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Välkommen att följa utbudet via vår hemsida, eller hälsa på och gör en intresseanmälan
om du vill köpa eller sälja. Vi hanterar ett flertal uppdrag, under hand.

Värhulta gårdsmäklare är ett fristående företag som sedan 1924, i samma familjs ägo,
värderar och förmedlar lantvillor, gårdar, samt levande jord- och skogsbruk.

www.varhulta.com - 0585-262 00 - info@varhulta.com

Mogetorp, värdshus eller bostad, norr om Örebro
Med anor från tiden då hästskjutsar var färdmedel och med
interiörer i värdshuset som för tankarna 100 år tillbaka i
tiden finner vi Mogetorps värdshus.
Värdshusvillan över 300 kvm stor, Lo�et med samlingssal
och garage, boenderum i Annexet. Tomt med trippel A-
läge, närhet till R 50, stor parkering, skyltläge . Härtill
parkliknande trädgårdstomt.

Gårdsmäklare Per-Anders Andersson 0585 – 262 01

Gålsjö Rönneshytta
Pampig herrgårdsbyggnad i två plan, strax över 300 kvm. Två
bostadsflyglar, totalt ytterligare 150 kvm. Gäststuga, lusthus,
växthus. Ekonomibyggnader, ca 600 kvm under tak.
Parkliknande trädgård med stenmurar, damm och parkträd.
Fastigheten lämplig för representativt boende och/ eller
företagande.
Ca 15 km norr om Askersund, ca 20 km söder om Hallsberg.

Gårdsmäklare Pia Eriksson 0585 – 262 02

Xxxx

Behöver du service eller reparation av
din värmepump? Vi kan hjälpa dig
oavsett vilket märke du har på din

maskin.

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

0506-30795
service@hovaror.com
www.hovaror.se

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortimentmed

noggrant utvalda varor

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå

Tel. 0584-10 855

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

Boka ett gratis hembesök 
med vår lokala projektledare på 
020-78 00 00  |  www.morups.se

** Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

ALTANDÖRR 
PÅ KÖPET!

48
månader
räntefritt

*

Fönster för 
svenska förhållanden.
Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen 
moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten 
lika viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit traditionen och 
tidigare generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster 
av mycket hög kvalitet. Utrustat med lågt u-värde, inbrottsskydd och 
kondensskyddat glas som standard. Fönster som monteras på plats 
hos dig av Morups egna skickliga hantverkare runt om i Örebro län.

Besök gärna vår utställning på Radiatorvägen 1 i Örebro.
Öppen onsdagar kl 12-18 eller efter överenskommelse.

ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg

076-84 86 465

www.ullochskinn.se

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

Gårdsbutik & Café

Tisdag till Fredag 11 -18
Sommaröppet14/6 -14/8

Lördag 11 -16
Alla söndagar i juli 11 -16

Äggboden
Alla dagar 06-22
Ekologiska ägg

Lokalt Mathantverk
Ostkaka & Glass

Potatis
Grönsaker efter säsong

Följ gärna Berga Skafferi på våra sociala medier!

Berga Gård, Fjugesta Telefon: 070-631 65 05 E-post: info@berga.net

Vi säljer svenska
ostar!

Sydnärkenytt domineras i detta nummer av
artiklar om valet den 11 september. Redaktör
Östensson har gjort ett hästjobb med att inter-
vjua lokala partiföreträdare eftersom vi anser
att kommunvalen är minst lika intressanta
som riksdagsvalet.
Det finns alltid problem i våra kommuner
som de förtroendevalda måste försöka lösa.
Några kan de inte påverka alls men en lång rad
viktiga frågor har kommunerna – partierna
och förvaltningarna - makt och möjlighet att
bestämma över på ett handfast vis.
En fråga som överskuggar alla andra är kli-
matet. Sydnärke har turen – och det ge-
ografiska läget – att ännu inte drabbas av
omfattande miljökatastrofer MEN vi står inte
utanför den globala utvecklingen. Vi kan inte
blunda för att kristecknen smyger närmare.
Nu dör folk i Europa i värmeslag. Alpernas
glaciärer smälter och spricker. Spanska och
italienska odlare ser grödor förtvina i torkan.
Räkna med dubbla priser på tomatkross! För
att inte tala om andra matvaror.
Kommunerna måste förbereda sig för dyr-
tider, ha budgetreserver för dyrare skolmat
och ökade sociala avgifter. Hur ser partierna
på det? Vad ska prioriteras?
All den olja som de senaste 100 åren
pumpats upp och förbränts har redan all-
varligt skadat klimatet och då har den förvän-
tade globala uppvärmningen bara börjat.
Samtidigt bidrar Rysslands vettlösa anfallskrig
på Ukraina till kraftigt ökande energipriser.
Dyrare el, dyrare bränsle – även detta måste
våra kommuner ta höjd för i sin planering.
För de förtroendevalda väntar knepiga
avvägningar. Vi väljer dem demokratiskt och

de måste få stöd i sina uppdrag de kommande
fyra åren. Men de valda måste också bli bättre
på att hålla kontakten med väljarna, förklara
hur de tänker och gör, debattera och engagera!
(Sydnärkenytt hjälper gärna till.)
Det finns positiva tendenser i våra lokala
partier, nya namn har tagit plats på listorna
med en viss föryngring som följd. Noterbart är
också att andelen kvinnor som vill styra i
kommunerna ökar. Om det leder till mer
utåtriktat engagemang återstår att se.
Inför klimathoten måste vi tänka LÅNGSIK-
TIGT, 50 år framåt, 100 – på kommande ge-
nerationer. Dagens femåringar måste få möj-

lighet att bli glada pensionärer i ett livskraftigt
Sydnärke. Även deras barn och barnbarn. Det
borde vara perspektivet.
Det är vårt ansvar här och nu att försöka
vända utvecklingen - och att göra det tillsam-
mans. Det är därför vi väljer partier och
företrädare som ska ta frågorna om klimat och
hållbara samhällen på det allvar som krävs.
Det går inte att skjuta ifrån sig

Här är ett knippe frågor (det finns fler) att
förslagsvis ställa till partierna i våra fem kom-
muner:

– Hur ska vår kommun bli mer hållbar och
miljövänlig?
– Har vår kommun en beredskapsplan för
dyrtider?
– Ska alla nya hus ha solceller på taken?
– Ska kommunens fordon vara eldrivna?
– Ska andelen lokalproducerad skolmat
öka?
– Ska klimatundervisning införas i för-
skolorna?

Det finns en valfråga som
överskuggar alla andra ...

LARS LITZÉN
ANSVARIG UTGIVARE

Teckning: Rolf Pettersson
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VAL 2022
Hallsberg

Precis allt våra kommuner, regioner och vår stat gör
utgår från vad våra demokratiskt valda politiker har
beslutat. De väljs som bekant i val. Högstadieläraren
Niklas Nilsson (S) är ordförande för valnämnden i
Hallsbergs kommun, ett helt avgörande uppdrag för
demokratin.

Det är ett roligt upp-
drag. Man känner att
man bidrar till det
kanske viktigaste vi
har, vår demokrati.

ʼʼ

Om du röstat har du stött på dem – valförrät-
tarna, de som sköter valet. De har ett ar-
voderat uppdrag från valnämnden att arbeta
under valet. I Hallsbergs kommun är Niklas
Nilsson (S) ytterst ansvarig för cirka 100 per-
soner som ska jobba i 11 olika vallokaler den
11 september. Det ser ungefär lika ut i alla
kommuner. Antalet som jobbar och antalet
vallokaler skiljer sig självklart åt.
– Ja, vi följer ju valmyndighetens riktlinjer
och våra vallagar, men lite kan det skilja mel-
lan kommuner.
Bland annat kan det skilja när det gäller öp-
pettider för förtidsröstning.

”Omöjligt att manipulera”
– Den allmänna uppfattningen är att vi har
mycket rättssäkra val och ett mycket transpar-
ent valsystem. Det finns spärrar i flera lager
som gör att det i det närmaste vore omöjligt att
manipulera valet.
Om man ponerar att exempelvis någon tog
sig in i valmyndighetens datasystem och än-
drade resultatet i ett eller flera valdistrikt,
skulle inte det spela så stor roll. Därför att ute
i Sköllersta, Lanna, eller Laxå så finns det

valarbetare som vet hur valet gick, som räknat
rösterna.
– Blir det en för stor avvikelse sätter de ner
foten och larmar. Då kan allt rättas till. Vi
anses ha ett av de säkraste valsystemen i
världen.

Rösträkningmed öppna dörrar
Att hela processen är öppen, transparent,
menar Niklas också är avgörande.
– Ja. Det är faktiskt så att även räknandet ute
i våra vallokaler är öppet. När man säger att
vallokalen stänger, ja, då är det i praktiken
röstningen som stänger. Dörrarna fortsätter
vara öppna. Vill man så får man komma in, ta
en stol och sätta sig och titta på valförättarnas
arbete med att räkna rösterna. Men det är se
men inte röra. Man får inte rycka in, eller gå
fram och peta i valsedlarna.
I kommunen är det Valnämnden som är
ansvarig för att hålla val och räkna rösterna.
Nämnden är en kommunal nämnd och utses
av kommunfullmäktige, precis som andra
nämnder.
– I Hallsberg är vi sju ledamöter. De partier
som är representerade i nämnden informeras
ju automatiskt om vårt arbete. Men vi har
också ett par informationsuppdateringar med
alla partier, per val.

Nämnden är en av dem som har minst
möten under en mandatperiod.
– Ja. Vi har tre, fyra möten vid varje val. Vi
har ju det vanliga valet vart fjärde år och så
EU-valet, vart femte.
Första mötet sker ungefär 11 månader innan
ett val. Det sista drygt ett par månader efter.

Röster räknas två gånger
Regionalt ansvarar Länsstyrelsen för valet, na-
tionellt är det valmyndigheten.
– Valet går till så att vi drar igång och räknar
rösterna när vallokalerna stängt. Då räknas de
som förtidsröstat, poströstat innan valdagen
och de som röstat i sin vallokal på valdagen.
När man är klar i kommunerna skickas
rösterna till Länsstyrelsen, där rösterna räknas
igen. Det händer att att valresultatet faktiskt
ändras efter Länsstyrelsens omräkning.
– Ja, det ligger i systemets natur, regler. Vi i
kommunerna ska enligt lagen bedöma röster
lite hårdare. Får vi exempelvis in ett valkuvert
med två valsedlar i ska vi underkänna den.
När Länsstyrelsen sedan granskar kuvertet
kan man sedan komma fram till att det in-
nehåller två röster på samma parti. Då god-
känner de den ena som en röst på ett parti.
– Vi rapporterar ett preliminärt resultat till
Valmyndigheten. Länsstyrelsen rapporterar

det slutliga resultatet.
Rösträkningen görs av människor, som sorterar
och räknar varje röst. Ibland förekommer kritik
mot just det. Borde man modernisera?
– Det tycker jag inte. Den mänskliga handen
gör det hela mycket säkert. Datasystem, mjuk-
varor, går alltid att manipulera. Det gör män-
niskor också. Men för att påverka valresultatet
i avgörande grad skulle man behöva vara
tvungen att påverka, manipulera, väldigt

många människor. Det är i praktiken nästan
omöjligt. När val kritiseras utomlands är det
ofta just maskiner, datasystem, som trasslat till
det.

Sedelräknare gör sluträkningen
Helt manuellt är dock inte rösträknandet.
– Nej, både i flera av våra valdistrikt och på
Länsstyrelserna används så kallade sedel-
räknare. Sådana man använder på banker. Det
går till så att en person eller flera först sorterar
valsedlar efter partibeteckning. När det är
gjort låter man en maskin räkna hur många
sedlar det är i varje partihög.
Ibland hör man begreppet onsdagsräkning. Vad
är det?
– Jo, det är ju så att man på valdagen kan välja
att rösta, även om man råkar vara långt borta
från sitt valdistrikt. Är man i Sundsvall och har
med sig röstkort och legitimation kan man ju
hoppa in i en vallokal och rösta. Den rösten
skickas då hem till ett slags sammanhållande
valdistrikt, som vi kallar onsdagsdistriktet. För
att rösterna räknas på onsdagen efter valdagen.
Det förfarandet är omgivet av flera speciella
regler.
– Ja. Om vi exempelvis skulle ha oturen att
en enda person från ett valdistrikt röstat på
annan ort under valdagen så skulle vi ju röja

den personens valhemlighet när vi öppnar den
rösten. Det händer att det bara är en person.
För att undvika det tar man undan ett antal
röster från vallokalerna på söndagen, som räk-
nas tillsammans med dem som röstat på an-
nan ort under valdagen. Dessa räknas på
onsdagen.
Mycket valnämnden gör styrs av lagar och
valmyndighetens regler. Men en del beslutar
valnämnden.
– Hur vi ska lägga upp röstningen i lokalen,

hur valsedlarna ska vara sorterade, i vilken
ordning, är en sådan sak. Var vi ska ha förtids-
röstning och hur mycket den ska vara öppen
är en annan sak vi beslutar.
Niklas menar att det är tämligen lätt att få
frivilliga att arbeta under valet.
– Ja, många vittnar om att de tycker det är
trevligt att jobba under valdagen. Många är
glada, förväntansfulla när de kommer och rös-
tar. Vi valde att annonsera efter folk i år. 40
personer anmälde sitt intresse.
Ett av Niklas och valnämndens uppdrag är
att utbilda dem som ska jobba i valet.
– Så är det. Vi har haft en första träff. Det blir
fler.
Ofta är det valförrättarna, de som tar emot
din röst och prickar av dig i röstlängden, som
räknar rösterna.
– Ja. Men det händer att det kommer in nya
under dagen. Man kan bli mycket trött om
man suttit hela dagen i vallokalen och sedan
ska räkna röster fram till tre på natten. Men
många tycker också just det är lite roligt.
Ser du några stora utmaningar med ditt upp‐
drag? Problem?
– Ja. det är när folk kritiserar och ifrågasätter
vårt valsystem utan att läsa på hur det
fungerar. Det kan rentav skada demokratin.
Samhället ska givetvis hela tiden diskutera och

kritisera vårt jobb. Men när man gör det på
falska eller felaktiga grunder, helt utan kun-
skap, kan man faktiskt skada förtroendet för
vårt valsystem.

Gör sin egen röst ogiltig
Niklas exemplifierar med folk som, i syfte att
påvisa att valsystemet är osäkert, åker runt och
förtidsröstar på flera platser i Sverige.
– Det händer nästan varje val, sedan lägger
man ut på sociala medier. Det går bra att göra
så. Det finns inget bra sätt att förhindra. Men
vad de som gör så aldrig tagit reda på är att
rösterna blir värdelösa, allihop. De under-
känns. Vi har från andra distrikt hört om 15
röster som en person avgett. Eftersom vi inte
kan avgöra om någon av dem är korrekt un-
derkänns alla. Det går alltså att rösta på många
ställen, men i praktiken innebär det att man
inte röstar alls.
Niklas gjorde sitt första val som ordförande
för valnämnden 2014.
– Så det här blir mitt tredje kommun-, re-
gion- och riksdagsval. Det ska bli riktigt roligt.
Jag sitter inte själv som valförättare. Men jag
brukar titta in i vallokalerna under valdagen,
avslutar Niklas.

Niklas Nilsson (S) är till vardags lärare på Transtensskolan. Men när det närmar sig val är det han som håller i demokratins trådar i Hallsbergs kommun.

NiklasNilsson gör så att demokratin blommar
TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

För att påverka valre-
sultatet i avgörande
grad skulle man be-
höva ... påverka
väldigt mångamän-
niskor. Det är i prak-
tiken nästan omöjligt.

ʼʼ Man kan bli mycket
trött omman suttit
hela dagen i vallokalen
och sedan ska räkna
röster fram till tre på
natten. Menmånga ty-
cker också just det är
lite roligt.

ʼʼ
Han har ett avgörande uppdrag
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Bageriet på Ica Maxi förser inte bara butiken
med lockande sötsaker och smaskiga bakverk,
utan kan också erbjuda ett stort sortiment av
hembakat bröd. Limpor, baguetter, tekakor
och frallor: här finns det mesta.

Skapas från grunden
Anna är ansvarig för bageriets matbröd och
har sedan 13 år tillbaka haft ett vakande öga
på Ica Maxis brödbak.
– Jag har jobbat med det här så gott som hela

livet och trivs väldigt bra med mitt arbete. Jag
gillar hela processen, att skapa något från
grunden, vilket är precis det vi sysslar med här
i bageriet, säger Anna och skyfflar in ett gäng
limpor för gräddning i en av bageriets många
ugnar.
Anna visar bageriets stora degmaskin. Det är

där magin tar sin början. Mjöl, jäst, smör och
mjölk blir till en deg som knådas omsorgsfullt
i två omgångar, innan det är dags att gå vidare
till nästa del i processen. En hel deg räcker till
närmare 500 bröd.
– Det hade varit lite jobbigt att knåda så my-

cket deg för hand, särskilt med tanke på att vi
bakar hela fem dagar i veckan, skrattar Anna.

Alltid färskt bröd
För bageriets personal är det tidiga mornar
som gäller, redan klockan 05 är man på plats
för att påbörja dagens bakning. Många olika
brödsorter ska ta sin form.
– Vi förbereder alltid deg så att det finns till

dagen efter. De ogräddade bröden får vila över
natten. Då är det bara att grädda dem på mor-
gonen när vi kommer till jobbet.
Just det här tillvägagångssättet gör att det

alltid finns färskt bröd att tillgå i butik, även på
helgerna när man inte tillverkar någon deg.
– Då kan vi hela tiden fylla på vårt sortiment

med nygräddat bröd, det är viktigt för oss,
menar Anna.

Ciabatta en favorit
Under varmare årstider är det mestadels vete-
bröd som faller kunderna i smaken. Det vill
säga baguetter och andra picknick-vänliga
bröd som går hand i hand med plockmat.
– Nu framemot hösten skulle jag säga att det

blir aktuellt med lite grövre bröd. Det passar
ofta bra till soppor och grytor.
Annas eget favoritbröd bland butikens hem-

bakta bröd är en klassisk ciabatta, gjord på
vetemjöl.
– Den är riktigt god! Sedan tycker jag om

vårt kryssbröd, där degen skållas.
Även för den med allergi eller annorlunda

kosthållning finns alternativ att välja bland.
– Jodå, bland annat bakar vi mjölkfritt och

veganskt bröd. Vi lyssnar till vad våra kunder
har för önskemål, slår Anna fast.

Italiensk ciabatta, franska baguetter eller en saftig lyxlimpa -
det är några av de goda brödsorter som Ica Maxis eget bageri
har att bjuda på. Sortimenten fylls på under hela veckan, så att
du som kund kan handla färskt bröd precis när du vill.

Kryssbröd är en av många olika sorters bröd som Ica Maxis eget bageri bakar dagligen.
Sortimentet fylls på med färskt bröd alla dagar i veckan.

Anna är en erfaren bagare sedan många år tllbaka. På Ica Maxi är hon ansvarig för
bageriets utbud av matbröd.

Nathalie har stenkoll på butikens utbud av färskt bröd och ser
till att hyllorna förblir fyllda.

Jag vill att Kumla ska bli tryggare.

Hej! Christian Liljenhed här från Liberalerna i Kumla.
 

Oavsett om du bor i centrala Kumla, i Skogstorp, Hällabrottet, Åbytorp, Kumlaby eller på
annan plats i kommunen ska du känna dig trygg. Liberalerna Kumla har ett tydligt mål –
Kumla ska bli tryggare. Ordet trygghet betyder mycket. Kumla behöver fler poliser, fler

ordningsvakter och fler övervakningskameror men trygghet handlar om mycket mer än så.
Trygghet handlar om en likvärdig skola för Kumlas barn och unga och trygghet handlar lika
mycket om att omsorgen fungerar den dagen vi behöver den. I Liberalernas Kumla ska du

känna dig trygg – genom hela livet.

Vill du också det?

Hör gärna av dig!

christian.liljenhed@liberalerna.se
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VAL 2022
Hallsberg

Vad vill egentligen kommunpolitikerna runt om i Sydnärke?
Vi skickade ut några frågor till partiernas toppkandidater i Sydnärkes
olika kommuner. Alla fick samma frågor, en del har svarat kort, andra
lite längre. Tyvärr har inte alla kandidater valt att svara.

TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON
Hallsbergs kommun styrs i dag av Socialdemokraterna i minoritet.
Kommunstyrelsens ordförande heterMagnus Andersson (S).

1. Bostadsutveckling i våra mindre tätorter.
2. Genom samtal och nära dialog med våra
kommuninvånare.
3. Genom utåtriktade aktiviteter där vi träffar
våra kommuninvånare.

1. – Hela kommunen ska leva. Det ska vara at-
traktivt att bo och bygga i hela kommunen.
För att uppnå detta krävs bland mycket annat
satsning på grundskolan för ökad gymna-
siebehörighet när eleverna lämnar grund-
skolan, det första målet är 90 procents be-
hörighet. Satsning på kvalitén vad gäller de
kommunala köken, mer närproducerat och
ekologiskt. Inrättande av fritidsgård i Påls-
boda, utvidgande av VA-näten, omsorg om
våra äldreboenden ochmöjligheten att bo kvar
i hemmet även när stora stödinsatser
behövs, stöttning av kollektivtrafik och utbygg-
nad av annan infrastruktur.
2. – Centerpartiets förtroendevalda är väl
fördelade utifrån kommungeografin och har
breda nätverk genom yrkesverksamhet och
engagemang i andra lokala nätverk, föreningar
med mera, och utgör ett väl fungerande kon-
taktnät och förmedlar kontaktvägar mellan
kommunen och kommunmedborgarna.
3. – De som väljer att gå in som medlemmar
numera gör det oftast med målsättningen att
aktivt delta i politikens utformning. En ökad
bredd i kåren är naturligtvis önskvärd, varför
vi bjuder in allmänheten att delta i partiets ak-
tiviteter via utskick av infomaterial. Vi deltar
också på mässor och marknader med mera.

