger Dan Åberg 
som är ordförande i Skara 
Energi.

Ojuste mot föreningar
- De vill ha nya analyser 
som Sveriges kommu-
ner och landsting redan 
har gjort, säger Charlotte 
Nordström.. 

– Deras resultat klarar 
inte investeringar. Deras 
budget är minus. Konstigt 
att man inte tar med ge-
mensam fastighetsför-
valtning där man kan få 
in pengar för att satsa i 
verksamheten. Den bol-
len tar man inte. Man vill 
vänta och vänta in Götene. 
Någon aktivitetshall lär 
det inte bli. De vill utreda. 
Vänta och vänta. Är det ett 
juste budskap till fören-
ingarna. Man är inte fören-
ingsvänlig helt klart, tyck-
er Charlotte Nordström. 

Allvarligt för Katedral
Fredrik Nordström tar kri-
tiken med ro.

– Den debatten ska vi 

ha fullmäktige. Det är en 
konflikt på hur man ser 
på styrning, ledning och 
investeringar. Vi är reda 
att ta ansvar och ställa om 
gymnasiet och omsorgen.

– Det blir allvarliga kon-
sekvenser för gymnasiet. 
Det blir stora nedskär-
ningar, säger barn- och ut-
bildningsnämndens ord-
förande Jonas Ahlström 
(M) om oppositionens sex 
istället för tio miljoner till 
skolan. 

– Med deras budget blir 
du väldigt mager, erkänner 
han och tillägger; men du 
dör av det. 

Skiter i det
Alliansbudgeten lägger 3-4 
miljoner till försörjnings-
stödets underskott.

– Vilken annan verksam-
het får dra ned när försörj-
ningsstödets underskott 
inte täcks. Det blir äld-
reomsorgen, misstänker 
Gunilla Druve Jansson 
eftersom S-budgeten inte 
öronmärkt pengar till för-
sörjningsstödet.

– Några ekonomiska 
konsekvenser har de inte. 
De rent ut sagt skiter i det, 

kritiserar hon. 
- Vi väljer att investera 

men också att satsa arton 
miljoner mer 2014 att läg-
ga på vår välfärd. Det gör 
inte dom, säger Charlotte 
Nordström. 

Får se sedan
Men de nämner inte sin 
skattehöjning som de gör 
för andra året i rad. Innan 
skolinvesteringarna har 
börjat kosta. 

– Det är ju också en-
gångsintäkter som bidrar 
till deras resultat, säger 
Fredrik Nordström som 
menar att det är kortsik-
tigt. 

Enda sättet att skapa en 
stabil god ekonomi är att 
anpassa verksamheten till 
ramarna. 

18 november blir ni 
sittande med två doku-
ment, 7-9-skola och S-
budget, att genomföra. 
Inget av dem är era. Vad 
gör ni då?
- Får vi se vad som hän-
der, säger Charlotte Nord-
ström.

Ing-Marie Jonsson
0511-77 01 06

ing-marie.jonsson@vgt.se