Magnus
Andersson
(S)

Gösta
Hedlund
(C)

1. – Den tveklöst viktigaste frågan att driva i
Hallsbergs kommun är alla elevers rätt till
utbildning och gymnasiebehörighet.
2. – Vi är lyhörda till alla kommuninvånare
som hör av sig i diverse frågor, samt är noga
med att ofta och regelbundet göra verksam-
hetsbesök, företagsbesök och föreningsbesök
för att lyssna in kommuninvånarnas tankar
och åsikter. Vi är måna om att vara tillgängliga
och nära andra invånare. Alla i vårt parti är
yrkesverksamma utanför sina politiska upp-
drag, för att alltid vara nära ”verkligheten”.
3. – Vi har lyckan att fortfarande få nya en-
gagerade medlemmar, men är ödmjuka inför
attdet inte är självklart och att det kan ändras
snabbt. Vi försöker vara inkluderande och
låta alla medlemmar vara med och få sin röst
hörd. Vi försöker också förmedla hur viktig
politik är och hur det verkligen berör allt i vårt
samhälle.

Ulrika
Björklund
(M)

1. – Den mest aktuella frågan vi driver är att få
en riktigt förenings- och fritidsgård till Norra
Hallsberg. Gärna i gamla pingstkyrkans
lokaler. Det vi jobbat länge och uthålligt med
är klimat- och miljöfrågor. Det syns tydligt i
att vi lagt miljöanpassade budgetar under
många år. Vi har också motionerat om ängs-
mark och pollinerare och bättre uppföljning
av kommunens klimatpåverkan med mera.
2. – Vi bor mitt ibland dem, på flera orter i
kommunen. Så vi pratar med dem som finns
runt omkring oss. Inför valet kommer vi att
finnas på gator och torg för att lyssna och förk-
lara vår politik.
3. – Vänsterpartiet växer! Vi får fler medlem-
mar, så vår uppgift, som aktiva, är att hitta bra
sätt för dem att komma in i arbetet och poli-
tiken. Senast nu i vår ringde vi runt till alla
medlemmar för att höra allas åsikter och bjuda
in dem till aktiviteter och vår verksamhet.
Vänsterpartiet driver ju också kortare arbets-
tid. Vi ser i rekryteringsarbetet att det verkli-
gen är dags för detta. Människor med barn,
mitt i livet, har inte mycket tid över för ideella
engagemang.

Tryggve
Thyresson
(V)

� � � � � � � � � � � �

FRÅGORNA:
1. Vilken är den viktigaste frå-
gan som ni vill driva i er kom-
mun?
2. Hur får ni reda på vad väl-
jarna i er kommun vill och vad
som är viktigt för dem?
3. Flertalet partier får allt
färre medlemmar och har
ofta svårt att engagera folk.
Hur gör ni för att få nytt blod
till partiet och engagera väl-
jare till att bli fritidspolitiker
och därmed trygga den kom-
munala demokratin?

www.horselhalsan.se
Följ oss gärna på Facebook!

"Den bästa lösningen
för dig och din hörsel"

Arbetshjälpmedel,
personliga hörselskydd och

hörapparater.

För mer info och tidsbokning
ring 019-31 05 84

Mottagningen är belägen på
Järnvägsgatan 16A,Örebro

Telefon: 019-57 55 54
070-330 92 80, 070-561 06 80

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.

Tänk vad en 
offensiv skogsbruksplan 
kan göra!

Det du ser på bilden är förstås ett lekfullt montage. Men faktum 

är att en offensiv skogsbruksplan kan innebära en stor skillnad för 

skogens utveckling och din framtida avkastning. Den kan dessu-

tom göra livet som skogsägare betydligt enklare.

Vill du veta mer om alla fördelarna? Läs mer på moelven.se/skog 

eller kontakta din lokala virkesköpare.

Eric Pettersson

Lekeberg, Laxå, Degerfors

eric.pettersson@moelven.se

010-122 65 70

Anders Von Mecklenburg

Kumla, Hallsberg, Askersund, Örebro söder Hjälmaren

anders-von.mecklenburg@moelven.se

010-122 65 71

Mer timmer i skogen

moelven.se/skog

Ungdomsledar-
stipendium

Känner du någon som 
bör uppmärksammas för 
sina insatser som ideell 

ledare och som engagerar 
sig för ungdomars 

föreningsaktiviteter?

Passa då på att nominera 
och uppmärksamma denna 

eldsjäl! 

Vi delar årligen ut två 
ungdomsledarstipendier, 
ett till ledare under 25 år 

och ett till ledare över 25 år. 

Läs mer och nominera på:
kumla.se/

ungdomsledarstipendium
Senast 16 september. 

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

• Nära vård med fast  
  läkarkontakt 

• Friluftsområden för  
  folkhälsan 

• För miljön och klimatets  
bästa

FÖR ÖREBRO LÄNS BÄSTA!

KRYSSA FRANK THOLFSSON, 
TOPPKANDIDAT I REGIONVALET!

Svensk Fastighetsförmedling Köpmangatan 18, Kumla
Torgparken, Askersund

T +46 19 58 75 60
T +46 583 140 30

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

Vi möter  
människors behov  
i livets alla faser.
Boka ett möte med oss på svenskfast.se
idag så hjälper vi dig att hitta hem.
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VAL 2022
Hallsberg

Hallsbergspolitiken har alltid dominerats av
Socialdemokraterna, de har i praktiken aldrig
förlorat makten. Trots det har saker förän-
drats. I dag styr partiet i minoritet.
Hallsbergs kommun är den enda kommun i
Sydnärke där fortfarande Socialdemokraterna
styr sedan kommunen bildades.
– Det har gått bra att styra i minoritet,
kanske har det utvecklat vårt sätt att arbeta,
menar Magnus.
– Vi regerade i minoritet även förra mandat-
perioden, med Miljöparitet, men då stod SD:s
platser tomma.
Efter valet 2019 finns inga tydliga majoritets-
bildningar. Miljöpartiet ville inte samregera
med Socialdemokraterna. Något borgerligt
samarbete som kunde samla majoritet fanns
inte.
– Vi samtalade med alla partier utom SD. In-
gen ville faktiskt samarbeta med oss. Vi
försökte inte minst få med Centerpartiet. Till
sist insåg vi att en lösning, en väg framåt,
kunde vara att ta ansvar genom att regera i mi-
noritet. I någon mån accepterade väl de andra
partierna det genom att man inte kom fram
med motförslag, säger Magnus.
Trots det svaga opionsläget har man lyckats
med en del saker. Hallsberg har under många
år haft det besvärligt ekonomiskt. Men de sista
åren har det blivit de kanska starkaste bok-
sluten någonsin, med ordentliga överskott.
– Vi har fått fokusera på sakfrågorna, jobba
på och lägga förslag som gör att andra partier
kan stödja oss.

Vänt på stenar
– Ekonomi i balans avgör allt i en kommun. Vi
har jobbat upp budgetdisciplin i nämnderna
så man inte bara kan dra över budgetar. Gör
man det följer vi upp, gör åtgärder. Ibland slu-
tar det med att det faktiskt måste till pengar.
Det har också sparats.
– Ja. Vi har vänt på många stenar och dragit
ner på lokaler vi inte använder. Vi är också
mycket försiktiga med att dra på oss lokalkost-
nader. Men man ska givetvis också påpeka att
stöden från staten under pandemin hjälpt till.
Under förra mandatperioden tog kom-
munen beslut om att bygga vad som är Syd-
närkes största förskola, Äppellunden, i
Hallsberg, med åtta avdelningar.

Det räckte inte, överhuvudtaget. Därför har vi
denna mandatperiod fattat beslut om ännu en
lika stor förskola i södra Hallsberg. Många vill
hit. Därför har vi också jobbat mycket med
planering av nya bostäder och försäljning av
tomter.

Är det någon fråga där du känner att ni inte är
framme, som du verkligen känner att du vill
driva framåt?
– Ja, resultaten bland våra skolelever. Det är
för många elever som inte klarar godkända be-
tyg, gymnasiebehörighet. Vi har gjort väldigt
mycket, men vi är inte framme än. Det är en
helt avgörande fråga för framtiden.

Samhällsengagemang
Magnus Andersson blev kommunstyrelsens
ordförande i februari 2017. Då lämnade An-
dreas Swahn posten för att bli regionråd.
– Jag engagerade mig i kommunpolitiken
2007. Det som fick in mig i politiken var mitt
samhällsengagemang och mitt fackliga engage-
mang. Jag arbetade under ett par år som fack-
lubbsordförande på en av kommunens största
privata arbetsplatser, Ahlsells lager. Jag ville
påverka och brann bland annat för ar-
betsrättsfrågor, rättvisefrågor, de ligger mig
fortfarande varmt om hjärtat, säger Andersson.
Någon lång politisk tradition i familjen fanns
inte.

– Nej, mitt politiska engagemang växte fram
i vuxen ålder.

Politikerförakt ett problem
Magnus Andersson känner viss oro för att det
blivit allt svårare att rekrytera folk till politiska
uppdrag i kommunen.
– Vi har väl ändå känt att det fungerar i vårt
parti, vi har ju en fungerande partiorganisa-
tion i ryggen. Men i en föränderlig värld, där
politiker ofta utsätts för både hot och hat, ett
växande politikerförakt, är det svårt att mo-
tivera folk att bli fritidspolitiker.
Magnus har själv blivit både hotad och fått
egendom förstörd.
– Ja, men jag är ändå relativt förskonad. Jag
tror inte man ska fastna i det negativa och göra
sig själv till ett offer. De allra flesta kommunin-
nevånare jag möter är ju positiva och bjuder in
till samtal, avslutar Magnus Andersson

Han styr den rödaste kommunen
TEXT & FOTO:
HENRIK ÖSTENSSON

I Hallsbergs kommun har
Socialdemokraterna haft
makten ända sedan kom-
munen bildades. I dag styr
S i minoritet med Magnus
Andersson vid rodret.

– Jag vill absolut fortsätta fyra år till. Jag älskar mitt uppdrag, brinner för
samhällsutveckling, rättvisa och att försöka göra bra saker för Hallsberg
och kommuninnevånarna, det säger Magnus Andersson (S)
kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg.

ʼʼI en föränderlig värld,där politiker ofta ut-
sätts för både hot och
hat ... är det svårt att
motivera folk att bli
fritidspolitiker.

Malin driver sedan något år butik i Pålsboda.
Hon säljer kläder, fritidsutrustning, leksaker,
lite presenter och fiskeutrustning.
Mitt i butiken finns en liten bassäng. Några
andvättar flyter där. Men bassängen är egentli-
gen inte avsedd för dem. Där simmar också
Malins sköldpaddor.
– Jag har breddat mig lite, mer kläder bland
annat. När vi hyrde lokalen var planen att det
skulle vara både en butik och kontor för min
och min makes byggfirma. Egentligen skulle
butiken vara en bisyssla. Men jag gick in i
väggen och fick prioritera lite. Värdera om vad

som är viktigt i livet och vad jag tycker är
roligt. I dag har vi inga anställda och kon-
torsinsatsen kräver inte lika mycket längre.

Vill inte bara klaga
Hon berättar att hon alltid varit engagerad i
samhällsfrågor, men inte engagerat sig poli-

tiskt.
–Men så kände jag väl att jag borde engagera
mig politiskt i stället för att mest klaga på sak-
ernas tillstånd. Det är för många som klagar,
men ingenting gör själva. Moderaterna pas-
sade mina värderingar, de värnar ju företagan-
det. Jag blev medlem och fick frågan om jag

ville stå på listan. Jag hoppas att det leder till
något mer, jag vill göra skillnad.
Hon berättar att hon kände sig inkluderad,
välkommen från från början, när hon hörde av
sig och ville bli medlem.
Men vad är det för frågor som ligger dig varmast
om hjärtat?
– Jag vill förändra mycket, men jag brinner för
barn och ungas situation, skolan, fritiden och
sådana saker. Jag har fyra barn, två egna och
två bonusbarn, så jag lever så att säga mitt i
det. Att unga mår bra, klarar skolan, får gym-
nasiebehörighet, det är viktiga frågor för mig.
Så barn- och utbildningsnämnden kanske
vore något för mig, vi får se. Jag är glad för vad
det blir.

Barnen kommer till butiken
Hon driver sin butik ensam. Öppet alla dagar
utom söndagar och måndagar.
– Det är mycket jobb. Men samtidigt finns jag
ju här när barnen slutar i skolan. De kommer
hit, är med mig och hjälper mig. Det ger mig
livskvalitet. Barnen behöver inte hämtas och
lämnas, de kommer hit till mig när de slutat.
– Tar du kassan! ropar Malin till sin dotter.
En kund har hittat ett klädesplagg och vill be-
tala.

TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

”Jag ville inte vara en sådan sombara klagar”
Malin Sundh, från Pålsboda står
påplats22påmoderaternas lista
till kommunvalet I Hallsberg.
– Jag vet att det är långt ner,
men det är en början, jag vill
engagera mig. Kanske får jag
ett uppdrag i någon nämnd
efter valet. Jag kände att jag
istället för att bara klaga borde
engagera mig, säger hon.

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

Vuxenutbildningen i Kumla erbjuder Grundskolekurser,
Gymnasiala kurser, Yrkesvux, Distansstudier, SFI och Lärvux
Vill du läsa upp dina betyg? Du har kanske ett samlat
betygsdokument, studiebevis, ofullständigt grundskolebetyg
eller vill höja dina betyg. Vill du läsa grundskolekurser och
gymnasiekurser är det hög tid att söka dem nu.

För information kontakta Roger Källström Komvux i Kumla
019-588040 eller roger.kallstrom@kumla.se

Bygg januari
Målare januari
VVS januari
Bussförare december
Lager & logistik januari
Lokalvård oktober
Undersköterska november
Serviceassistent januari
Fastighetsskötare mars

Följande utbildningar startar hösten 2022 och
våren 2023 och är nu sökbara

Intresserad
av att

studera?

För övriga kurser gäller fortlöpande antagning till hösten,
numera kan du göra webbansökan till dessa kurser förutom
distanskurser och yrkesutbildningar.

Mer information
Kontakta studievägledare Roger Källström,
tel: 019-58 80 40 eller
e-post: roger.kallstrom@kumla.se

Malin Sundh i sin butik i Pålsboda.

Valet 2018 blev Sverigede-
mokraterna det största oppo-
sitionspartiet i Hallsbergs kom-
mun. Oscar Lundqvist stod
längre ner på listan men
hoppade under mandatpe-
rioden in som gruppledare.

– Jag blev med i SD 2014. Då jobbade jag i
Försvarsmakten och levde i konsekvenserna
av avskaffandet av värnplikten och de stora
neddragningarna i försvaret. Just då var det i
princip bara SD som var för ökade
försvarsanslag.
I kommunpolitiken kom han dock in offi-
ciellt 2018.
– Vi har vuxit snabbt. Det är naturligtvis
roligt att folk vill vara med, men samtidigt ska-
pade det, och skapar, problem både för oss här
lokalt och för SD i andra kommuner. Det har
varit svårt att rekrytera folk till uppdrag och
bemanna stolar i fullmäktige, även om vi lyck-
ats rätt bra här i Hallsberg.
Han fortsätter:
– Vi är väl medvetna om problemet. Efter
2018 har vi gjort flera åtgärder för att få de an-
dra partierna att helt enkelt lita på oss som
parti, se att vi tar ansvar, fungerar
demokratiskt. Det handlar bland annat om att
faktiskt komma på möten, läsa handlingar,
göra det man ska. Att bemanna våra uppdrag
är en annan del. Med fullmäktige är det ju
knepigt. Där är ju stolarna kopplade till per-
son, men i nämnderna har vi klarat det bättre.

Svårt med ledarskap
Oscar medger att mycket av problemen kring
att bemanna och hålla kvar folk på uppdrag
och liknande handlar om bristande ledarskap,
både i Hallsberg och andra kommuner.
– Som sagt, vi har växt fort, många är nya,
många har kommit och gått, vi lär oss av miss-
tagen. Men jag sticker inte under stol med att
det är svårt. Att stå och kampanja i en valstuga
är en sak, att sätta sig in i komplicerade näm-

ndärenden med en tjock bibba handlingar en
annan. Det har varit för lätt att falla av efter
hand.

Skolresultaten viktiga
Vilka frågor är det som engagerar dig mest i
själva kommunpolitiken?
– Skolresultaten är en mycket viktig och helt
prioriterad fråga. Vi stöttade till en början So-

cialdemokraternas förslag om sammanhållen
skoldag, att alla elever skulle sluta samma tid.
Vi tror det skulle kunna ge stadga och in-
nebära extra stöd för svagare elever. Problemet
var ju att kommunledningen inte kommu-
nicerat det med skolledningar och personal.
Det gjorde att vi sedan bestämde oss för att
backa
Arbetsmiljön i kommunala verksamheter, är
också viktig för Oscar.
– Ja, inte bara skolan, utan äldreomsorg, allt.
Många i vården upplever en tuff situation. Vi
måste ändra på det.
Oskar Lundqvist nämner också underhåll
som en viktigt fråga.
– Vi har insett att det finns en under-
hållsskuld. I min värld avsätter man en del av
de pengar man får i hyra för underhåll. Så har
det inte alltid varit i kommunen eller i Hallbo.
Han har också engagerat sig i det här med
radon.
– Vi vet ju att det finns höga radonhalter i
husen längs Storgatan i Hallsberg. Det måste
göras regelbundna mätningar, det har inte

gjorts. Vi har i alla fall beslutat att det nu ska
ske i kommunens hus.

Vågmästare
Jag märker att du pratar om ”vi” när du berättar
om beslut som tagits i kommunen, fast ni är i op‐
position.
– Ja men sedan vi blev vågmästare och faktiskt
har en helt avgörande roll för många beslut
måste vi också ta ansvar för det som beslutas i
kommunen. I och med att S leder kommunen
i minoritet kan vi ju ofta påverka besluten.
Han poängterar dock att man inte alltid
stödjer S-beslut.
– Absolut inte. Vi har lagt egna förslag, bland
annat om att kräva registerutdrag ur straffreg-
istret för dem som söker jobb i äldreomsorgen,
där gick S emot oss. Men vi upplever, trots att
man inte vill samarbeta med oss, att man
lyssnar.

Skäms ibland för sympatisörer
Du gick ju med i SD 2014. Men hur ser du på his‐
torien, det faktum att SD grundandes av nazis‐
ter i slutet av 80-talet. Det har ju klarlagts i er
vitbok?
– När jag började var allt det där borta i par-
tiet. Men det är klart att jag gärna hade sett att
vi hade annan historia. Och visst präglar det
oss till viss del på personplanet. Jag har varit
med och uteslutit folk här lokalt som gjorde
helt oacceptabla uttalanden. Vi har gjort resan
mot att bli ett modernt, konservativt parti.
Men för vissa är inte resan klar.
Han säger att han ibland också skäms för vad
sympatisörer gör:
– Jag vet ju att det finns folk som säger att de
tillhör SD, som hotar folk och beter sig helt
oacceptabelt. Det är inget jag står för, men det
är tyvärr inte helt lätt att stävja.
Oscar är inte gammal Hallsbergsbo utan flyt-
tade från Örebro med kärleken och blev kvar.
– Nackdelen, är väl att jag inte, som de in-
födda Hallsbergsborna, har riktigt lika bra
lokalkännedom, avslutar han.

Oscar Lundqvist är gruppledare för SD, som är det största oppositionspartiet i Hallsbergs kommun.

Skolan viktigaste frågan för SD

TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

Vi har gjort resanmot
att bli ett modernt,
konservativt parti.
Men för vissa är inte re-
san klar.
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1. – Svårt att välja, tryggheten att kunna
bestämma och känna sig delaktig i beslut över
sitt liv, oavsett om det är förskola, skola,
omsorg eller att kunna röra sig fritt, var och
när man än känner för. Kvarntorpshögen är
också väldigt viktig, vad utsätts vi för och hur
tas det om hand på rätt och bäst sätt?
2. – Via mail, kampanjer och samtal på olika
sätt. Det är riktigt roligt när vi får spontana
kontakter där vi diskuterar med högt i tak.
Till exempel har vi inför valet nu haft en

kampanj, där vi ringer till medborgarna och
frågar vad de tycker är viktigt för dem.
3. – Vi tar alltid chansen att vidga vår
organisation!
Under kampanjarbete har vi med i
bakhuvudet att våga fråga, när vi diskuterar
och känner att vi ”träffar rätt” och har bra
diskussioner. Samtidigt som en del blir
medlemmar direkt utan kontakt, för de
känner att klimatfrågan är en ödesfråga. De
sympatiserar helt enkelt med det vi står för
med vår solidaritet för det ekologiska
systemet där människa djur och natur ska
sympatisera. De inser att vi är det enda riktigt
gröna alternativet. Vi får heller aldrig
ifrågasätta om någon har tid utan det måste
var och en få avgöra. Förra året ökade vi
medlemsantalet med 55% vilket är riktigt
spännande med all kompetens. Det ska bli
riktigt kul framöver, om vi får fortsatt
förtroende här i Kumla, för även om alla inte
väljer att stå med på vår lista, så finns de
beredda och hugga i där det behövs!

Kumla

Vad vill egentligen kommunpolitikerna runt om i Sydnärke?
Vi skickade ut några frågor till partiernas toppkandidater i Sydnärkes
olika kommuner. Alla fick samma frågor, en del har svarat kort, andra
lite längre. Tyvärr har inte alla kandidater valt att svara.

FRÅGORNA:
1. Vilken är den viktigaste frå-
gan som ni vill driva i er kom-
mun?
2. Hur får ni reda på vad väl-
jarna i er kommun vill och vad
som är viktigt för dem?
3. Flertalet partier får allt
färre medlemmar och har
ofta svårt att engagera folk.
Hur gör ni för att få nytt blod
till partiet och engagera väl-
jare till att bli fritidspolitiker
och därmed trygga den kom-
munala demokratin?

I dag styrs Kumla kommun av enmajoritet bestående av Socialdemokraterna
och Moderaterna. Kommunstyrelsens ordförande heter Andreas Brorsson
(S). Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet
samarbetar i en oppositionsgruppering.

1. – Tillväxt, välfärd och trygghetsfrågan är
de viktigaste frågorna.
2. – Vi använder oss av olika medborgardialoger
tex så skickade vi ut ett material i våras till
medborgarna där vi hade olika frågeställningar
omKumlas utveckling samt frisvarstext där
man kunde kommamed egna idéer. Vi knackar
dörr i olika områden för att lyssna på
Kumlaborna hur de vill att Kumla ska utvecklas.
Vi anordnar även olika partiaktiviteter i Kumlas
olika bostadsområden för att lyssna in
Kumlaborna. Genom våra socialmedier hör
invånarna av sig och vi lyssnar på deras tankar
och synpunkter. Att lyssna i väljarna är väldigt
viktigt så vi vet vad invånarna vill framåt.
3. – Att ha ett inbjudande och inkluderande
ledarskap i föreningen är viktigt så man
känner sig välkommen att gå med i
föreningen. Det gör att fler vill bli
medlemmar och att vi sedan tar tillvara på
den nya medlemmens kunskaper, idéer samt
lyssna in vad personen vill med sitt
medlemskap. Vi försöker finnas på olika
plattformar, social medier, hemsida mm där
vi alltid bjuder in invånarna till att bli
medlemmar. Sedan är det självklart viktigt att
vi driver en politik som gör att medlemmar
går med i partiet.

1. – En av de viktigaste frågorna vi vill driva
är att hela Kumla kommun ska leva.
Att vi vågar satsa på både tätort och
landsbygd, genom att exempelvis satsa
ordentligt på skolan.
2. – Vi försöker att vara aktiva både i sociala
medier, ute och träffa folk genom besök i
föreningslivet, företag med mera, samt
samtala med medborgare när tillfälle ges.
Vi vill vara det parti som lyssnar och tar till
oss vad folk vill förändra/förbättra.
3. – Vi försöker att få med vänner och
bekanta, få med folk i olika åldrar, genom
samtal och dialog samt påtala att det är
skillnad på riks och den lokala politiken. Vi
har även lyft denna fråga med övriga partier,
allt för att få till en bra dialog. Oavsett vilket
parti man tillhör.

Andreas
Brorsson
(S)

Magnus
Claesson
(C)

1. – Fler huvuden till vård, skola och
omsorgen, för att på så sätt säkra välfärden,
tryggheten och integrationen i Kumla.
2. – I Vänsterpartiet pratar vi med väljarna
som kommer till oss, och lyssnar av vad som
är deras frågor, vid olika utåtriktade
aktiviteter som första advent, första maj,
marknaderna. Vi har också ringkampanjer,
olika familjeaktiviteter och dörrknackning.
3. – Vi har också mycket intresserade
människor som söker kontakt med oss. I
Vänsterpartiet är trenden uppåtgående vad
gäller nya medlemmar och det är mycket
positivt.

Staffan
Göransson
(V)

1. – Trygghet - genom hela livet. Alla
Kumlabor ska känna sig trygga att gå ute på
våra gator och torg oavsett tid på dygnet.
Kumlas föräldrar och barn ska känna en
trygghet i att barnen går på den skola de
önskar och att skolan präglas av kunskap,
studiero och trygghet. På samma sätt ska alla
Kumlabor känna en trygghet att omsorgen
finns den dagen vi behöver den och att den
håller en hög kvalitet, oavsett om det gäller
LSS, hemtjänst eller äldreomsorg.
Kumlaborna ska känna sig trygga - genom
hela livet helt enkelt.
2. – Framför allt genom dialog direkt med
Kumlaborna och vi försöker vara ute så
mycket vi kan. Det kan handla om att vi finns
på plats på Kumlamarken eller genom egna
kampanjer på torget. Vi har vid några
tillfällen under våren funnits på plats på
torget på fredagar och kommer fortsätta med
det även i augusti innan valstugorna öppnar.
Det är också något vi gjort mellan valen men
det har av förklarliga skäl inte gått under
pandemin. Det kan också handla om
informationsbrev hem till Kumlaborna med
både mejl och telefonnummer för att de ska
kunna ta direktkontakt med oss.
3.– Det är helt klart en utmaning men vi har
faktiskt ökat vårt medlemsantal i år. Jag tror
det handlar om att givetvis visa att partiet
finns och att vi tror att vår politik är den bästa
för Kumla. Det gör vi genom att delta på olika
arrangemang och arrangera egna likt det jag
beskrev i den tidigare frågan. Men det
handlar lika mycket om att visa att vi kan ha
roligt tillsammans genom mer än bara
politiken, till exempel genom olika
medlemsaktiviteter. Har man roligt
tillsammans smittar det förhoppningsvis av
sig och det kan locka fler att vilja vara med
nästa gång.

Christian
Liljenhed
(L)

TEXT & FOTO:
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Carina
Riberg
(MP)
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Det var Mats Gunnarsson, mångårig miljö-
partistisk politiker från Kumla som värvade
Carina Riberg vid en föreläsning.
– Ja, vi träffades när jag föreläste om fair-
trade. Jag har varit fair-trade ambassadör un-
der många år. Partiet hade värderingar som
passade mig.
Få i hennes omgivning anade vid den tiden
vilket liv hon levde i.
– Jag har levt 23 år ihop med en man som
misshandlat både mig och mina barn. Både
psykiskt och med stundtals grovt våld. Det
som gör mest ont är att jag inte helt förstod
hur illa det var för barnen. De försökte skydda
mig, jag förstod inte allt de utsattes för. Han
har också haft kontroll över min ekonomi, så
jag har skulder jag kanske aldrig blir av med.

Har enskild vårdnad
– 2018, efter förra valet gick det inte längre. Jag
bestämde mig för att bryta och har också gjort
det. Han bor nu på en annan ort. Jag har
tilldömts egen vårdnad om barnen. Det var
framför allt deras vittnesmål som fick rätten
att agera.
Hon menar dock att varken hon eller barnen
på något sätt är fria eller har kunnat lämna
händelserna bakom sig.
– Vi måste alltid se oss över axeln, måste
alltid ha fungerande övervakningskameror,
internet och telefoner, för att kunna skydda
varandra, larma och veta om han kommer.
– Jag är stark nu, jag är inte förtryckt längre,
inte rädd. Jag har fått hjälp, terapi, och lärt
mig. Varför stannade jag? För att jag var ned-
bruten. Han hade berättat att jag var värdelös,
så ful att aldrig någon annan skulle vilja ha
mig, att jag aldrig skulle ha förmåga att klara
mig själv ekonomiskt och liknande saker, un-
der många år, därför stannade jag. Jag såg inte
något annat. Nu vet jag att allt det där inte
stämde. Han kan inte nå mig, jag är inte rädd.
Det handlade om kontroll, hans behov att kon-
trollera mig. Jag tror alla kvinnor som delar
min erfarenhet känner igen sig i detta.

Starkt engagemang
Carinas erfarenheter gör att hon har ett starkt
engagemang för sociala frågor. Våld i nära re-
lationer, barns rättigheter och liknande.
Hon hävdar att en man av det slag hon levde
med relativt lätt kan manipulera såväl per-
sonal på socialen som polis och rättsväsende.
– Naiviteten är utbredd. Polisen har en stor
oförmåga att agera på kvinnors och barns ut-
satthet. Jag har tyvärr inte så stort förtroende
för vårt rättsväsen. De kan inte skydda en när
man är i den situation jag var.
Hon menar också att alla, samhället, med-
människorna, har en enastående förmåga att
förtränga, titta bort och rentav tysta ner våld i
nära relationer.
– Nyligen inträffade en mycket allvarlig inci-
dent i vår närhet. En kvinna utsattes för myc-
ket allvarligt våld. Locket ligger på. Man vill
skydda inblandade, anhöriga. Jag kan förstå

det, men samtidigt gör det att det fortgår.
Hon fortsätter:
– Jag vägrar tro att ingen i deras omgivning
förstod, att ingen såg, att det inte fanns var-
ningsklockor som ringde, för det gör det, alltid.
Vi måste lyfta det här, samhället måste lära sig
att se, förstå och agera när barn och kvinnor far
illa. Trots att det inte på något sätt är ett nytt
problem, är det bitvis oerhört tafatt. Man
förstår inte, samarbetar inte. Vad en myndighet
gör kan förstöras av en annan. Man får höra att
det bara är att söka sig till ett skyddat boende.
Det fungerar inte att leva instängd med fyra
barn. Det är inte ett liv. Varför är det de utsatta

som ska stängas in och inte förövaren?

Sonen ”störde”
Hon säger också att det absolut avgörande när
våld i relationer förekommer är att någon stör.
– Det räddar liv. I mitt fall var det min son,
då bara åtta. Hade inte han kommit in i vårt
kök hade jag troligen inte varit vid liv. Det kan
vara en granne som bankar på dörren när man
hör bråk eller en anhörig som kommer på
besök. Det är när alla väljer att inte se det hän-
der.
Men varför väljer du att berätta det här för en
tidning?
– För att det är frågor som måste lyftas. Om vi
inte pratar om det kommer våld i nära rela-
tioner att fortgå, fler kvinnor kommer att
skadas och dö. Tystnaden kring våld i nära re-
lationer, när det väl inträffar, måste brytas. Det
handlar inte om min politiska gärning. Jag vill
ge det här ett ansikte. För det handlar inte om
någon speciell socialgrupp, eller särskilt ut-
satta kvinnor. Det jag råkat ut för kan hända
alla, oavsett samhällsklass.

Vill värna jordbruksmark
En annan av de frågor Carina brinner för
handlar om något helt annat.
– Det är ingen hemlighet att vi i den här
kommunen har haft en konflikt kring jord-
bruksmark. Kommunen växer och man be-
höver bygga. Det finns en önskan att använda
åkermark, produktiv åkermark. Jag har svårt
att förstå det. Jag är så tacksam för det jobb

jordbrukarna gör på sin åkermark. Den
marken, det jobbet är vår framtid, vår försör-
jning. Det tunna lager matjord som ska ge oss
mat på bordet, välstånd, koldioxidsänkor och
allt möjligt, för all framtid. Att bygga hus och
gator på den är ett kortsiktigt vansinne vi
måste sluta med omgående. Det är en helt
avgörande fråga både för världen och vår
kommun.

Vill inte att Kumla ska äga flygplats
Carina anser att det oppositonssamarbete
Miljöpartiet deltar i, Fyrklövern, C, MP, L och
KD, fungerar.
– Det fungerar precis som man kan förvänta
sig. Det är flera olika partier, med rätt olika
politik, bakgrund, som ska komma överens.
Det har vi klarat, vi kommer med gemen-
samma förslag, en gemensam valplattform,
gemensam budget. Det är bra.
Kan du tänka dig samarbete med den sittande
majoriteten, M och S?
– Att få igenom politik är viktigast, klart vi kan
göra överenskommelser. Men när jag mötte
Socialdemokraterna i ett möte var det första
de framförde att Miljöpartiet måste överge
vårt krav att Kumla kommun borde lämna sitt
ägande i Örebro flygplats. Då insåg jag att det
inte riktigt finns utrymme för kommande
förhandlingar. För oss är det en viktig fråga.
Varför ska vi betala för att charterbolag ska
kunna erbjuda flygresor från Örebro flygplats?
Det är inget vi vill bidra till, avslutar Carina
Riberg.

Carina Riberg, (MP), vill berätta sin historia för att sätta fokus på våld i nära relationer.
– Kan jag bidra till att någon slipper undan med livet i behåll eller klarar sig undan konvalescens är det mycket värt, säger hon.

Våld i egna relationen fick Carina
att engagera sig i sociala frågor

Vi måste alltid se oss
över axeln, måste
alltid ha fungerande
övervakningskameror,
internet och telefoner,
för att kunna skydda
varandra, larma och
veta om han kommer.

ʼʼ
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Carina Riberg har varit gruppledare för miljöpartiet i Kumla kommun de
två senaste mandatperioderna. Utåt sett en etablerad, ganska glad, öppen
lokalpolitiker, med stort engagemang.
Men under ytan har Carina levt ett liv som skapat ett alldeles särskilt
engagemang för sociala frågor, inte minst barns och kvinnors utsatthet.
– Jag har väl alltid varit en aktivist, nu är jag det för att jag måste, för att
det är en del av mig och jag mår bra av det, berättar hon.

VAL 2022
Kumla
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Annica Sjöqvist (S)
har på kort tid gått
från att engagera sig
fackligt till att bli ett
toppnamn inom
politiken i Kumla. Och
nyligen har hon även
börjat dansa disco
igen.
- Takterna på
dansgolvet från förr
sitter i, säger hon.

- Jodå, jag har bott hela mitt liv i Kumla, säger
Annica Sjöqvist sittande vid scenen i Kum-
lasjön en solig augustidag. Hela livet betyder i
hennes fall 48 år. De skolor hon gick i var
Haga- och Vialundskolan i Kumla och därefter
Alléskolan i Hallsberg där hon läste omvård-
nadslinjen i tre år. Efter plugget började hon
jobba omgående.
- Jag fick jobb på ett gruppboende i Åbytorp
som då var nybyggt.

”Ville kunna påverkamer”
Sedan dess har Annica jobbat inom flera olika
vårdyrken, och alltid i Kumla. Förutom LSS
även äldrevården och psykiatrin. Relativt
omgående i sin arbetskarriär blev hon fackligt
involverad och hon har verkat som arbetsplats-
ombud på de flesta ställen hon jobbat på.
–Min pappa Hans har alltid varit fackligt en-
gagerad, så det kommer väl därifrån att det är
bra att engagera sig helt enkelt.
Annica verkade inom Kommunal och job-
bade på inom vården. Men till slut kände hon
att hon inte kunde påverka i frågor tillräckligt.
Hon ville mer.
– Det gick att påverka inom en viss gräns,
men skulle jag påverka ännu mer måste jag
börja engagera mig politiskt.
Och så blev det också. Det var ungefär åtta år
sedan hon tog klivet in i politiken. Det började
med att Kumlas dåvarande kommunstyrelse-
ordförande Katarina Hansson (S) fastslog att
hon ville ha Annica som politisk sekreterare.
– Jag tackade ja till det och det var ingången
till min politiska start kan man säga.

Stöttade ifrågasatt omorganisation
Efter valet 2018 blev Annica vald till social-
nämndens ordförande och när Katarina Hans-
son plötsligt slutade som kommunstyrelsens
ordförande och ersattes av partikollegan An-
dreas Brorsson 2021 blev Annica vice ord-
förande.
En laddad fråga minst sagt under den
senaste mandatperioden med Annica vid ro-
dret som socialnämndens ordförande har varit
den stora omorganisation som Kumla kom-
mun genomförde inom hemtjänsten. Det som
stack ut var att man valde att påbörja omor-
ganisationen när pandemin var som värst.
Många förbannade och uppgivna arbetare
inom vården i Kumla hörde av sig till Syd-
närkenytt att de tyckte det var extremt dålig
tajming och innebar fara för deras hälsa.
– Det är tjänstepersonerna som gör utred-
ningar och tar fram förslag. Därefter tar poli-
tikerna beslut. Självklart säger vi nej ibland.
Men det är ändå ansvariga tjänstepersoner
som har mest spetskompetens och utbildning
inom organisationen.
Men när så många arbetare larmar och säger
ifrån, borde ni inte lyssnat till dem då?

– Organisationen inom hemtjänsten var inte
bra och vi ville att den skulle bli bättre. Så vi
tyckte nog ändå att det var bäst att genomföra
det på en gång i stället för att personal skulle
gå runt och tänka på att det skulle ske
framöver.
Så du tyckte inte det var värt att skjuta på omor‐
ganisationen till efter pandemin?
– Nej, inte just då. Men vi hade självklart flera
möten om det och diskuterade för- och nack-
delar. Det är väldigt många som tycker att or-
ganisationen inom hemtjänsten blivit mycket
bättre nu i efterhand. Ibland måste man ta för
stunden obekväma beslut om man vet att det
blir bättre i långa loppet.

”Ska inte slå oss till ro”
Har du fått en annan relation till alla du job‐
bade med inom vården sedan du blev politiker?
– Snarare att den blivit bättre i så fall. Det är
många som hör av sig när de tycker att man
gjort ett bra jobb, oavsett om det gäller att lö-
nen höjts, att gratis arbetsskor införts, eller nå-
got annat. Men visst har jag ett helt annat

ansvar nu än innan.
Ekonomiskt sett har det gått väldigt bra för
Kumla kommun de senaste åren. Under 2021
gjorde man ett plus i kommunkassan med 125
miljoner kr. Bakom detta döljer sig främst
ökade skatteintäkter, statsbidrag från pan-
demin och markförsäljningar som genom-
förts.
– Det går bra för Kumla just nu. Jag tycker att
det händer mycket och att staden utvecklas
med en stark framtidstro. Samtidigt ska vi inte
slå oss till ro. Det finns mycket att jobba med
och förbättra, trygghetsfrågor är ett sådant ex-
empel.
Partiet vill ha kvar de ordningsvakter som
börjat patrullera Kumlas gator, man vill ha
upp fler kameror, se fler poliser i Kumla och
kommer inom kort att anställa ytterligare en
fältassistent så att de blir tre stycken på heltid.

Samarbetemed (M) ”funkat bra”
Skolan då?
– Det behövs en ny sådan (f-9) i Kumla anser
många. Liberalerna Kumla påtalade exem-
pelvis nyligen att det blir deras första prio att
bygga en helt ny skola om de hamnar vid mak-
ten. ”Det har gått alldeles för långsamt”, sade
partiföreträdare Liljenhed (L).
– Vi håller på och utreder. Behöver vi inte
bygga en ny skola kanske vi undviker det, för
det är väldigt dyrt bygga en helt ny. Det kanske
räcker med att bygga ut någon av de befintliga
skolor vi har. Men vi får se.
Sedan Annica kom med i politiken har So-
cialdemokraterna under två mandatperioder
samarbetat med Moderaterna om makten. Ett
något udda samarbete tycker många, men helt
ovanligt inom just kommunpolitiken är det
ändå inte.
– Jag tycker att det funkat bra. Vi har en nära
och tät dialog hela tiden med varann, så det
blir aldrig några missförstånd. Sen handlar det
om att jämka naturligtvis, det är ett givande
och tagande.
Det var dock precis på gränsen efter senaste
valet att Socialdemokraterna och Modera-
terna tillsammans fick majoritet. Endast en
röst skiljde för det. Så det känns väldigt öppet
inför årets val i Kumla.

Hittat tillbaka till dansen
Vill du bli kommunstyrelsens ordförande i
Kumla framöver?
- Jag är ganska nöjd som det är nu. Det har gått
fort för mig och det känns lagom där jag är. Att
bli kommunstyrelseordförande är inget jag
strävar efter just nu alla fall.
Vid sidan av politiken sysslar Annica
Sjöqvist med dans. Det är ett intresse från
ungdomen som hon återupptagit sedan ett år.
Annica är med i en förening där det dansas
disco i grupp.
– Vi är runt 20 stycken i gruppen som dansar
och det är träning två dagar i veckan. Jag är
med så ofta jag kan och det är så kul! Jag har
väl egentligen alltid velat börja dansa igen och
de gamla takterna satt i bättre än jag trodde.
I våras vann Annicas grupp ett guld på SM
för hennes åldersgrupp. Förvisso deltog bara
två andra lag, men ändå. Ett guld är alltid ett
guld. Och om det blir ett fantastiskt valresul-
tat, lovar Annica att bjuda på en liten dans
framför kamerorna då?
– Ha ha, jag får tänka på det. Vi kanske kan
ta en dans du och jag, avslutar Annica
Sjöqvist.

Hon regerar – på dansgolvet

� � �

,Annica Sjöqvist trivs både i politiken och på discodansgolvet.

Det går bra för Kumla
just nu. Jag tycker att
det händer mycket och
att staden utvecklas
med en stark framtids-
tro. Samtidigt ska vi
inte slå oss till ro. Det
finnsmycket att jobba
med och förbättra,
trygghetsfrågor är ett
sådant exempel.

ʼʼ KUMLA
Hagendalsvägen 12,
692 30 Kumla
019-56 06 66

ASKERSUND
Storgatan 19,
696 30 Askersund
0583-100 58

ÖREBRO
Kungsgatan 1,
702 11, Örebro
019-31 16 00

TEXT: ANDERS BJÖRK
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#8 Andreas Zakrisson  #5 Rikard Bergström

Nu växlar vi upp!
Skolan
Vi måste få bukt på problemen med den höga 
frånvaron och den låga gymnasiebehörigheten 
i Hallsbergs kommun. Kraftiga åtgärder måste 
vidtas!
En stabil lärarkår som stannar länge på sin 
skola skapar trygghet och struktur för eleverna.
Ordning i skolan ger ordning i Sverige. Det är 
viktigt att vi bygger ordning i skolan så att vi 
ger eleverna rätt förutsättningar för att komma 
ut i arbetslivet eller studera vidare istället för 
att hamna i utanförskap eller gängkriminalitet.  

Föreningslivet
Föreningslivet är otroligt viktigt för att barn och 
ungdomar ska stimuleras och utvecklas väl.

Vi behöver få till en rättvis modell för att alla 
föreningar i Hallsbergs kommun ska kunna
bedrivas & utvecklas!

Näringslivet
Hallsbergs kommun ska vara det självklara valet 
för näringsidkare som vill starta eller expandera 
sin verksamhet.
Att Hallsbergs kommun är rankad av 
Svenskt Näringsliv på plats 216 av Sveriges 
290 kommuner är helt oacceptabelt med 
förutsättningarna som finns i kommunen.

Bostadspolitiken
Alla som vill bo i Hallsbergs kommun ska ha 
möjlighet att göra det, oavsett om det är första 
lägenheten, ett boende för äldre eller någon 
som vill bygga sitt hus. 
För att Hallsbergs kommun ska 
växa måste det finnas mark och  
bostäder för de som vill bosätta 
sig i kommunen. 
När företag expanderar måste 
kommunen hänga med! 

TEXT: ANDERS BJÖRK

FOTO: ERIK WIDLUND

VAL 2022
Kumla

Karin Johnson är doldisen som
Moderaterna i Kumla lyfter
fram som sitt toppnamn inför
valet. Innanhar hon verkat som
fritidspolitiker, men hon vill
mer än så.
- Jag har en brinnande lust för
politik, säger Karin Johnson.

Vi tar oss ut på landet för att träffa Karin
Johnson. Det är här hon bor med sin familj.
Fågelvägen är det bara ett par kilometer högst
in till centrala Kumla. Men det känns som en
annan värld i den vackra och tysta omgivnin-
gen där hästhagar varvas med egensnickrade
altanplatser och en svalkande pool. Tomten
har tillhört Karins släkt i många år.

”Jag är föddmoderat”
– Jag är född och uppväxt i Örebro. Hit flyt-
tade jag 1995 och har därefter bott sedan dess.
Det är min mammas föräldragård och det var
min morfar och mormor som bodde här in-
nan. Jag har alltid velat bo här och när jag var
25 år var jag redo att ta över. Först hyrde vi
”bara”, men så småningom köpte jag och min
sambo gården, fastslår Karin.
Karin började att engagera sig politiskt efter
att hon fyllt 40 år.
– 2014 blev jag medlem hos Moderaterna.
Många i dag är uppväxta inom politiken och
har det i blodet. Så är det inte med mig, men
jag kände en allt större nyfikenhet för hur
saker fungerar och hur jag kan vara med och
påverka.
Att det blev just Moderaterna beror delvis på

att Karins far Karl-Gunnar också varit en-
gagerad inom partiet i Kumla.
– Jag är född moderat kan man säga. För mig
har det alltid varit ett parti som uppmuntrar
vår fria vilja att utvecklas som vi vill, men att
det också medföljer ett ansvar.
Hon berättar att hon tycker att Kumla är en
kommun som har det mesta. Och att hon
egentligen inte saknar nånting.
– Men saker kan alltid bli bättre! Det finns
alltid förbättringspotential vad det än gäller.

En doldis som lyfts fram
Inför valet 2018 var Karin sexa på Moderater-
nas vallista i Kumla. Nu inför valet är hon
plötsligt etta. Före mer etablerade och
välkända namn som Oskar Svärd och Åsa
Windahl. Hon är en doldis för väldigt många
väljare.
– I kommunhuset är jag inte okänd, jag har
ändå varit vice ordförande i samhällsbyggnads-
nämnden i snart fyra år. Men jag tar inte stor
plats och har aldrig haft något behov av att stå
i front. Jag jobbar gärna i det fördolda.
Men mycket tyder nu på att det är slut med
att jobba i det fördolda. Moderaterna, som
styrt Kumla tillsammans med Socialdemokra-
terna i två mandatperioder i följd, har genom
att sätta Karin som etta på listan visat att de
tror på henne och vill lyfta fram henne. Och
blir hon partiets toppnamn ingår det så klart
att synas framöver.
– Tidigare har jag verkat som fritidspolitiker.
Men jag vill mer än så! Och det är svårt att få
hela bilden om man inte är med fullt ut. Jag
har en brinnande lust kring att bli mer insatt
och få mer kunskap och förståelse.
Att Oskar Svärd, som varit partiets front-
namn den senaste mandatperioden, inte finns
så högt placerad på vallistan till 2022 har sin
förklaring.

– Oskar är andra namn från länet till riks-
dagslistan, så sannolikheten är väldigt stor att
han kommer in där. Jag hoppas att han kom-
mer in för det är det han vill.

Gick in i väggen ifjol
Karin jobbar som skatterevisor. Detta gör även
Margareta Engman som partiet har som tvåa
på vallistan. Så två skatterevisorer i topp alltså.
Finanserna bör alla fall kunna skötas framöver
kan man tycka omModeraterna får makten.
– Det är klart att siffror är en av mina
starkaste sidor, så är det.
Hur känner du för att sluta som skatterevisor
och börja på heltid som politiker?
– Det är en förutsättning. I höstas gick jag in i
väggen. Mycket beroende på att jag är med
och jobbar lite överallt. Så nu har jag fått lära
mig den hårda vägen att det går inte att göra
allt.
Har du kommit ur denna vägg du gick in i nu då?
– Jag är på väg, men jag är inte helt där än. Jag
har i alla fall kommit fram till att hur gärna
man än vill vara med överallt så går det inte.
Och jag har gjort ett val att framöver vill jag
kunna satsa allt på politiken.
– Och skulle inte det gå så fortsätter jag som
skatterevisor, för jag trivs alldeles utmärkt
med det jobbet. Men om jag får möjligheten
vill jag verkligen lägga ner hela min själ i poli-
tiken.

”Privata alternativ alltid bra”
Karin anser att både Moderaterna och So-
cialdemokraterna i Kumla blivit starkare och
starkare i takt med sitt samarbete om makten.
Men vad har Moderaterna i Kumla fått ut av det
samarbetet?
– Vi har lyft in privata alternativ. Vi lovade att
förbättra skolresultaten och lärartätheten
vilket också skett, men de kan givetvis bli ännu

bättre. Överlag tror jag att det är lättare att
komma överens politiskt på kommunnivå än
på riksnivå.
Tycker du det bör privatiseras än mer i Kumla?
- Privata alternativ är alltid bra, om det kan
avlasta kommunens åtaganden och ge valfri-
het åt individen. Men det är inte privatiserin-
gen i sig jag tycker är viktig, utan funktionen.
Det ska finnas bra service för alla medborgare
i en kommun och om det är privat eller kom-
munalt spelar ingen roll.

”Konstellation inte det viktiga”
Hur ser du på att regera med andra partier än
Socialdemokraterna?
– Vi vill bedriva moderat politik, det är det
viktigaste för oss. Vilken konstellation vi har
är inte det viktiga, men det är klart att det
måste finnas en stabilitet i samarbetet, fastslår
Karin.
Vad framförallt tycker du kan förbättras i
Kumla?
– Jag tänkermycket på effektiviteten. Nu har ju
Kumla en god ekonomi, men det gäller att för-
valta den väl och vårda alla de vägar, områden,
fastigheter och annat vi har. Vi ska göra rätt
saker i rätt tid på rätt sätt.
– När det gäller barn och ungdomar växer
psykisk ohälsa alldeles för mycket. Vad beror
det på och vad kan vi göra för att hjälpa till
bättre där? Det finns många äldre som sitter
ensamma, så ska det inte behöva vara. Hur kan
vi ändra på det?
Karin fortsätter prata på om allt möjligt som
hon vill se förbättras. Men vi får stanna där.
Drivet att lyckas är starkt och finns utan tvivel
där. Men hur det går och omKarin får chansen
till sin politiska dröm återstår att se.

Karin Johnson är toppnamn på Moderaternas lista i Kumla.

Doldisen som blev toppnamn

När det gäller barn och
ungdomar växer
psykisk ohälsa alldeles
för mycket. Vad beror
det på och vad kan vi
göra för att hjälpa till
bättre där? Det finns
många äldre som sitter
ensamma, så ska det
inte behöva vara. Hur
kan vi ändra på det?

ʼʼ
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Trygghetsfrågan är prioriterad för 
oss i Kumla!
VVi ska minska brottsligheten genom att fördjupa samarbetet 
mellan polis, fältgrupp, socialtjänst och skola. Ordningsvakter 
kommer att fortsätta patrullera våra gator och torg. Kameror har 
tidigare satts upp av polisen i kommunen, nu kommer vi också 
att vilja sätta upp kameror på ytterligare strategiska platser för 
att stärka tryggheten.

Belysning är en del av trygghetsarbetet därför kommer vi Belysning är en del av trygghetsarbetet därför kommer vi 
fortsätta byta ut belysningen i kommunen till starkare LED- 
lampor samt utöka antalet belysningspunkter på sämre upplysta 
platser. 

Vi vill också öppna upp en ny fritidsgård i norra Kumla.

Andreas Brorsson
Kommunstyrelsens ordförande i Kumla
#1 för Socialdemokraterna i kommunalvalet 2022

”Vi ska ta tillbaka
den demokratiska
kontrollen över
välfärden och
vända på varje
sten för att bryta
segsegregationen”

Magdalena Andersson
Sveriges första kvinnliga
statslinister.

Den 25 augusti, torsdag, brakar
det lös med en riktig valfest i
Betaniakyrkan i Åbytorp. Det
blir stor valdebatt, alla partier
som är representerade i
Kumlas kommunfullmäktige är
inbjudna. På agendan står
kommunpolitik, lokalpolitik,
inte minst Åbytorp.

Valdebatterna är en lång tradition. Exakt hur
många som hållits är inte helt klart, men inför
åtminstone de fyra senaste valen har det varit
debatt i kyrkan. De är församlingen som ligger
bakom.
– Jag kom in precis i tid för den förra debat-
ten, 2018. Att vi gör det här beror på flera
saker. Men Betaniakyrkan är den naturliga
samlingsplatsen i Åbytorp, även för många
som inte är medlemmar i församlingen. Vi vill
också vara en aktiv del i samhället, säger
David Axelsson, pastor.

Tvåmoderatorer
Man kommer bland annat diskutera skola
vård och trygghet.
– Lite är det också upp till den publik som
kommer, även om det givetvis finns frågor för-
beredda. Jag skulle vara förvånad om inte frå-
gan om huruvida gatorna i Åbytorp borde bli
kommunala istället för att som nu, vara en
vägförening, kommer upp.

Under debatten kommer det att finnas en
panel som tar in frågor och så att säga sköter
allt i bakgrunden. Det kommer bland annat att
bli flera omröstningar där publiken får an-
vända sina smarta mobiltelefoner.

Och så kommer det, som sig bör, finnas två
moderatorer, som ska leda debatten, så den
blir konstruktiv och inte bara käbbel.
En av dem, SusanneOlofsson, var med redan
förra året. Hon är aktiv i Betaniaförsamlingen.

Den andra moderatorn heter Johanna Petters-
son.
– Jag är helt ny på området, har aldrig varit
moderator. Jag ser det som en rolig utmaning.

Turnerat med valdebatter
Helt oerfaren med valdebatter är dock inte Jo-
hanna. Hon arbetar nämligen på Företagarnas
regionkontor i Örebro.
– Vi har turnerat runt i hela Mellansverige
och hållit valdebatter om företagsklimatet i
kommuner under våren och sommaren. Så jag
har träffat massormed kommunpolitiker. Men
då har jag utgjort något slags sidekick.
Företagarna är dock inte Malins enda upp-
drag.
– Sedan i våras är jag också ordförande för
Kumla Promotion. Det är klart att jag brinner
för företagarfrågor. Inte minst för mindre före-
tag. De är motorn som levererar mest arbets-
tillfällen och skatteintäkter i de flesta kom-
muner. Men jag har ett stort samhällsintresse
och ett stort engagemang. Skolfrågor in-
tresserar mig extra, säger Johanna.
Hon ser med visst pirr i magen fram emot
debatten. Speciellt när David Axelsson säger
att Kyrkan rymmer 300 personer.
– Riktigt så många kommer nog inte, men
2018 var vi cirka 200. Då diskuterades det här
med att bygga på jordbruksmark. Det lockade
mycket folk. Alla är välkomna till debatten. Jag
tror faktiskt alla partier kommer delta.

Johanna Pettersson, till vardags bland annat ordförande för Kumla promotion, kommer att vara modera-
tor. David Axelsson, pastor i Betaniakyrkan, kommer att finnas i en panel.

Stor valdebatt i Betaniakyrkan

TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

VAL 2022
Åbytorp

KUMLATANDLÄKARNA
Tandläkarpraktik i samma lokal sedan 60-talet

Tandläkarna Tobias & Niklas
Välkommen att boka tid per telefon 019-575555 eller via
vår hemsida www.kumlatandlakarna.se
Vattugatan 1, Kumla

www.klassiskbyggnadsvard.se 
Berga 526, 694 92 Hallsberg • Tel 0703 57 59 41
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Som Nyckelkund får du våra mest populära 
tjänster, som gör det enklare för dig att hålla 
koll på din ekonomi.
Kontakta oss så berättar vi mer.
Tel: 0585-817 00
E-post: banken@lekebergssparbank.se
Besök: Storgatan 15-17, Fjugesta
Mötesplats: Lannalodge

Nyckelkund

VÅRT LEKEBERG 
KAN BÄTTRE

MINSKADE KLYFTOR
ÖKAD JÄMLIKHET 

Pris inkl förrätt, varmrätt  
och kaffe med kaka: 475 kr

Åt

erf
unnet

En hållbar revy påSparbanksbörsen

MÄSTAR
SKRÄDDAREN
En familjeföreställning för barn 
med  Kalle Nilsson. 
PRIS: Vuxna 80 kr, Barn 40 kr

KAN DET INTE 
BARA VARA 
 ENKELT?
En  tänkvärd  
humorföre- 
ställning med  
Lars Classon.

PRIS: 200 kr

27 augusti • 2 & 3 september kl 19

Vårt härliga showgäng Baby Blues har samlat sina  Vårt härliga showgäng Baby Blues har samlat sina  
bästa genom åren och kryddat med lite nytt.bästa genom åren och kryddat med lite nytt.

4 september kl 13.00

16 september kl 19.00 15 oktober–19 november

Revydag
s!

Pris: 250 kr

FjugestaFjugesta
Händer påHänder på

Alltid senaste nytt på vår hemsida eller via telefon. 
Vill du ha fort löpande info, mejla till info@lekebergsrevyn.se. 

Vi finns också på Facebook och Instagram.

0768-229 300 
www.lekebergsrevyn.se

Förtidsröstning
24 augusti – 11 september kommer det att finnas en förtidsröstningslokal i Lekebergs
bibliotek, Bangatan 7, 716 81, Fjugesta. Kom ihåg att ta med dig ditt personliga röstkort
och legitimation.

Onsdagen efter valdagen sker en preliminär rösträkning hos valnämnden. Där räknas
de förtidsröster som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under
valdagen. Där räknas också brevröster från utlandet och de förtidsröster som
underkänts i valdistrikten granskas. Rösträkningen är offentlig.

I Lekebergs kommun så kommer valnämndens
preliminära rösträkning att äga rum kl. 09:00 i
kommunhuset i sammanträdesrum Multen.
Adress: Bangatan 7, 716 81, Fjugesta.

Öppettider under förtidsröstningsperioden:

Måndag, onsdag & fredag kl. 12:00-18:00.
Tisdag & torsdag kl. 12:00-20:00.
Lördag & söndag kl. 10:00-14:00.

Under valdagen är lokalen öppen kl. 08:00-20:00

Valnämndens preliminära rösträkning
(s.k "Onsdagsräkningen")

Välkommen till Lekebergs RörAB/Bergqvist rör
i Fjugesta ochAskersund.

- Din lokala rörmokare!

Johan Maxson

070-6115355

johan@lekebergsror.se

Följ oss på Facebook!Peter Eriksson

070-3617322

peter@lekebergsror.se

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.MVAL 2022
Lekeberg

I Lekebergs kommun styr sedan förra valet Centerpartiet
tillsammansmed Socialdemokraterna i majoritet.
Kommunstyrelsens ordförande heter Johan Niklasson (C)

Vad vill egentligen kommunpolitikerna runt om i Sydnärke?
Vi skickade ut några frågor till partiernas toppkandidater i Sydnärkes
olika kommuner. Alla fick samma frågor, en del har svarat kort, andra
lite längre. Tyvärr har inte alla kandidater valt att svara.

TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

1. – En av våra viktigaste frågor är
föreningarna, hur vi kan förenkla ytterligare
att bedriva föreningsverksamhet i Lekberg
men också hur vi kan ha en utökad
samverkan för att tillsammans ta kommunen
framåt.
2. – Vi har genomfört flera dialoger under
mandatperioden, med mera. Nu under
sommaren så är vi ute och kampanjar på
marknader och liknande för att kunna ha en
utökad dialog. Vi har också gått runt i våra
tätorter och visat oss och pratat med de som
bor där.
3. – Vi upplever också att det kan vara svårt
att engagera nya medlemmar och även
behålla gamla. Vi söker upp personer vi tror
kan passa i partiet och frågar bland annat, när
vi fått en ny registrerad medlem så tar vi
kontakt och frågar vilket engagemang man
tänkte sig och att det finns många olika roller.
Men det som skrämmer bort flest är de hot
och hat som man ser i sociala medier att
politiker får.

Johan
Niklasson
(C)

1. – Vi vill vi pausa exploateringen i Lanna
för att komma ikapp med infrastruktur och
undvika fler panikinvesteringar. Utvecklingen
i Lekeberg måste vara sansad och hållbar och
satsningar måste ske mer rättvist i hela
kommunen. Som en del i detta vill vi satsa på
en ny idrottshall i Mullhyttan. Vi vill också
öka resurserna till skolan och målet ska vara
100 procent godkända elever. Fokus ska vara
på kärnverksamheten och vi vill omfördela
resurser från administrativa tjänster till skola
och omsorg. Barnen ska även kunna ta sig till
skolan på ett tryggt sätt och skolskjuts ska
beviljas på lika villkor.
2. – Vi vill också satsa på föreningslivet och
socialtjänstens uppsökande arbete för att
fånga upp ungdomar med destruktivt
beteende. För att Lekebergs kommun ska vara
en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera
och behålla personal vill vi omedelbart slopa
heltidstvånget. Det ska finnas möjlighet till
deltidsarbete för den som vill. Vi vill också
införa nolltolerans mot tystnadskultur och
kränkingar i kommunens verksamheter.
3. – Vi har under våren kontinuerligt varit ute
på olika platser i kommunen för att höra med
väljarna vilka frågor som är viktigast för dem
i Lekeberg. Vi har också bjudit in till
lärardialog och rektorsdialog samt varit på
flera verksamhetsbesök. Vi är även ständigt
aktiva på sociala medier där vi presenterar
vår politik samt välkomnar medborgarna till
synpunkter och kommentarer. Därigenom
möter vi väljarna dagligen och är ständigt
öppna för goda politiska förslag. Det är
väldigt viktigt för oss att driva en politik som
gynnar de som bor och verkar i Lekeberg.
– Vi har framför allt varit tydliga med vad vi
vill och skillnaden mellan oss och andra
partier lokalt vilket vi märker har lockat både
nya medlemmar och potentiella väljare. Vi
har fått flera nya engagerade medlemmar
inför valet och på vår valsedel är 13 av 20
personer nya.

1. – Skolan: Att eleverna går ut med
godkända betyg, som ger dem möjligheter att
välja en yrkesutbildning som leder till arbete
och framtidsmöjligheter.
Vi måste satsa mera resurser på de elever i
alla åldrar som behöver extra stöd. Det kan
innebära att hjälpa eleven (hemmasittare)
tillbaka till skolan, ge stöd i
undervisningssituationen och trygghet. Det
finns redan idag ett påbörjat arbete inom
förvaltningen och skolorna där det jobbas
över stadierna för att säkerställa förståelsen
för ämnen innan nästa stadie. Vi vill fortsätta
där vi börjat redan.
2. – Vi har olika former av
medborgardialoger. Det kan ske genom
torgmöten, valstugan och vår lokal. Men
också dörrknackning och dialoger med andra
olika föreningar, som idrottsföreningar.
Vi ska också komma ihåg att våra
medlemmar är medborgare. Det är viktigt att
lyssna på dem, vad de vill. Men det är också
viktigt att driva frågor ideologiskt, visa vad vi
vill i det större perspektivet. Det är det som
gör skillnaden mellan partierna.
3. – Detta är en bra och viktig fråga. I
samband med att vi träffar medborgare som
har frågor och åsikter uppmuntrar vi dem att
bli medlemmar. Vi har även möjlighet att
genom sociala medier lotsa medborgare till
medlemskap.
Men när det gäller Socialdemokraterna i
Lekeberg så har vi sett en trend på senaste
åren att vi får fler medlemmar och fler som
vill engagera sig. Ofta är de medlemmar på
senaste tiden som tillkommit i 30-50 års
åldern och många är intresserade att ta ett
uppdrag som fritidspolitiker. Det tycker jag
visar att det finns ett engagemang hos
medborgarna att faktiskt kunna vara med och
göra skillnad i samhället. Vi har också en stor
geografisk spridning av medlemmar, i hela
Lekeberg rent geografiskt, det är en fördel.

Caroline
Elfors
(M)

Berth
Falk
(S)

1. – Vi måste begränsa exploateringen i hela
kommunen till dess service, infrastruktur,
skola och barnomsorg är i kapp. Det är inget
självändamål att en kommun måste växa, det
ska ske med förnuft.
2. – Vi är lyhörda och lyssnar till invånarnas

synpunkter och önskemål vilket kan mynna
ut i att vi exempelvis skriver en motion.
Dialog och möten är grunden för all politik
3. – Genom dialog och personliga spontana
möten i vardagen lägger grunden för att vi ska
arbeta med rätt saker, det som är viktigt och
det de vill se ska hända i kommunen. Allt från
vägar till skola och omsorger. Det engagerar
människor när deras intressen tas på allvar
och det ger förtroenden. Våra utskick, flyers,
har gett goda resultat..

Kerstin
Leijonborg
(Framtidspartiet
i Lekeberg)

1. – SD Lekeberg har inte bara en viktig fråga,
utan vi önskar att få göra samhällsstrukturen
bra och inkludera hela
kommunensbefolkning. En del av det är
arbetsmiljön, den sträcker sig från förskola
till kommunhus och inkluderar både barn
och vuxnas arbetsmiljö.
2. – Vi pratar med medborgarna och tar oss
tiden att lyssna på och notera deras
önskningar och funderingar.
3. – Då SD Lekeberg i stort sett består av folk
som nyligen engagerat sig så visar vi att
politik inte är något att vara rädd för utan
tvärtom tänker vi.
Det vi kan göra är att exempelvis bjuda in,
bjuda till, lyssna och berätta.
SD Lekebergs politik är inte svartvit den är
fylld med klara, starka och varma färger.
Men vi pratar inte bara politik utan vi satsar
på gemenskap, för det är just det som får ett
samhälle att fungera.
Det finns dom som tänker att "ja, men jag kan
inget om politik" men det är helt fel, alla kan
vi något och alla är vi lika viktiga.

Skyeler
Palm
(SD)

� � � � � �� � �

� � � � � �

FRÅGORNA:
1. Vilken är den viktigaste frå-
gan som ni vill driva i er kom-
mun?
2. Hur får ni reda på vad väl-
jarna i er kommun vill och vad
som är viktigt för dem?
3. Flertalet partier får allt
färre medlemmar och har
ofta svårt att engagera folk.
Hur gör ni för att få nytt blod
till partiet och engagera väl-
jare till att bli fritidspolitiker
och därmed trygga den kom-
munala demokratin?
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Jan Knudsen och Marianne
Strömberg kom till Åmmeberg för
att gå på skattjakt. På köpet
upptäckte de en unik bruksmiljö.

Öppettider:
Mån-fre 06.00-21.00, Lör-sön 08.00-20.00
Stenevägen 19-21, 692 35 Kumla • Tel: 019-57 10 19 Kumla

KumlaKumla

Mellantvätt

10 ggr 139
5:-

X-Shine 2 ggr

299:-
ord. 5

98:-

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m. 10 november 2022.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m 10 november 2022.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m. 10 november 2022.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Super X-Shine

5 ggr 995:-

ord. 1
890:- ord. 1

795:-

Vi gör våra
egna goda

frukostmackor!

Ren och
fin

Det lilla
extra

Ny
Biltvätt

Ove Hjalmarssons åkeri i
Fjugesta AB har förvärvat
Digson Entrepenad i

Mullhyttan

Vi kommer fortsätta sälja och
gräva avloppsanläggningar, bygga
skogsvägar, gräva husgrunder,
jordvärme, dränering m.m

Precis som tidigare tömmer vi
även slambrunnar, fettavskiljare,
oljeavskiljare. Vi spolar och rensar
avlopp och köksavlopp samt har
filmutrustning för besiktning av

avlopp.

Tel: 070-319 92 27
hjalmarsson.slamsug@hotmail.com

Bälsås 3140, 716 91 Fjugesta

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

VAL 2022
Lekeberg

– Jag har gjort en ovanligt snabb resa i
politiken, säger Johan Niklasson, 33 år.
Det var inte meningen att han skulle en-
gagera sig på det här sättet. Han tänkte först
bara gå med i Centerpartiet som medlem.
Men så kom ett telefonsamtal ...
Johan är uppväxt på den östgötska landsbyg-
den utanför Finspång. I hemmet var det ofta
livliga politiska diskussioner. Så även bland
kompisarna, och Johan var inte rädd för att
säga vad han tyckte, och stå för sina åsikter.

Fick rådet att gåmed i parti
– Kompisarna sa till mig: ”Men gör något då”.
Det var de som rådde mig att gå med i ett
politiskt parti om jag ville påverka.
Johan flyttade till Fjugesta 2013 från Fin-
spång efter att ha träffat sin Sabina som bodde
i Lekeberg.
I Finspång arbetade Johan som resemontör
för Siemens med hela världen som arbetsfält.
Nu fick han jobb i Hallsberg som teknisk säl-
jare.
Under senhösten/vintern 2016 lämnade han
in en intresseanmälan till Centerpartiet i
Lekeberg om att bli medlem.
Då ringde dåvarande kommunalrådet, cen-
terpartisten Wendla Thorstensson.
– Hon ville lära känna mig, och när vi sågs
fick jag frågan om jag kunde tänka mig bli
politisk lärling i centern hos Wendla under ett
halvår 2017 för att se hur allt funkar.
Blev du förvånad över inviten?
– Mycket förvånad. Det där samtalet var helt
avgörande eftersom jag inte haft några som
helst tankar på att engagera mig aktivt i par-
tiet. Men de sa att det inte var något tvång att

bli aktiv, bara att det skulle ge mig en insikt i
hur politiken fungerade.
Nästan som lite försäljningstaktik?
– Så var det, säger Johan och skrattar till. De
såg väl att jag var en driven person.
Snart var han inne i den aktiva politiken.
I sambandmed valet 2018 klev han in i kom-
munfullmäktige, och valdes också till krets-
ordförande för centerkretsen. Efter att centern
bildat majoritet med Socialdemokraterna blev
Johan utnämnd till ordförande för socialnäm-
nden – som är ett tungt uppdrag.

Lär sig
– Man måste kunna reglerna, läsa på, lära sig
lagarna. Jag är ingen expert, men jag lär mig
snabbt och är ödmjuk.
Som ordförande har man ständig jour, vilket
kan inkräkta på ledigheter.
– Vi var på semester, en campingplats, och
mitt i natten ringde telefonen, det var bara att
gå utanför. Det var ett viktigt ärende om plac-
ering av barn.
Johan Niklasson blev ordförande för kom-
munstyrelsen i januari 2020, och han
efterträdde Wendla Thorstensson som avslu-
tade sitt uppdrag efter fem år.

Snabb resa
Snabbt marscherat, det är det.
– Jo, säger Johan, men politik är vad du själv
gör det till. Man ”får inte en plats”, man måste
jobba för det och ha medlemmarnas
förtroende. Det är ingen one-man-show.
En sak han lärt sig är att politik inte är så
busenkelt.
– Det tar oftast mycket längre tid än jag först
trodde. Men man kan påverka mer än vad
många anar, har man bara bra argument och

brinner för sin sak, så.
– Men, tillägger han, det är inte jag som
bestämmer vad vi ska driva för politik, det är
medlemmarna i kretsen, vårt valprogram.
Hur har åren varit hittills?
– Den politiska världen har förändrats så my-
cket på den korta tiden jag varit med. Det har
blivit mer populistiskt på alla nivåer, jag näm-
ner inga partier, det får andra bedöma. Men
det har blivit en negativ trend, mer att man
pekar på hur dåliga andra är snarare än att
man pratar om ens egna idéer.
En aktuell fråga i Lekeberg är bristen på
bostäder.
– Inga lediga lägenheter finns och kollar man
Hemnet kommer det inte ut några hus till salu.
Det är inte alltför länge sedan som det inte
fanns någon som ville bygga i Lekeberg, nu
växer kommunen så det knakar. Vi har tagit
besluten som gjort det möjligt för kommunen
att växa, hävdar Johan Niklasson.
Men var ska det byggas? Bevarandet av jord-
bruksmark har debatterats, och där har det

hettat till politiskt.
– Vi har lagt mycket kraft på att ha dialog. Vi
vill inte bygga bort all jordbruksmark, sedan
är det en definitionsfråga: Mark som inte
brukats på 30 år – är det fortfarande jord-
bruksmark? Ska vi som kommun växa kanske
vi inte kan behålla all jordbruksmark men vi
ska behålla väldigt mycket och det kommer
man att se i vårt kommande förslag.

Centerpartiet i majoritet
Centerpartiet med sina elva mandat i fullmäk-
tige samarbetar med Socialdemokraterna som
har sju mandat.
Johan berättar att han trivs med sitt uppdrag.
Men det är inte alltid lätt.
Det svåra med att vara heltidspolitiker är att
det blir som en livsstil, att alltid vara tillgäng-
lig, det är sena möten, men ändå ska man
kunna ha något slags privatliv. Den andra de-
len är att vara trygg i sina beslut.

”Gåmed i ett parti”
Så vad är ditt råd till de som har åsikter om
samhällsfrågor?
– Gå med i ett parti. Alla kanske inte vill stå
i kommunfullmäktige och tala, men det finns
så mycket annat man kan göra. Som nu i
valtiderna; vara med och ta fram ett valpro-
gram.
Är du bekväm i rollen som offentlig person?
– Det är väldigt trevligt att tala med folk, och
vart jag än går så vill människor prata. Det är
värre med scenskräcken, att gå upp i talarstolen
på kommunfullmäktige, det är jag inte helt
bekväm med. Men det är bara att köra, och det
är nog nyttigt med lite nervositet ...

Kommunalrådet började som lärling

Det har blivit allt svårare för de politiska partierna att rekrytera nya
medlemmar. Men det finns undantag.
Johan Niklasson i Fjugesta kom från ingenstans till att bli ordförande
för kommunstyrelsen i Lekeberg

TEXT & FOTO:

LARS-GÖRAN MÅNZON

Johan Niklasson, som är Centerpartiets första namn på kommunlistan i Lekeberg, har marscherat snabbt i politiken.

Den politiska världen
har förändrats såmy-
cket på den korta tiden
jag varit med. Det har
blivit mer populistiskt
på alla nivåer.

ʼʼ

Din lokala golvfirma
Vi utför följande arbeten

Plast – Textil – Parkett – Kakel – Klinker

070-794 37 67
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2. Karin Lindqvist Kax
Kandidat kommunfullmäktige 
Hållbarhet, skola och näringsliv
karin.kax@centerpartiet.se       

Centerpartiets vision är ett öppet, företagsamt, tryggt 
och grönt Kumla där var och en kan förverkliga sina 
egna drömmar. Vi anser att hela Kumla måste leva, både 
tätorter och landsbygd, både nu och i framtiden. Låt oss 
tillsammans rösta fram ett nytt ledarskap i valet 2022.

Vill du veta mer om hur vi tänker kring framtidens 
Kumla? Läs mer på vår webbsida.

HÅLLBARHET
En levande landsbygd är en av Center-
partiets viktigaste frågor, vi vill att hela 
Kumla ska leva. På landsbygden växer 
den gröna energin och där produceras 
sund och säker mat. Vi vill ompröva den 
nuvarande översiktsplanen för att värna 
jordbruksmark och trygga Kumlas fram-
tid. 

SKOLA OCH UTBILDNING
Vi i Centerpartiet värnar rätten att välja 
skola, vi anser att föräldrar och elever 
bör få ett ökat inflytande i skolan. Alla 
Kumlas barn och lärare har rätt till en 
trygg och utvecklande arbetsmiljö, därför 
behöver vi se över skolans struktur för 
att tillgodose elevernas behov och för att 
behålla personal. Vi anser att det behö-
ver byggas en ny skola i centrala Kumla 
för att tillgodose det ökande antalet 
elever. Vi vill värna våra skolor på lands-
bygden, för att hela Kumla ska leva.

ARBETE OCH NÄRINGSLIV
Alla människor ska ges möjlighet att 
arbeta och försörja sig själv, efter egen 
förmåga. Vi ser att det är enskilda 
människor som startar, driver och 
utvecklar företagen och som skapar jobb. 
Ett starkt näringsliv är viktigt för en 
kommun. Centerpartiet i Kumla vill verka 
för att främja hållbart företagande och 
för att skapa fler jobb i vår kommun.

VAL 2022
Lekeberg

Caroline Elfors, (M) är Lekebergs kommuns oppositionsråd och får
betraktas som oppositionsledare, även om oppositionspartierna driver
valrörelse var för sig. Hon efterträdde Håkan Söderman som drog sig
tillbaka från lokalpolitiken hösten 2021.

– Vi i oppositionen samarbetar med gemen-
samma oppositionsberedningar och gemen-
samma förslag ibland. Men vi har inte haft ett
organiserat samarbetemed gemensamt budget-
förslag och liknande. Vi i M har exempelvis gått
fram med ett eget budgetförslag. Sedan samar-
betar vi egentligen med alla partier och har fått
med oss alla oppositionspartier i olika frågor.

Mamma var centerpartist
– Jag har inte varit direkt politiskt engagerad
tidigare i mitt liv, även om vi haft ett
samhällsengagemang i familjen. Både min
mamma och syster har varit involverade poli-
tiskt, men i andra partier. Mamma var center-
partistisk fritidspolitiker här när kommunen
var nybildadmen nu är honmed i Framtidspar-
tiet. För mig var det nog mest ett engagemang
för bygden och en känsla av att allt inte riktigt
fungerar så bra som det borde göra som fick
mig att engageramig partipolitiskt. Jag tycker vi
håller på att tappa lite av det fina med att vara
en liten kommun, det småskaliga och närheten
mellan politiker och folket.
Hon fortsätter:
– Det är väl ingen hemlighet att det bubblar
lite i Lanna. Jag bor och är uppvuxen där, så det
är klart att det engagerat mig. Det har varit för
mycket fokus på att kommunen ska växa.
Lanna har växt med 70 procent på fem år. En
befolkningsutveckling som normalt kanske
skulle ta 50–100 år på en sådan här ort. Det är
bra att fler hittar hit, men det har också skapat
problem. Den kommunala servicen har inte
hängt med. Det saknas förskoleplatser och
skolan måste byggas om igen för att klara
ökningen av barn. Det saknas cykelvägar och
trafiksäkra infarter till Lannaområdet. Till och

med det kommunala vattnet är ett problem,
trycket är för lågt ibland.

Befolkningsökning inte självändamål
Allt sammantaget menar Caroline Elfors att
man borde pausa exploateringen i Lanna och
ha en mer kontrollerad befolkningstillväxt i
hela kommunen.
– Vi måste hänga med som kommun.
Växande befolkning får inte bli något självän-
damål. Vi ska ju vara en bra kommun att bo i
med fungerande kommunal service och vi vill
satsa på kommunens kärnuppdrag. Måluppfyl-
lelsen i skolan som nu sjunker i stadig takt
måste till exempel öka och vi vill anställa fler
speciallärare. Vi kan också se att administrativa
tjänster på kommunledningsnivå svällt enormt
de senaste åren. Här vill vi dra ner och om-

fördela pengarna till kärnverksamheten såsom
barnomsorg, skola och äldreomsorg. Om vi ly-
ckas genomföra våra politiska reformer tror vi
även att det kan finnas utrymme för en skat-
tesänkning mot slutet av mandatperioden.
Lekeberg har idag näst högst kommunalskatt i
länet.

Idrottshall i Lekeberg
Caroline Elfors säger att ett politiskt mål för
henne och partiet är att bredda det politiska
fokuset i kommunen. Ett vallöfte är exempelvis
en ny idrottshall vid skolan iMullhyttan.
– Mullhyttan behöver också få ta del av de
kommunala investeringarna och den skatten de
betalar där. Gymnastiksalen vid skolan är
knappt större än en badmintonplan. Det be-
hövs en riktig idrottshall, både för skolbarnen

och föreningslivet.
Hon menar att moderaterna i Lekeberg varit
framgångsrika med att få nya medlemmar,
människor som vill engagera sig i kom-
munpolitiken.
– Vi har varit tydliga med vad vi vill och vad
som är skillnaden på vår politk och kom-
munledningens. Det har räckt långt. Vi har fler
aktiva på vår kommunlista än vi hade förra
valet trots att flera kandidater slutat.
– Men visst kan det vara svårt att engagera
både väljare och politiker i en liten kommun.
SD som exempel, har tomma stolar i fullmäk-
tige. De har i dag sexmandat, men bara tre per-
soner på sin lista. Jag tror inte riktigt väljare
förstår det när man röstar. Politik lokalt bygger
ju på att partierna har folk som är engagerade
och kan ta uppdrag. Tomma stolar ger inget in-
flytande.

Tufft läge
Oppositionen har ett tufft läge i Lekeberg. Cen-
terpartiet med elva mandat regerar i majoritet
med Socialdemokraterna, som har sju mandat.
Totalt 18 mandat. Alla oppositions-partier, från
vänster till höger, har 17mandat totalt. Moder-
aterna har fyra mandat, SD sex, men fyller i dag
bara ett mandat.
– Vi är optimistiska för vår del. Vi känner
medvind och engagerar fler väljare.
Caroline Elfors får betraktas som välutbildad.
Hon är nämligen både utbildad journalist och
psykolog.
– Jag har jobbat bland annat i missbruksvår-
den och med digital vård på distans via
sjukvårdsappar. Trots journalistutbildningen
har jag i princip inte arbetat som journalist. Det
var egentligen psykolog jag ville bli, avslutar
hon.

Caroline Elfors (M) leder oppositionen i Lekebergs kommun.

Mikaela Svensson (C), Mullhyttan, brinner för barn med stora behov.

”Vi tappar lite av det småskaliga”
TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

Mikaela Svensson bor med
sambo och barn i en villa i
utkanten av Mullhyttan. Hon är
undersköterska i grunden och
arbetar nu som samordnare i
Lekebergs kommun och på
fritiden engagerar hon sig i det
hon verkligen brinner för, att
göra skillnad i samhället.

Med egna barn med NPF-diagnos kämpar
Mikaela för en tryggare skolgång där under-
visningen bättre kan anpassas efter alla indi-
vider. NPF står för neuro-psykiatriska
funktionsnedsättningar och är ett sam-
lingsnamn för många olika tillstånd och diag-
noser hos barn.
– Jag menar att skolan i dag inte har kun-
skapen att möta barn som har svårigheter, de
ska placeras i fack och rätta sig efter skolans
grunder och det fungerar inte med barn som
behöver lära sig på olika sätt.

Uppfattar sinnesintryck annorlunda
Barn med NPF-diagnoser tänker och uppfat-

tar information och sinnesintryck på ett an-
norlunda sätt och Mikaela är övertygad om att
det skulle betyda mycket för barnen om lärare
och pedagoger utbildades i ämnet för att ha
större möjlighet att bemöta dessa barn som
ofta behöver en rak och tydlig kommunika-
tion med rutiner som grundpelare.
– Det finns skolor i Stockholm som använder
sig av NPF-pedagogik med bildspel och
färgkategorisering i olika ämnen. Det fungerar

väldigt bra för barn med olika diagnoser, som
ADHD, autism, dyslexi, men faktiskt också för
nyanlända, som inte har språket än. Även an-
nan personal, som skolkökspersonal, borde ha
möjlighet att utbildas i detta, hävdar Mikaela.

”Tänker inte gemig”
– Barn och tonåringar med ADHD och autism
uppfattar nämligen smak och lukt på andra
sätt och det är viktigt att exempelvis inte

blanda ihop flera ingredienser på tallriken för
sådana barn.
Det märks att Mikaela verkligen brinner för
dessa frågor
– Jag tänker inte ge mig förrän jag ser en för-
bättring för elever med funktionsnedsät-
tningar och diagnoser, att de får en tryggare,
mer fungerande skolmiljö.
I mars 2016 var Mikaela med om en trauma-
tisk händelse då hon var gravid med ett
tvillingpar och födde två söner varav den ena
avled efter tre dagar och den andra kämpade
sig vidare trots en vikt på endast 400 gram.
– Så länge hjärtat slår går allt och där någon-
stans i traumat föddes kämparandan att förän-
dra saker, fortsätter Mikaela.

”Bäst att engagera sig politiskt”
I februari 2021 gick Mikaela med i Centerpar-
tiet i Lekeberg och inför valet står hon nu som
andra namn på deras lista till kommunvalet.
Hon berättar att hon valde just Centerpartiet
för deras syn på individens egen bestämman-
derätt, landsbygdsfrågorna och för att hon ser
det som ett tryggt och långsiktigt parti.
– Bästa sättet att göra sin röst hörd och att ha
möjlighet att förändra är att engagera sig poli-
tiskt, inget kan stoppa mig och jag tänker
försöka nå så långt det går, avslutar Mikaela.

Ingenting kan stoppa Mikaela Svensson (C)

TEXT & FOTO:

JOSEFINE MILTON
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– Åmmeberg har ett rikt föreningsliv där alla
samarbetar, säger Kent Larsson.

VAL 2022
Askersund

1. – Att äldreomsorgen ska bli en bra arbet-
splats. Vi har gjort mycket av det vi tänkte oss
men i den frågan har vi inte kommit så långt
som vi hade tänkt. Kvalitet, effektivitet och bra
arbetsmiljö är en bra treenighet för att nå dit vi
vill.
2. – Det får vi genom att möta dem och prata
med den. Det gör vi också dagligen. Samtidigt
så är det viktigt att vi förmedlar den politiska
vision vi har för vår kommun. Den handlar
om att lösa de problem som påverkar vardagen
för våra medborgare. Det är väljarna som ska
välja oss för det vi vill göra snarare än att vi gör
det som väljarna vill för att bli valda.
3. – Vi har ett fokuserat arbete på att göra
Askersunds kommun till en välskött kommun.
Det är också med de orden vi rekryterar per-
soner som har ett gediget intresse för kommu-
nal verksamhet och demokrati. Det är svårt
och komplext men otroligt roligt. Det är
väldigt viktigt att vi är många som deltar i det
demokratiska arbetet. Det höjer kvaliteten
inom politiken. Men vi säger aldrig att det är
lätt, för det är det inte.

1. Vården och skolan måste fungera i hela vår
landsbygdskommun. Äldreomsorgen behöver
ett rejält omtag med en stor satsning. Äldre
personer ska bli väl bemötta och känna tryg-
ghet i kommunens omsorg. Personalen ska ha
en bra arbetsmiljö. Vi vill satsa på friskvård för
att förbättra de äldres hälsa och livskvalité.
2. – Vi pratar med medborgare, med medlem-
mar och med fackförbund i olika samman-
hang, även i mellanvalstider. Till exempel har
vi möten, finns på stan för att samtala och
besöker föreningar och arbetsplatser. Vi har
även gjort en digital webbenkät.
3. – Det finns ett medvetet och aktivt arbete
för att få in nya personer. De som verkar ha
ett intresse för politik och samhällsfrågor får
frågan om de vill bli medlemmar och
engagera sig. Vi lyfter frågor som det finns in-
tresse för och erbjuder utbildningar och
mentorskap som stöd för de som tar klivet. Ett
kvinnligt nätverk har bildats som ett steg
att närma sig politik, få möjlighet att påverka
och på sikt kunna bli engagerade politiker.

Caroline
Dieker
(M)

Anna
Ahnér
(S)

1. Vår viktigaste fråga/frågor gäller att decen-
tralisera flera delar. Detta av anledningen att
vi ser vikten av det för den lilla människan i
hennes vardag och liv. Vi vill ha skolor, F-6, på
alla de orter som kommunen hade innan valet
2018. Att ha små förskoleenheter för att hålla
ner stressen i så hög utsträckning sommöjligt,
mer personligt och av yttersta vikt för små
barns sociala och emotionella utveckling.
2.Decentraliseringen berör även hemtjänsten.
Kostnaden steg i höjden när kommunen valde
att centralisera hemtjänsten för över tio år
sedan och har sedan dess legat högt. Många ur
personalen som har arbetat inom hemtjänsten
under lång tid upplever att stora viktiga delar
har försämrats på grund av centraliseringen,
både för personal, brukare och skattebetalare.
3. – Vi lyssnar till och samtalar med män-
niskor som vi möter till vardags eller via tele-
fonsamtal. Avläser en stor andel statistik och
fakta om samhällets utveckling för att få mer
underlag om vad som är viktigt för den en-
skilda människan och hur man bygger ett har-
moniskt samhälle för befolkningen.

1. – Skolan. Förbättrade resultat genom tidiga
insatser. Ordning, reda och kunskap i
skolan så alla elever kan utvecklas utifrån sina
förutsättningar.
2. – Vi pratar med människor vi möter, är ak-
tiva på sociala medier och läser tidningar. Vi
lyssnar genom olika kanaler.
3. – Genom att vara aktiva och synliga så att
människor förstår att man kan påverka
samhället vi lever i.

1. – Våra medarbetares arbetsmiljö är den vik-
tigaste frågan för oss i Vänsterpartiet. Det är
våramedarbetare som bär kommunen och om
våra medarbetare får det bättre – så får också
våra brukare och elever det bättre! Därför är vi
beredda att höja skatten för att ha trygga
anställningar med hälsosamma scheman utan
delade tureratt ha högre bemanningsgrad
inom omsorg och utbildning – för att möjlig-
göra fortbildning och utveckling för person-
alen och för att att prova 6-timmars arbetsdag

med bibehållen lön. Vi vill också ha ett rejält
påslag av lönen för kommunanställda
2. Vi lyssnar på vad våra medlemmar och
övriga medborgare runt omkring oss vill och
tycker. Vi har örat mot marken helt enkelt. Vi
följer också debatten på sociala medier och i
press.
3. Genom att bjuda in dem som är intresser-
ade för vårt partis värderingar och låta dessa
nya och nygamla medlemmar få vara delak-
tiga i det politiska samtalet. Vi ägnar tid åt att
skapa relationer och försöker ha ett sådant kli-
mat i partiföreningen att alla får komma till
tals och får bidra på det sättet och i den omfat-
tningen man vill. Alla medlemmar är lika vik-
tiga!

Lina
Särén
(SD)

Fredrik
Wernheden
(L)

Annika
Finnström
(V)

1. – Flera saker är viktiga för oss. Inom skolan
vill vi satsa på elevhälsan. Psykisk hälsa vet vi
är en otroligt viktig faktor för att barn och
ungdomar ska uppnå målen i skolan. Därför
behöver vi stärka elevhälsan i hela grund-
skolan för att alla elever ska bli sedda och må
bra, samt ett tätt samarbete mellan skola och
socialtjänst.
2. – Inom vård och omsorg har det varit några
tuffa år, vilket gett resultatet att det är en gan-
ska tuff arbetsmiljö. Arbetsmiljön för dem
som jobbar i vården måste bli bättre, genom
gott ledarskap, möjlighet att påverka sitt arbete
och scheman men också att det blir fler som
jobbar inom vården. Askersunds kommun ska
vara Örebro läns bästa företagskommun.
Detta kan vi bli genom ett gott samarbete mel-
lan företagen och kommunen, goda möj-
ligheter både att starta och driva företag men
även kunna växa som företag.
3. – Genom att prata med människor och
lyssna in vad som sägs runt omkring. Sen tror
vi att det är ett utvecklingsområde. Vi tror att
medborgardialoger runtom i hela kommunen
är något vi kan utveckla och arbeta mer med
systematiskt. På så sätt blir utvecklingen i hela
kommunen bättre.
– Vi tror inte bara att det hänger på ett parti att
engagera fler medlemmar, utan ett omfattande
arbete i hela samhället. Vi tror att kommunen
i allmänhet och skolan i synnerhet kan jobba
mer med demokratifrågor och hur viktigt det
är. Ett samarbete mellan skolorna och politik-
erna i kommunen i form av en sorts medbor-
garbudget skulle kunna vara ett förslag, så att
man redan i ung ålder förstår hur och vadman
kan påverka. I vuxen ålder tror man ofta att
vara politisk engagerad innebär mycket tid
även om man är intresserad. Men ju fler man
är, desto mindre arbete blir det för gemene
man. Det tror vi är viktigt att prata om när
man möter människor.

Linda
Larsson
(C)

Askersunds kommun styrs sedan förra valet av Moderaterna,
Kristdemokraterna och Liberalerna i minoritet.
Kommunstyrelsens ordförande heter Caroline Dieker (M).
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Vad vill egentligen kommunpolitikerna runt om i Sydnärke?
Vi skickade ut några frågor till partiernas toppkandidater i Sydnärkes
olika kommuner. Alla fick samma frågor, en del har svarat kort, andra
lite längre. Tyvärr har inte alla kandidater valt att svara.

FRÅGORNA:
1. Vilken är den viktigaste frå-
gan som ni vill driva i er kom-
mun?
2. Hur får ni reda på vad väl-
jarna i er kommun vill och vad
som är viktigt för dem?
3. Flertalet partier får allt
färre medlemmar och har
ofta svårt att engagera folk.
Hur gör ni för att få nytt blod
till partiet och engagera väl-
jare till att bli fritidspolitiker
och därmed trygga den kom-
munala demokratin?

Elin Nilsson
Riksdagskandidat #2

Liberalerna Örebro län

När svensk skola är som bäst är den fantastisk - men allt för ofta brister den. Allt för många elever lämnar
grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Det är dags att ge skolan förutsättningar och resurser att klara sitt
uppdrag. Varje elev ska ges goda möjligheter att lyckas.

                                                    Jag är en rak och rättfram rättsvetare med mångårig erfarenhet från 
                                                         statlig tillsynsmyndighet och kommunpolitiskt arbete. Stadigt 
                                                            förankrad i det lokala föreningslivet. Drivs av övertygelsen om att 
                                                              den bästa grunden för ett jämlikt och välmående samhälle läggs 
                                                               genom att människor ges möjlighet att ta klivet in i det välstånd 
                                                               och den frihet utbildning och arbete ger. Tror att allt börjar med en 
                                                               bra skola. En röst på mig är en röst för att ge varje barn en ljus 
                                                             framtid. För att jag vill främja urkraften i det ideella engagemanget. 
                                                           För att jag ger en röst åt drivna kvinnor som vill ha mer egenmakt. Åt 
                                                       dem som vill se ett tryggare och friare Sverige.

                                             Ungdomar som klarar grundskolan och går ut gymnasiet hamnar sällan i
kriminalitet. Ungdomar som får chansen att växa och bygga självförtroende i skolan blir starkare i
vuxenlivet. Därför tjatar jag om skolan. För att skolan är avgörande.

Elin NilssonSkolan först. För allas framtid.

Politik för hela Lekeberg.
Lekeberg växer och det är glädjande att fler vill bo i vår fina kommun. Med att växa snabbt följer
stora utmaningar och stora satsningar på infrastruktur krävs. Här finns mer att göra. Samtidigt är det
viktigt att se till att hela Lekeberg får del av kakan.

Vi vill att fler ska få möjlighet att flytta till Fjugesta och Liberalerna ser gärna att det byggs ett nytt hus på
torget. Men vi säger nej till ytterligare en stor koloss. Det är viktigt att ta estetiska hänsyn när man bygger
ett samhälle.

Liberalerna anser att vi behöver ta det varligt med fortsatt exploatering i Hidinge och Lanna under en tid
för att hinna komma ikapp med utbyggnad av vägar, säkra trafiklösningar för oskyddade trafikanter och
för att hinna få till fler förskoleplatser i tid. Samtidigt finns ett behov av lägenheter att flytta till när man
blir äldre eller vid en separation. Man ska kunna bo kvar i Lanna i livets alla skeden.

Fler ska ges möjlighet att bo kvar i Mullhyttan livet ut. Därför behövs det ett trygghetsboende för äldre
just där. Då får fler möjlighet att bo kvar på orten längre och nya familjer får möjlighet att flytta in i villorna
som de äldre lämnar.

#1 Elin Nilsson 
#2 Ann-Charlotte Kämpe-Larsson
#3 Diana Steen
#4 Alice Strömberg
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Caroline Dieker (M) på torget i Askersund

VAL 2022
Askersund

TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

Dieker är utbildad landskapsarkitekt och
har bland annat jobbat just med samhäll-
sutveckling innan hon gick in i politiken. Hon
menar själv att kommunalpolitiken behöver
fler arkitekter.
Efter valet 2018 blev det som på så många
andra håll knepigt att få till en politisk ma-
joritet i Askersund. Mandaten räckte inte rik-
tigt för någon.
Det slutade till sist med att Socialdemokra-
terna, som styrt kommunen sedan 1990-talet,
fick gå i opposition.
– Vi lyckades få till det så att vi inte hade en
majoritet emot oss i nämnderna. Hade vi haft
det det hade det varit omöjligt, att styra, säger
Caroline Dieker.
– Det har fungerat bra att styra i minoritet.
Vi har fokuserat på sakfrågor och fått lägga
förslag som vi vet att vi kan få andra att stödja.
Vi har fått stöd av Sverigedemokraterna och
Landsbygdspartiet ibland, ibland av Center-
partiet, men också av Socialdemokraterna. En
gång förhandlade vi ju faktiskt en budget till-
sammans. Det fungerar, men man får jobba
hårdare. En fördel är att beslut kanske blir
långsiktigare om fler måste enas kring dem.
Det har dock funnits utmaningar.
– En av de saker där vi snart insåg att något
var tvungen att göras var de stora in-
vesteringar vi tvingats till när det gäller våra
skolor. Det är saker som borde gjorts för my-
cket länge sedan. Nu var vi tvungna. Våra
skolor var i ett bedrövligt skick, både Hammar

och Närlunda får ses som helt akuta in-
vesteringar. Vi har tvingats skuldsätta kom-
muninnevånarna för det. Det är inte oprob-
lematiskt. Men vi kommunicerar så tydligt vi
kan vad det innebär. Vad man lånar en man-
datperiod tar fyra mandatperioder att betala
av. Men vi måste ha skolor som håller ihop,
även långsiktigt.
Dieker sticker inte under stol med att hon ty-
cker det är roligt att bygga som KSO.
– Det är klart. Då påverkar man ju samhälls-

utvecklingen, förändrar, förbättrar konkret.
Klart att det är roligt.
Du säger själv att ni inte är färdiga. Är det några
speciella frågor du tänker på?
– Äldreomsorgen, organisationen, hur den
fungerar. Det var ett vallöfte från oss. Det har
vi inte uppfyllt. Det handlar inte i första hand
om mer resurser, utan att få grepp. Vi måste
bland annat bli bättre på att ta tillvara person-
alens kunskaper, erfarenheter. Ibland kan det
innebära mer resurser.
Skolan är ett annat område.
– Ja, även om vi inte är sämst i klassen måste
resultaten i skolan upp. Fler måste nå sina
kunskapsmål, fler måste klara gymnasiebe-
hörighet. Statistiken år från år betyder egentli-
gen rätt lite. Det intressanta är att följa upp
elever i en årskurs bakåt. Ofta ser man ju att de
elever som inte klarade målen i nian inte
gjorde det i sexan heller, ibland inte ens i trean.
Där måste vi ringa in problemen.

Skolorganisationen en svår nöt
Organisationen för skolan har också varit lite
av ett huvudbry för kommunstyret i Asker-
sund. En rätt tydlig bild av vad det innebär att
styra i minoritet.
– Vi insåg att om vi skulle fortsätta med den
organisation vi hade, med ett flertal
småskolor, hade vi behövt stoppa in betydligt
mer pengar i skolan.
Ett första förslag från kommunledningen
fick bakläxa politiskt.
– Vi sjösatte sedan en utredning som skulle
ta fram alla tänkbara olika alternativ som
fanns. Politiskt slutade det med att det fanns

fyra förslag till beslut till kommunfullmäktige
från de olika partierna. Det blev det förslag vi
förordade som vann men det var med minsta
möjliga marginal. Det kommer att bli bra men
det är synd att vi inte fick med oss So-
cialdemokraterna.
Organisationen innebar bland annat att
skolan i Snavlunda lades ner och att Hammars
och Åmmebergs skolor blev enbart
lågstadieskolor med förskola.

En jobbmöjlighet
Dieker hymlar inte med varför hon engager-
ade sig i kommunpolitiken.
– Jag är uppväxt med moderata värderingar.
Min mor var fritidspolitiker i Knivsta där jag
växte upp. Jag engagerade mig dock som
vuxen. Jag såg det faktiskt en möjlighet till ett
arbete. Jag ville ha ett jobb lokalt, jag brinner
ju för samhällsutveckling, samhällsplanering,
och var trött på att pendla. Jag såg det som en
jobbmöjlighet här hemma i Askersund.
Hon blev också oppositionsråd under förra
mandatperioden.
– En förutsättning för mig var då att jag
kunde ta hela tjänsten, 75 procent. De andra
partierna gick med på det.
Dieker upprepar flera gånger vilket scenario
hon helst vill se efter valet.
– Vi vill regera med en borgerlig majoritet,
men har inga problem att samarbeta med nå-
got annat parti i sakfrågor.
Hon svarar inte på frågan huruvida
Sverigedemokraterna tillhör de partier som
kan ingå i en borgerlig majoritet.

”Politikenbehöverfleraarkitekter”

Även om vi inte är
sämst i klassenmåste
resultaten i skolan
upp. Fler måste nå sina
kunskapsmål, fler
måste klara gym-
nasiebehörighet.
Statistiken år från år
betyder egentligen rätt
lite. Det intressanta är
att följa upp elever i en
årskurs bakåt.

ʼʼ
Andra lovar - vi agerar

Vänsterpartiet
Askersund

Sedan valet 2018 har Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna
regerat Askersund i minoritet. Arkitekten för samarbetet i dubbel
bemärkelse är Caroline Dieker, kommunstyrelsens ordförande.
– Jag vill väldigt gärna fortsätta, Vi är inte klara i kommunen. Helst vill
jag se borgerlig majoritet säger hon.
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VAL 2022
Askersund

”Äldreomsorgen viktigaste frågan”

Anna Ahnér (S) har gjort en snabb karriär in i Askersunds kommunalpolitik. Inför
valet 2018 stod hon inte på Socialdemokraternas lista till kommunvalet. I mars
2019 klev hon in på posten som oppositionsråd.
– Den här mandatperioden har till viss del varit en läroperiod. Jag har lärt mig
kommunpolitikens villkor och känner mig redo att gå in som kommunstyrelsens
ordförande om väljarna skulle vilja det, säger hon.

I Askersund ställdes precis som på andra
ställen politiken lite på sin spets 2018. Det var
svårt att hitta majoriteter. Socialdemokraterna
och Per Eriksson fick lämna makten för ett
majoritetsstyre med Moderaterna i spetsen.
Bara ett mandat skiljde.
– Efter valet påbörjades ett förändringsar-
bete i partiet. Man frågade om jag ville axla
manteln och bli oppositionsråd, säger Anna
Ahnér.

Biodlare på fritiden
Man skulle nog säga att hon har ett fritidsin-
tresse med visst sting. När hon inte är i råd-
huset eller på sammanträden pysslar hon
nämligen med sina bin, som hon har på föräl-
dragården strax utanför Askersund där hon är
uppväxt. Hon var journalist innan hon blev
kommunalråd.
– Efter valet är vi ju i opposition, en ny situa-
tion både för mig och partiet. Vi har haft ett
gott samarbete i partiet och med de opposi-
tionspartier vi samarbetar med, Centerpartiet,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi har ju
bland annat lagt flera skarpa förslag och egna
budgetar tillsammans. Men nu i valet går vi
fram med vår egen politik.
Hon menar att mandatperioden delvis varit
en läroperiod.

– Så fick det självklart bli. Allt var nytt för
mig. Men nu är jag redo att styra, hävdar
Anna.
Hon berättar att man också fått igenom
förslag, trots att man är i opposition.
– Ja, vår motion om särskilda, öronmärkta
pengar för aktiviteter för äldre, på äldreboen-
den, är genomfört. Vi var också med och la ett
gemensamt förslag till budget med kom-
munledningen för 2021, för att det var en my-
cket speciell situation, pandemin. Där drev vi

bland annat på att kommunen åter skulle in-
föra kommunal fotvård för våra äldre. En vik-
tig fråga. Fötterna är avgörande för äldres
hälsa. Förslaget kommed i budgeten, men led-
ningen har inte genomfört det. Det är dåligt.
Beslut ska genomföras.
Vilken är den största utmaningen med att verka
i opposition?
– Att nå ut med de skarpa förslag vi har, vår
politik. Det är alltid fokus på vad ledningen gör.
En fråga där partierna stundtals var tämligen
oense under mandatperioden var frågan om
hur skolorna i kommunen skulle organiseras.
– Vi kom inte överens ända fram, vilket var
synd. Vårt förslag innebar att vi skulle haft kvar
mellanstadier, årskurs fyra-sex, vid Hammars
skola och Åmmeberg. Nu blev det inte så, men
vi kommer ändå inte riva upp beslutet somblev.
Det vore inte seriöst. Det måste finnas en
långsiktighet.
Honmenar att det varit bra för kommuninvå-
narna om de flesta partier kunnat komma öv-
erens kring skolbeslutet.
– Den nya skolorganisationen fattades med
bara en rösts marginal.
Däremot stödde Socialdemokraterna kom-
munledningens linje att låna pengar för att
kunna bygga förskolor och bygga om och ren-
overa Närlundaskolan och skolan i Hammar.
– Ja, det fanns inget alternativ. Det fanns stora
renoveringsbehov. Vi drev en liknande linje.
Om du skulle peka ut någon prioriterad fråga du

skulle driva om du blir kommunstyrelsens ord‐
förande efter valet?
– Äldreomsorgen. Vi har en kris där med
chefer som fått gå, personal som slutar för att
de inte trivs. Det måste till en bättre, mer
fungerande organisation. Personalen ska
trivas på jobbet och de äldre ska ha en trygg
ålderdom. Skolan, att fler klarar godkända be-
tyg är viktigt, men vi måste börja med äld-
reomsorgen.
Även Caroline Dieker (m) säger att det är en pri‐
oriterad fråga, innebär det att ni kommer kunna
enas i en ny organisation?
– Vi har kanske inte helt samma syn på hur
problemen ska lösas. Dessutom har ju kom-
munstyret haft några år på sig att lösa proble-
men. Man kan inte bara prata utan man måste
komma till skott också, säger Anna.

Vill fortsätta samarbeta
Anna menar att det inte varit särskilt lätt att få
igenom förslag trots att M, KD, och L styr i mi-
noritet.
– Det kan jag inte säga. Kommunstyret har ju
i praktiken ofta stöd av Landsbygdspartiet
oberoende och Sverigedemokraterna i flertalet
skarpa frågor.
Hon menar att hon och Socialdemokraterna
gärna fortsätter samarbeta med de partier
man haft samarbete med i opposition, även
om man går fram var för sig i valet.
– Det har fungerat bra, avslutar Anna Ahnér.

Vi har kanske inte helt
samma syn på hur
problemen ska lösas.
Dessutom har ju kom-
munstyret haft några
år på sig att lösa prob-
lemen. Man kan inte
bara prata utanman
måste komma till skott
också.

ʼʼ
Anna Ahnér (S) i sin biodlardräkt.
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22 OKT MEDEA

14 JAN FEDORA

18 MAR LOHENGRIN
1 APR FALSTAFF
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10 DEC THE HOURS

Medea
Luigi Cherubini

Sondra Radvanovsky
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VAL 2022
Laxå

1. – Den viktigaste frågan är alltid att ha en
god och ordnad ekonomi, inte för att ”samla i
ladorna” utan för att långsiktigt kunna bedriva
en god verksamhet inom äldreomsorgen,
förskola- och grundskola, och liknande. Kom-
munen har inget vinstintresse men vi har in-
tresse att bedriva en kvalitetsinriktad
verksamhet och ge kommuninvånarna den
servicemed kvalitet de behöver. Därefter följer
näringslivsarbetet och kommunikationer –
utan företagare och fler företag har vi svårt
med arbetsplatser som direkt påverkar antal
boende (invånarantalet) i kommunen och
därmed skatteinkomsterna och statsbidrag.
Även kommunikationer påverkar antalet per-
soner som bor i kommunen men har arbete i

en annan kommun. Det är ett samspel för att
genom olika insatser påverka ekonomin som
påverkar hela kommunens verksamhet.
2. – Genom en öppenhet gentemot män-
niskors åsikter och värderingar och samtal
med medborgarna. Vi har ett brett ålders-
spann i partiet som leder till att vi kan åstad-
komma en lyhördhet mot en bredare del av
kommunens invånare. Genom att vara ly-
hörda kan vi utvecklas tillsammans med vår
kommun invånare mot ett bättre Laxå. Vårt
hjärta är för Laxå kommun.
3. – Kristdemokraterna i Laxå har haft en stor
tillströmning av medlemmar det sista året –
under 2020: 1 ny medlem, under 2021: 7 nya
medlemmar, under 2022 till dagens datum: 11
nya medlemmar. Vi har bjudit in nya personer
att vara med för att förändra och förbättra
kommunen, och erbjudit uppdrag när vi haft
möjlighet. Det finns generellt svårigheter med
att få nya personer att engagera sig, speciellt
yngre personer, vilket demokratin behöver för
att den lokala demokrati ska kunna utvecklas
och växa.

1. – För oss är den enskilt viktigaste frågan att
göra ett så bra jobb som möjligt för att få våra
invånare att trivas.
2. –Dels tack vare att vi i gruppen känner
många av våra invånare runt om i kommunen
och att vi är engagerade i föreningslivet och
har bra kontakter i näringslivet.
3. Här känner vi faktiskt tvärtom att vi har
medvind, både i att få in nya personer i partiet
och även engagemang i för kommunen viktiga
frågor.

Bo
Rudolfsson
(KD)

Paul
Särnholm
(C)

1. – Återta demokratiska kontrollen över vår
lokala välfärd. Få upp skolresultaten och i
samverkan med personalen utveckla skola och
omsorgerna till en avsevärt högre kvalitet än idag.
2. – Genom vår medlemsorganisation ca 100
medlemmar, har vi en stor kontaktyta gente-
mot invånarna och vi har aktiviteter inför valet
såsom träffar, dörrknackning med mera. Vi
uppfattar att välfärdsfrågorna blir allt viktigare
för Laxås invånare.
3. – Vi upplever en tillströmning av medlem-
mar som vill engagera sig utifrån att de up-
plever att välfärden satts på undantag i vår
kommun och att deras barn och gamla
riskerar fara illa med dagens styre.

Therese
Magnusson
(S)

1. – Viktigaste just nu är att det inte blir ma-
joritet med socialdemokrater mer. Hade läget
varit annat så är det att satsa mer på ytterom-
rådena än att bara lägga allt på tätorten.
2. – Man får se till att följa med vad som sker
på sociala medier och prata med folk man
träffar.
3. – Det är inte lätt att rekrytera folk. Prob-
lemet är att kommunen är liten och sen kanske
det är en "skämsstämpel" att tillhöra SD.

Walle
Åkerblad
(SD)

1. – Att bygga upp välfärden är det stora vi
fokuserar på. Det är ju en stor och övergri-
pande fråga som innehåller många frågor. En
av de viktigaste är att skrota hälsoschemat och
istället ta fram ett schema som är hållbart sett
till både personalen och ekonomin. En annan
viktig och aktuell fråga är lokaler för den
öppna fritidsverksamheten. Där vill vi att
fritidsverksamheten ska få egna och än-
damålsenliga lokaler.
2. – I och med alla de vi har som på något sätt
är aktiva i Vänstern så har vi ett ganska stort
nätverk där vi kan få in tankar, idéer och viljor
från kommuninvånarna. Sedan har vi tidigare
haft, och planerar att ordna igen, dialogmöten
där vi bjuder in kommuninvånarna att prata
politik med oss.
3. – Genom att vara tydliga med vad vi vill och
var vi står i många frågor har vi under de
senaste åren fått fler medlemmar som själva
sökt sig till oss. För att få dem att vilja vara
kvar och gärna också ta olika politiska upp-
drag anordnar vi olika aktiviteter. Både ak-
tiviteter där vi diskuterar politik men också
rena trivselaktiviteter där vänner och familj är
välkomna att delta.

Clara
Dahlin
(V)

Laxå kommun styrs sedan två mandatperioder av Kristdemokraterna,
Miljöpartiet och Centerpartiet i samarbete. Samarbetet har majoritet i
fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande heter Bo Rudolfsson (KD).

– Lite var det nog också det faktum att
Sverigedemokraternas framväxt fick mig att ta
steget, det var en utveckling jag inte uppskattade.
Det var dags helt enkelt. Jag studerade vad olika
partier tyckte och hur det stämde med mina
åsikter.
Hon fortsätter:
– Efter hand hamnade jag på att jag skulle
engagera mig antingen i Vänsterpartiet eller
Miljöpartiet. Till sist bestämde jag mig för
Vänsterpartiet. Jag kontaktade Vänsterpartiet
här lokalt. De tog emot mig med öppna armar.
Relativt snart fickClara olika uppdrag.
– Bland annat en plats i barn- och utbild-
ningsnämnden. Det ena gav det andra. Vid ett
medlemsmöte inför valet 2018 insågpartiet att det
var dags för ett generationsskifte. Jag blev tillfrå-
gad om jag ville toppa listan till kommunfullmäk-
tige. På den vägen blev det.

Trivdes i Laxå
Clara bor i en stuga i utkanten av Laxå med sin
man, två bonusbarn och ett eget barn.
– Jag flyttade till Laxå när jag var 19 år, när det
vardags attflyttahemifrån. Jaghade träffat enkille
härifrån på gymnasiet. Annars är jag uppväxt i
Östernärke. Det tog slut med killen, men jag blev
kvar. Jag trivs i den här bygden. En bra plats att bo
på. Jag tror ocksådet finnsmöjligheter förLaxå att
växa. Vi har naturen, närheten och ett superläge,
med både E-20 och möjlighet till tågpendling. Ta
bara mig själv, jag har ägnat de sista fyra åren åt
studier på Örebro universitet, pendlat, det går ut-
märkt omman bor i Laxå.
Sedan i våras är hon färdigutbildad lärare.
– Ja, jag ska börja arbeta på Rönneshytta skola
vid skolstarten.

Jobbat i småkommuner
MenClara har en helt annan yrkesbakgrund.
– Ja, jaghar arbetatmedvatten, avloppochavfall
i kommuner.Både iÖdeshögochLaxå.Avdethar
jag bland annat lärt mig verkligheten för riktigt
små kommuner som Laxå. Vi måste ju förse våra
medborgare med viktigheter som skola,

fungerande VA och följa olika lagar trots att vi är
färre som ska dela på kostnaderna. Lagar och re-
gler missgynnar små kommuner. Vi behöver
jobba med utjämningssystem, lagar och regler så
även mindre kommuner kan fungera. Jag kom-
municerar det uppåt med mina partikollegor på
riksplan, säger Clara.
Samtidigt vidhåller honatt det inte är ett självän-
damål att Laxå är litet och krymper.
– Nej, vi har alla förutsättningar att växa som
sagt.

Ekonominkan inteblimålset
Honmenar att ekonominblivit alltmer central för
den nuvarande kommunledningen i Laxå.
– Det är givetvis livsviktigt att kommunens
ekonomi är i ordning. Det var den inte tidigare.
Den här kommunledningen har styrt upp det,
vilket ärbra. Jagkännerdockatt enekonomi iord-
ning nu blivit det övergripande målet för kom-
munens styre. Det är inte bra.
Hon exemplifierar med den förändring i
schemaläggning personalen i äldreomsorgen fått
genomgå.
– Den handlade om flera saker. Dels var man
tvungen att möjliggöra heltidsarbete för de
som ville det, men man ville också spara pen-
gar. Jag menar att man borde genomfört den
förändringen med en större dialog. Haft med
personalen, gjort dem delaktiga. Att
ekonomin går jämt upp är viktigt, men per-
sonalen måste också känna att det fungerar, att
de mår bra och har rimliga arbetsförhållan-
den, annars blir det kostnader på längre sikt,
sämre omsorg, missnöje och sjukskriven per-

sonal. Det måste fungera även på ett mänskligt
plan.
Egna lokaler för fritidsverksamheten i kom-
munen är också en viktig fråga för Clara.
–Kommunledningen tog jubeslutet att använda
det hus fritids använt i Laxå för anpassad grund-
skola, det som förr kallades grundsärskola. Man
letade helt enkelt efter rimliga lösningar utan allt
för storakostnader eftersomantalet elever i anpas-
sadgrundskolaökat.Resultatet är attmannuplac-
erat ut fritidsverksamheten lite här och där. Det är
inte bra och något vi måste lösa. Vi hade en
fritidsverksamhet i toppklass innan pandemin,
dittmåste vi tillbaka, fortsätter Clara.
Laxå har ju en ovanlig politisk situation, där
Kristdemokraterna styr i majoritet med
centerpartiet och Miljöpartiet. Hur ser du på det?
–Det visar väl att allt kanhända i enkommun,det
kan bli stora rörelser bland väljarna. Vadman gör
spelar in. Bakgrunden tillmaktskiftet inträffade ju
innan jag började engagera mig. Klart jag sörjer
att vi inte har ett rött styre. Samtidigt är det rimligt
att ett parti som haft makten länge förlorar den
om man hamnar i otakt med den lokala opinio-
nen.Det gjordeman här i Laxå. Det var ju det här
med skolnedläggningar somblev fel.

”Är tydligmedvad jagvill”
– När jag började hade vi mål för hur många nya
medlemmar vi skulle ha i Vänsterpartiet. Vi har
fler medlemmar än det målet nu. Det är roligt. Vi
har egentligen inte gjort såmycketmer än att vara
tydliga med vad vi vill. Jag har svårt med politik
som går ut på att fokusera på vad andra gjort fel.
Jag vill driva mina frågor, berätta vad jag vill. Det
har funkat.
Clara menar att vänstern kommer förhandla
och komma överens med flera partier för att få
igenompolitik.
– Men självklart har vi tankar kring vilka vi vill
samarbeta med. Vad partier gör på lokalplan är
förvisso en sak.Mendet klart att vadpartiernagör
på riksplan, vad de har för övergripande ideologi
spelar in. Jag har väl lite svårt att se ett samarbete
med exempelvis KD och Moderaterna, ideolo-
giskt står de långt från oss, avslutar Clara.

”Dåblev det helt enkelt
dags att engagera sig ...”

– Efter valet 2014 kände jag väl att det nu gått ännu ett val där jag haft
åsikter, men inte engagerat mig själv. Det fick mig att ta steget och
engagera mig politiskt. Jag har ingen tradition av det hemifrån, även om
jag alltid varit engagerad och funderat kring politiska frågor, berättar
Clara Dahlin, som toppar Vänsterpartiets lista i Laxå kommun.

TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

Clara Dahlén hade åsikter om valutgången, och insåg att det var dags att engagera sig politiskt för att kunna påverka.

Jag har svårt med poli-
tik som går ut på att
fokusera på vad andra
gjort fel.
ʼʼ

Centerpartiet i Laxå har valt en
lite annorlunda väg när man
satte ihop sin lista inför
kommunvalet. Paul Särnholm,
företagare från Tived, toppar
listanmen det är tredjenamnet
på listan Håkan Larsson som
utgör partiets kandidat till
posten som kommunstyrelsens
ordförande.
TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

–Vi ärmåna om att fungera som ett lag. Det ska
inte handla om en toppkandidat som drar hela
lasset, utan mer en bredd av folk, med olika
styrkor, menar Paul Särnholm.
Han är företagare, jobbar bland annat med
snickeri och haft en liten gård med ett speciellt
hägn med vildsvin dit man kan få komma och
träna vildsvinshundar. Tidigare drev han
Tiveds handel. Paul har varit politiker sedan
förra valet och har ingått i det majoritetssamar-
bete som leds av Kristdemokraterna, där även
Miljöpartiet ingår, ”Ett bättre Laxå”. Han sitter i
kommunstyrelsen.
Håkan har också varit bosatt i Tived,men bor
nu i Finnerödja, har relativt nyligen engagerad
sig politiskt i Centerpartiet.
– Men jag har tjatat länge på honom, ler Paul.
För många Laxåbor är dock Håkan en välkänd
profil. Han var nämligen under många år vd

och ägare för Laxås största privata arbetsgivare,
Laxå Special Vechicles, med 175 anställda.

Van företagare
Det var Håkan som tillsammans med två
kollegor som köpte sin arbetsplats i slutet av
1990- talet.
– Vi var väl lite oroade för att Scania helt
enkelt på sikt skulle lägga ner tillverkningen i
Laxå. Det kändes som verksamheten var på väg
åt fel håll. Vi köpte därför tillverkningen och

drev den vidare i egen regi. Då var det 40
anställda. När jag sålde min andel i företaget
2019 var omsättningen betydligt högre och vi
var uppe i 175 anställda.
Håkan vill dock poängtera att det lika mycket
var de andra delägarnas och personalens
förtjänst.
Företaget tillverkar med utgångspunkt från
Scanias chassin, olika specialfordon. Chassin
med många hjulaxlar och en speciell så kallad

Crew-cab, en hytt med passagerarplats, sådana
som används på brandbilar.
– Nu är jag 56 och har egentligen inte arbetat
regelrätt sedan jag sålde bolaget, så jag har tid
att engagera mig. Jag är sedan tidigare en-
gagerad i flera föreningar, bland annat
Finnerödja IF, menar Håkan.
Men vilka frågor är viktigast för er att driva i
valet.
– Det finns flera viktiga frågor, jag vill inte peka
på någon speciell. Men livskvalitet i hela
kommunen är viktigt. Det finns mycket bra i
den här kommunen. Jag vill att det ska vara en
bra plats att bo på, att folk som bor och verkar
här ska vara stolta över att vara Laxåbor, känna
att man kan utvecklas, vara trygg här. Vi vill
även värna lokalt företagande, säger Håkan.
– Min släkt har funnits här i bygden sedan
1500-talet, fortsätter han.

Personkemin viktig
– Vi har varit nöjda med samarbetet ”Ett bättre
Laxå”. Det har fungerat bra. Men i valet går vi
fram med vår egen politik, vår egen linje, så får
vi se hur det blir. Vi har kan tänka oss flera
samarbetspartners för att komma framåt, ås-
tadkomma saker, det blir lite upp till väljarna,
inflikar Paul.
Håkan poängterar också att samarbete är vik-
tigt.
– Vadman gör på riksplan är en sak, ideologi,
moralisk kompass är viktigt. Men i en liten
kommun handlar det om personkemi. Hur
man fungerar ihop och kan samarbeta är minst
lika viktigt.

På C:s lista blir tredjenamnet ett toppnamn

Håkan Larsson och Paul Särnholm.
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FRÅGORNA:
1. Vilken är den viktigaste frå-
gan som ni vill driva i er kom-
mun?
2. Hur får ni reda på vad väl-
jarna i er kommun vill och vad
som är viktigt för dem?
3. Flertalet partier får allt
färre medlemmar och har
ofta svårt att engagera folk.
Hur gör ni för att få nytt blod
till partiet och engagera väl-
jare till att bli fritidspolitiker
och därmed trygga den kom-
munala demokratin?
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VAL 2022
Laxå

Bo Rudolfsson börjar med att backa några år
med början 2014 då flyktingströmmen till
Sverige tilltog.
Laxå kom att tillhöra topp 5-kommunerna i
landet som tog emot flest flyktingar i propor-
tion till invånarantalet.
Människor hittade en ny tillvaro i Laxå, och
kommunens resa mot en bättre ekonomisk sits
tog fart i och med att statliga bidrag utgick för
mottagandet.
– För oss var flyktingkrisen ingen kris, den
gav oss möjlighet att få ekonomi. Utan inflyt-
tningen kunde det ha blivit mycket svårare
ekonomiskt, säger Bo Rudolfsson. Samtidigt
har vi lyckats få 80 procent i självförsörjning
det är en exceptionell hög siffra, och det ger ju
skatteintäkter.
Med sina drygt 5 500 invånare är Laxå en
liten kommun.
– Allt utgår från invånarantalet, skatteintäk-
ter och statsbidrag, men vi har ju samma lag-
stiftning att förhålla oss till som de större
kommunerna.
Laxå kommun tillhörde en av landets fatti-
gaste kommuner för åtta år sedan när den nu-
varande majoriteten tog över.
I oktober 2014 fanns en skuld på 77,8
miljoner kronor. Den 15 maj i år betalades det

sista av på den långfristiga skulden, mycket
tack vare effekterna av flyktingmottagandet.
– I dag är vi som kommun nere på noll i
skuld, men de kommunala bolagen har skul-
der – men också övervärden på sina
fastigheter.

Stor majoritet
Kristdemokraterna har tolv mandat i kommun-
fullmäktige, ochmansamarbetarmedCenterpar-
tiet som har tre mandat och Miljöpartiet, ett
mandat, som tillsammans ger majoritet. Sam-
lingsnamnet är Ett bättre Laxå.

– I förra valet, med Ett bättre Laxå, trodde jag
nog att centern skulle få fler röster men väljarna
kom till oss. Valrörelsen kör vi själva, jag tror det
är bättre med ett eget race. Men vi siktar på att
samverka för en egenmajoritet.
Svårast att hantera under mandatperioden ty-
cker Rudolfsson är sopskandalen i Röfors.
– Inte själva sakfrågan, utan de personliga
påhoppen. Förmin del rinner sådant här av, men
SaraPettersson iMiljöpartiet tog illa vid sig avdet.
Det var påhopp i sociala medier, och till det
ett inslag i TV4, fullt av felaktigheter, enligt Bo
Rudolfsson.

Sopskandalen svår
– När jag försökte förklara att ett kommunal-
råd inte bara kan stänga en verksamhet – vi
har inte den makten – sa man att jag skulle slå
näven i bordet. När miljöförvaltningen gav
stängningsbesked till verksamheten överkla-
gades beslutet till Länsstyrelsen. Det beslutet
upphävdes, och där satt vi igen. Men ändå
förväntades jag slå näven i bordet.
Men den kommunala hanteringen? Fick inte bo‐
laget lite väl lättvindigt sitt tillstånd?
– Nej, företaget fullföljde sin anmälningsplikt,
och miljöförvaltningen fick en beskrivning av
verksamheten och hade bolaget bara hållit sig
inom den gränsen så … Men man gick utanför
gränsen och sedan var det problem med fly-

gande damm med mera, säger Bo Rudolfsson
och fortsätter:
– Det var så pass många anmälningar och an-
klagelser till miljöförvaltningen att de inte fick
tid att göra tillsynen på ett ännu bättre sätt. En
heltidstjänst gick åt att hantera detta.

Ett bättre Laxå
Bo Rudolfsson tycker att bilden av Laxå har
förändrats till det bättre de senaste åren.
– När vi började fanns de som såg ett
nedgånget Laxå, ett slags Norrlands inland. Min
vision är att det ska synas att vi är på rull. Att
Laxå kommun med dess omgivande natur blev
Sveriges första ekoturismområde är en symbol
för att vi inte står still.
På pluskontot finns även att Laxå kommun till-
sammans med Karlskoga även i år är bäst i länet
i Sveriges Kommuner och Regioners rankning
”Nöjd Kund Index”, som bedömer landets kom-
muners service gentemot företagarna.
Men i centrum gapar många affärslokaler
tomma. Liksom i många andra svenska städer
och orter.
Längs genomfartsvägen E20, med årligen tio
miljoner förbipasserande, görs ansträngningar
för att locka fler företag.
–Det finns ett företag som sagt att de vill bygga
nedanför Dollarstore, säger Bo Rudolfsson.

Under två mandatperioder har Bo Rudolfsson, KD, suttit som kommunalråd i Laxå. På plussidan noterar han kommunens utveckling med en ekonomi i balans. Han har en unik ställning som Kristdemokrat, 39 procent
i senaste valet.

Den flyktingvänlige kristdemokraten
TEXT & FOTO:

LARS-GÖRAN MÅNZON

Kristdemokraten Bo Rudolfsson har varit kommunstyrelsens ordförande
i Laxå i två mandatperioder. Några starka minnen?
Flyktingkrisen, den kommunala ekonomin och sopskandalen är det han
nämner direkt.

Att Laxå kommunmed
dess omgivande natur
blev Sveriges första
ekoturismområde är
en symbol för att vi
inte står still.

ʼʼ
SD Lekeberg
Bli medlem på sd.se/medlem

Den 11 september väljer vi en ljusare
framtid för Lekebergs kommun.

För en folklig 
och innovativ
kommun!
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Priserna gäller v. 35

Allt för en lyckad vecka

hittar du på Profilen!

Handla i vår butik på nätet: ica.se/k
umla1

Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

Valio Smör

500g

/st3990

Ica
pannkakor

Frysta 800g

/st35ª

Bollkryss
Veckans blomma

från tisdag

/st3990

Profilen

Ica
kassler
svensk

Stammispris

/kg5990

Erik Baecklund

S har styrt i
landstinget/regionen
i mer än 100 år. Ge

Askersunds
vårdcentral bättre

förutsättningar.
Rösta för maktskifte! 

Vi vill fortsätta göra Askersund bättre!

Caroline Dieker

Vi kommer... 
- Fortsätta investera i
kommunens lokaler 
- Göra vården till en

bra arbetsplats 
- Planera fler

bostäder för familjer

Rösta på moderaterna i valet 11 september! VI TAR ANSVAR FÖR HALLSBERG
VÅR VI(S)ION 

Hallsberg en stark kommun med bra välfärd
Här klarar vi av att hålla  ordning på gator och torg, vi ska höja kunskaps
resultaten i skolorna och ge våra  äldre goda förutsättningar till tryggt liv.  
Vår kommun ger bästa förutsättningar till en bra integration, goda möjlig
heter till arbets tillfällen och vi anses vara det  logistiska navet i  Sverige. 
 Hallsberg har god beredskap för kris och klimat förändringar. 

I  H A L L S B E R G

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SVERIGE BÄTTRE?
Bli medlem på socialdemokraterna.se/bli-medlem  
eller genom att öppna din Swishapp och skanna  
koden till vänster.

I DE UNGAS KOMMUN
VILL VI

• Öka resurserna till skolan för att höja 
lärarbehörigheten och elevernas 
resultat.

• Fortsatta satsningar på våra skol-
miljöer och lokaler.

• Satsa på tidiga insatser för att möta 
barn och elevers behov.

• Behålla möjligheten till kommunalt 
sommarjobb för ungdomar mellan  
16-18 år.

• Utveckla våra lekparker samt utreda 
möjligheterna att tillskapa skate-
parker.

I SENIORERNAS KOMMUN
VILL VI

• Skapa förutsättningar för senior-
boenden.

• Möjliggöra lokaler för kulturverk-
samhet.

• Utveckla kommunens  kontaktcenter 
för mer utbud av  tjänster. 

• Behålla och utveckla våra dag-
centraler.

• Stödja pensionärs organisationerna.

I MEDARBETARNAS KOMMUN
VILL VI

• Att heltid ska vara norm och deltid en 
möjlighet. 

• Ge vår personal ökad kunskap om 
våld i nära relationer.

• Satsa på arbetsskor till  personal inom 
vården.

• Att relevanta språkkunskaper alltid 
ska beaktas vid  anställning. 

• Stärka utbildningen i 
 samhällsorientering.

I VÅR TRYGGA KOMMUN
VILL VI

• Tillskapa fritidsgårdar i alla tätorter.
• Arbeta för trevligare  tätortsmiljöer 

samt göra trygghetsskapande 
 åtgärder.

• Att kameraövervakning ska vara en 
del av trygghetsskapande åtgärder.

• Stödja vårt lokala föreningsliv. 
• Öka samarbetet mellan skola och 

socialtjänst för tidiga insatser kring 
barn och ungdomar.

• Arbeta för ökad integration.
• Utöka samarbetet med polis för att 

bekämpa droganvändning.

I VÅR FRAMTIDSKOMMUN
VILL VI

• Möjliggöra bostadsbyggande i 
 kommunens mindre tätorter.

• Möjliggöra för att 150 nya bostäder 
ska byggas under mandatperioden.

•	 Arbeta	för	bättre	kollektivtrafik	
mellan centralort och våra mindre 
tätorter.

• Bygga en ny idrottshall.
• Beakta möjligheten till solenergi    

vid byte av värmesystem eller ny-
produktion.

•	 Möjliggöra	för	fler	laddstolpar	för	
elbilar.

• Utveckla dialogen med före tagare i 
kommunen. 

KOM IHÅG ATT RÖSTA 24 AUGUSTI TILL 11 SEPTEMBER 2022

Aminato  
Bello

Joakim  
Hedelind

Anders  
Sigurdsson

John  
Åström

Andreas  
Svahn 

Lillemor  
Pettersson

Christian Selg 
Enander

Mergim  
Uka

Christina  Johansson

Niklas  
Nilsson

Ewa-Rosa 
Sliwinska

Peter  
Björk

Faridah  
Lovrencic

Peter  
Hörlin

Hans  
Karlsson

Örjan  
Åberg

Ingegerd  Svahn Karlsson

Henrik  
Axelsson

Siw  
Lunander

Susanne  
Bergqvist

Jessica  
Erichsen 

Tahani  
Sabil

Veronica  
Wallgren

Theres  
Andersson

Victoria  
Rydén

Thomas  
Larsson

Ulf   
Ström

Örjan  
Samuelsson

Tony  
Blanksvärd

Tomas  
Wetterberg

Christel  
Forsberg

Mattias  
Kvarnström

Birgitta  
Kumblad

Mariana  
Johansson

Anna  
Åström

Linus  Andersson

Emma  
Gustafsson

Ola  
Ström

Conny  
Larsson

Ola  
Sjölin

Carina  
Eklund

Matilda  
Ernkrans

Birgitta  
Billström

Magnus  
Fahlström

Berit  
Larsson

John  
Åtröm

Magnus  
Andersson

Anna Karin  Ryefalk Lotta  
Ölund
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S
Askersund

Nej till kass arbetsmiljö!

Nej till kapitalförstöring av vägar!

Nej till Sveriges näst sämsta skola!

Nej till undermåliga äldreboenden!

Ja till ordning och reda i Hallsberg! 

SD Hallsberg
Bli medlem på sd.se/medlem

Ett Hallsberg
som mår bra!

– Svår fråga, jag är inte så in-
satt. Men fler invånare skulle
väl inte skada. Men jag tror
att politikerna samarbetar
ganska bra mellan partierna.
Och så här lokalt är det väl så
att alla känner alla …

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

– Det saknas bostäder så det
är väl något som politikerna
kan jobba för. Och de gör nog
redan det. Men ett höghus på
torget vill vi inte ha, som det
pratas om. Då förstör man ju
torget, och det finns park-
eringar och en boulebana här,
så det vill man ju inte ha.
Men dom har nog hejdat upp
sig.

Gunnar
Johansson
Mullhyttan

Vad är den viktigaste frågan i valet till kommunfullmäktige?

Bo
Svensson
Fjugesta

Sofie
Johansson
Kumla

Kenth
Kämpe
Kumla

Teresia
Fredriksson
Askersund

Sören
Strömberg
Askersund

– Äldrevården. Jag tycker de
som jobbar där är för under-
bemannade och att de inte
har tillräckligt bra förutsät-
tningar för att utföra sitt ar-
bete.

– Jag vill svara både skola och
äldreomsorg. Kommunen be-
höver satsa på personalen, så
att anställda trivs och vill
stanna kvar på jobbet. Att det
blir mer kontinuitet. För att
det ska bli så krävs en bra led-
ning.

– En viktig fråga för mig är
att Kvarngårdens servering
får vara kvar. Den är en
väldigt bra samlingsplats för
oss äldre och den ska bara
vara kvar, punkt slut. Om det
är något problem, ja, då får de
lösa det.

– Det viktigaste är att
sjukvården fungerar och att
det finns bra äldrevård och
äldreboenden. Skolan är
också en viktig fråga för kom-
munen.

VAL 2022
Sydnärke

Valet till riksdag, regioner och kommunfullmäktige
närmar sig. Sydnärkenytt har frågat ett antal invånare
och politiker i de fem kommunerna vad de anser vara
den viktigaste frågan till kommunfullmäktige.

Dagliga nyheter hittar du på
sydnarkenytt.se
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FÖR SYDNÄRKES BÄSTA!

Helena Vilhelmsson

Johan Niklasson
LEKEBERG

RIKSDAGSVAL
Charlotta Englund
REGIONVAL

Billy Ludvigsson
ASKERSUND

Gösta Hedlund
HALLSBERG

Magnus Claesson
KUMLA

Paul Särnholm
LAXÅ

ÖREBRO LÄN

DINA.SE 
0770-160 500

HUR SKULLE DITT FÖRETAG 
HANTERA ETT DATAINTRÅNG?

VÅR CYBERFÖRSÄKRING HJÄLPER DIG!

Kumla 019-57 00 61 
Askersund 0583-100 08 
Hallsberg 0582-100 13 
Laxå 0584-103 37
JOUR DYGNET RUNT

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

I den stora sorgen kan det vara svårt att samla tankarna 
och fatta alla beslut på egen hand. Hos oss får du en per-
sonlig rådgivare som � nns med dig hela vägen och hjälper 
dig skapa ett � nt och personligt avsked. Tryggt att veta 
är att vi också kan ta hand om allt det juridiska som rör 
dödsboet. Läs mer på www.gotmars.se

Personlig begravningsrådgivare 
– en trygghet i sorgen

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

Ring mig för a� boka �d

KUMLA

Varför ska du rösta på Sverigedemokraterna?

Medborgare som bor utanför centralorten Kumla
har rätt till samma service som de som valt att
bo i tätorten.

Att ställa krav för att var och en ska ta ansvar
för sitt eget liv och försörjning.

Att äldre och/eller sjuka alltid ska erbjudas
”korttidsboende” för snabbare utredning och
därmed skapa bättre förutsättningar till
ändamålsenlig behandling.

Lärare ska vara lärare och ska finnas i
klassrummet för att kunna förmedla kunskap. Vi
vill införa fler stödjande medarbetare för att
minska arbetsbelastningen och administrationen
för lärare.

Kumlabornas möjlighet att bedriva sina sport-
och övriga intressen ska säkras, för att därmed
skapa meningsfulla gemensamma aktiviteter.

Alla anställda inom kommunen ska ha rätt
kvalifikationer i sitt arbete. Man måste bl.a.
kunna behärska det svenska språket i tal och
skrift, så vårdtagarna förstår och blir förstådda.

Vi vill inte bara vara liite bättre. Vi ska vara mycket bättre! Våra förslag är alltid genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska
vindarna blåser eller vad som sägs i media.

Sverigedemokraterna i Kumla har ett genuint program för perioden 2022−2026:

Sven Erik Kilsten
Gruppledare & ordförande

Vi hjälper till att hålla
cancer borta från barn Följ & gilla oss

på FacebookVårt företag är barnsupporter 2021

30 år i branschen

Vi finns på plats
vardagar 8-16Vi kö
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Sortimentmix som marknaden efterfrågar

Kvalitet till rätt pris

ÅKERVÄGEN 18 ASKERSUND
Telefon: 0583-77 08 90
Mail: info@burbagemaskin.se

www.burbagemaskin.se

Hög servicenivå

Stor erfarenhet

Vi finns även på
Blocket.se

Tina Johansson • Therese Magnusson • Frida Larsson • Liv Olsson

NY LEDNING
FÖR EN BÄTTRE OCH 
TRYGGARE VÄLFÄRD
Tina Johansson • Therese Magnusson • Frida Larsson • Liv Olsson

VÅRT LAXÅ
KAN BÄTTRE

Socialdemokraterna i Laxå kommun

 UTVECKLA BODARNEPARKEN  
 TILL EN “SINNENAS PARK”  
  Kristdemokraterna vill utveckla Bodarne-   
 parken och skapa en park med plantering-  
 ar, gångar och bänkar, utveckla lekplatsen,  
 aktiviteter för barn och vuxna samt ha  
 någon form av plaskdamm för de minsta  
 barnen. 

 SENIORLÄGENHETER SKA FINNAS I  
 HELA KOMMUNEN
   Vi ser behovet av lägenheter för äldre. Vi vill  
 skapa fler attraktiva bostäder med möjlighet för  
 samvaro och trivsel i närområdet för att ge möj- 
 lighet att bo kvar på orten.  Detta kan ske genom  
 samverkan med bl.a. lokala föreningar. 

HELA LAXÅ KOMMUN SKA FORTSÄTTA UTVECKLAS!
Vår kommun har utvecklas positivt under de senaste åtta åren. Det händer nya saker och det byggs 
fastigheter som tidigare var otänkbara. Laxå kommun har blivit bra att leva i och utvecklingen går åt rätt håll 
- men det finns mer att göra. 
   Tillgången till välfärd har blivit bättre, med bland annat nybyggda skolor och äldreboenden, asfalterade vägar 
och en satsning på kultur. Många av oss kan komma ihåg hur det vara före 2015, under de år som den tidigare 
majorteten styrde - hur ekonomin var i bottenläge, hur gator och parker förföll och inga pengar fanns för investering 
eller renovering av kommunens fastigheter.
   Laxå kommun har förändrats under de åtta år som vi varit med att  
styra - nu ber vi om Ditt förtroende att få fortsätta och skapa en  
bättre kommun.  Under de kommande åren vill vi satsa på att 
 bl.a. införa mer lokalproducerade livsmedel i alla våra verksamheter!  
   Dessutom vill vi skapa en “Sinnenas park” för barn och vuxna 
 i Laxå centrum, en allaktivitetsplats vid  Stationsparken i  
Finnerödja, hundrastgård i centrala Laxå, etc. 
   Den positiva utvecklingen av Laxå kommun kan  
fortsätta. Ditt stöd och Din röst på  
Kristdemokraterna behövs för att detta ska ske.
  
                                                                                               

DE ÄLDRE I LAXÅ KOMMUN  
SKA FÅ DET BÄTTRE  
 Kristdemokraterna vill utveckla morgondagens 
äldreomsorg – vi har börjat med att förbättra 
förutsättningarna för trygg ålderdom. Vi vill 
vidareutbilda fler anställda samt stärka den 
medicinska och språkliga kompetensen samt 
satsa på kvalité, valfrihet och trivsel.

               Ivonny            Anette            Bo 
                 Falk                  Schön           Rudolfsson

 SKOLRESULTATEN SKA BLI  
 BÄTTRE 
   Med en helhetssyn på eleverna och deras  
 utbildning vill vi bl.a. satsa på rastaktiviteter, 
 elevhälsoarbetet och utökad läxhjälp.  
 Lärare och rektorer, etc ska stöttas i arbetet.

#1 Andreas Brorsson
#2 Annica Sjöqvist

RÖSTA 11 SEPTEMBER!
Din röst är viktig, ge inte bort den makten!

TRYGGHET.
TILLVÄXT.
ANSVAR.
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Hela kommunen ska leva
• Det ska vara möjligt att bygga och bo i hela kommunen
• Bygg nya hyresrätter i fler orter
• Vägnätet i hela kommunen måste bli bättre.
• Företag och arbetstillfällen ska finnas i hela kommunen.
• Utveckla de gröna näringarna avseende både jord och skog.

• Vård, skola och barnomsorg ska vara prioriterade verksamheter
• Fler elever måste vara behöriga till gymnasiet när de lämnar grundskolan. 
• Det ska vara tryggt att bli gammal i Hallsbergs kommun. 
• För oss är vårdcentralerna i både Pålsboda och Hallsberg viktiga. 

• Hallsberg ska vara Vi, inte Vi och Dom. 

• Mer förnyelsebar energi
• Uppmuntra till etablering av vindkraftverk
• Uppmuntra till utveckling och etablering av solenergi
• Arbeta för tankställen med förnyelsebara drivmedel 
• Tillgång till fler laddstolpar

FÖR HALLSBERGS BÄSTA

MED CENTERPARTIET I HALLSBERGS KOMMUN

HALLSBERG

Det bästa för
Askersunds kommun

Rösta på
Socialdemokraterna!

Erik Köning och Anna Ahnér,
våra kandidater som

ordförande i Socialnämnd
och Kommunstyrelse.

Vi växer som parti, bli
medlem du också.
Gå in på hemsidan:

www.socialdemokraterna.se/
bli-medlem/bli-medlem-nu

Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är

verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

Fönsterputs
Flyttstäd
Golvvård

Trädgårdsarbete
Storstäd

Visningsstäd
Byggstäd
Hemstäd
Trappstäd

Mattrengöring
Snöskottning

Kontorsstädning
Takrengöring

Garage/vindsröjning

Ta kontakt med oss i alla frågor som
gäller fönsterputs och städ.

Vi diskuterar gärna
arbetsutföranden och priser.

Ring: 0582-153 81
Maila: info@hoffes.com

Kumla kommun

Det har kommit en helt ny bok
omLaxåMotorklubb – 200 sidor
klubbhistoria. Den är skriven
av Lisbeth Axelsson och har
tillkommit i samband med att
klubben firar 75 år. Tanken är
att intäkterna från boken ska
sponsra ett ungdomsstipen-
dium.

Året var 1947 när Laxå Motorklubb bildades.
Dess första bana var Linddalsbacken som ligger
mellan Laxå och Vretstorp. Gamla klipp ur
arkivet visar att tävlingar anordnades där i
slutet av 40-talet och att entrén låg på 50 öre.
I början av 60-talet blev det en flytt mer cen-
tralt mot Laxå. Till Venabanan som ligger bred-
vid det lilla flygfält somfinns i Laxå, bara ett par
kilometer utanför stadens centrala delar.
Här håller man till än idag.

Ronnie P debuterade i Laxå
– Banan stod klar 1961. Den var då Sveriges

första asfalterade gokartbana och drog stort
intresse till sig. Bland annat gjorde Ronnie Pe-
terson sin tävlingsdebut här, säger Lars-Åke
Danielsson från Laxå Motorklubb.
Lars-Åke har varit engagerad inom förenin-
gen i 60 år så få har bättre koll på dess historia
än han. Lars-Åke har även varit delaktig i ska-
pandet av boken genom att ta fram en mängd
bilder som klubben har i arkiven. 15 000 bilder
har man haft att välja mellan.

Chefer från ESAB låg bakom
Att det blev en ny racerbana i Laxå 1961
berodde dock till stor del på de dåvarande
chefer som var hos ESAB, stadens stora arbets-
givare. Bertil Lundberg, Erik Lundholm och
Karl-Erik Andersson var deras namn.
Samtliga hade ett stort racingintresse.
Boken handlar till största del om Laxå Mo-
torklubb, men den berättar även parallellt om
Laxås utveckling som samhälle genom åren.
Och att det blev en bok av det hela just nu var
passande i tiden.
– Vi firar 75 i år och ville dokumentera den
tiden med en bok. Jag tycker den blev jättebra,
fastslår Lars-Åke Danielsson.

"Som att åka berg och dalbana"
Lisbeth Axelsson heter bokens författare. Hon
inledde arbetet i maj 2021 och lite mer än ett
år senare är boken klar. Lisbeth är från närom-
rådet själv och har skrivit flera böcker tidi-
gare.
Även om Lisbeths kunskap om racing inte
var på topp innan hon tog sig an boken, så har
det flutit på bra med arbetet.

– En stor orsak till det är att klubben har en
sån exemplarisk ordning i sitt arkiv. De har ex-
empelvis en egen pärm för varje tävling som
anordnats sedan starten och dessutom tusen-
tals bilder att välja mellan, säger Lisbeth.
För att ge Lisbeth en större inblick i skrivan-
det har hon även fått följa med på några rac-
ingturer där det getts full gas.
– Det gick undan och kändes lite som att åka
berg och dalbana, avslutar Lisbeth Axelsson.

FAKTA
Totalt har 1 000 exemplar av "Full Gas i
75 år Laxå Motor-klubb" tryckts upp.
Planen är att intäkterna från boken ska
gå till en nyinstiftad stipendiefond för
ungdomar.
Med tiden har inriktningen på banan
förändrats. Det sista loppet för go-kart
kördes redan i början av 70-talet. Nu-
mer är det mestadels folkrace och
crosscart som anordnas.
Den 13-14 augusti anordnades Laxåfes-
tivalen Folkrace.Lisbet Axelsson, Lars-Åke Danielsson, Lars-Erik

Odhe.

T v och ovan: Från Linddalsbacken 1948.

Starten går för formula K på Venabanan i Laxå. Starter är Sven-Olov Johansson och främst i startfältet nummer 52, Ronnie Petersson.

Sven-Olov Kumlin på sin hemmatillverkade mc
med Triumphmotor på Skarpnäckbanan
1953. Skarpnäckbanan var en tävlingsbana för bilar
och motorcyklar utanför Stockholm.

75-årsfirande Laxå MK ger ut ny
bok med 200 sidor klubbhistoria

TEXT & FOTO:

ANDERS BJÖRK

Vid Motorp, nära Tripphults-
sjön, Östansjö, håller Halls-
bergs kommun sedan sådär 20
år sommarkollo för mellansta-
diebarn. Så har det varit även
den här sommaren.

– Det kommer drygt 200 barn under de här
veckorna, berättade Anna Björkman, fritids-
konsulent på Hallsbergs kommun, vid Syd-
närkenytts besök i början av sommaren. Just
då var det sjätteklassarnas vecka.
För några av barnen blir det kanske den enda
chansen till utflykt, bad och utevistelse som
ges under sommaren. Kollovistelsen kostar
150 kronor per barn. Då ingår bussresa varje
dag, lunch frukt och alla aktiviter.
Varje barn får bara vara med en vecka per
sommar.
– Vi hämtar på barnens ordinarie skola, un-
dantaget är Hjortkvarn, vi hämtar även där,
trots att det inte finns skola där. Det är väl
långt för Hjortkvarnsbarnen att ta sig till Påls-
boda.

Intensiva dagar
Det är alltså inte frågan om något lägerkollo.
Man bor inte över i baracker och kan inte, som
Cornelis, skriva hem.
– Nej, vi håller påmellan nio och tre, Jag tror

många tycker det är skönt, det är intensiva da-
gar, med mycket skoj. De flesta är ofta mycket
trötta när bussen går hem på eftermiddagen.
Vi är ju ute nästan hela tiden.
Men vad gör man på kollo då?

– Fotboll, och andra bollspel, kanotpadlding,
dunken, fiske, schack, pyssel och inte minst
bad.
För Lowisa Magnusson, Axel Ek och Lilly
Hammar som precis slutat Långängsskolan i
Hallsberg är just badet centralt.
– Bada är viktigast. Det har varit lite kallt,
men det gör inget, bada måste man, säger
Axel.
– Men att få vara med sina kompisar, bara få
hänga, är också toppen, säger Lowisa och Lilly.
Vid ett annat bord sitter Tela Katramiz,
Maria Fredriksson, Neo Niklasson Thea
Dahlström och och Emilia Eriksson. De kom-
mer från olika skolor i Hallsbergs kommun.
– Det bästa är kompisarna. Att få hänga,
prata. Det var roligt att paddla kanot också.
Nu pärlar vi armband, säger Maria.
Elsa Wester står uppflygen i ett träd.
– Bada och hänga är bäst, skrattar hon.
Alla verkar ha varit med på kollo tidigare.
– Det är en superkul vecka. Jag har varit med
sedan jag gick i fyran, säger Elsa och hoppar
ner.
Röda Korset är med en dag och lär ut första
hjälpen och Hallsbergs Sportfiskeklubb kom-
mer förbi och ordnar fiske.
De flesta av de sju vuxna som jobbar med
kolloverksamheten arbetar annars på Fritids-
gården Cuben i Hallsberg.
– Vi har också några feriearbetande skolung-
domar som hjälper till.
Gården Motorp ägs av Hallsbergs kommun.
Exempelvis föreningar kan hyra gården.
– Det är perfekt för friluftsaktiviteter, fem
minuter till Tripphultssjön. Men det är enkel
standard. Utedass. Dessutom måste man ha
med sig dricksvatten berättar Anna Björkman.

Simon Backlund jobbar
med kollot. Han har låtit
barnen skriva autografer
på linnet, somminne.

Tela Katramiz, Maria Fredriksson, Neo Niklasson Thea Dahlström och och Emilia Eriksson kommer från
olika skolor i Hallsbergs kommun.

Lowisa Magnusson, Axel Ek och Lilly Hammar gillar att bada och att
vara med varandra, kompisarna.

Kul värre på sommarkollo i Motorp

TEXT & FOTO:

HENRIK ÖSTENSSON

Sommarminnet
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Lösningar på korsorden hittar
du på sydnarkenytt.se/tidning

Kryßet

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!

Vi h
ar h

elhe
tslös

ning
en!

Vi utför
takrenoveringar,

fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

Visst lönar det sig att göra sylt
och saft och marmelader. I
synnerhet i dessa tider. Jag har
källaren full för det är blanddet
roligaste jag vet. Men när jag
tittade på priserna på sylten i
affärenhäpnade jag. För jag har
aldrig i hela mitt liv köpt en
burk sylt (utom hjortron). Sylt
är ingen konst men pröva att
göra din egen chilisås!

TEXT: ING-BRITT JONASSON

FOTO: ROGER LUNDBERG

Förr i tiden kom oftast torggummorna (som
inte behövde vara så gummiga förresten) cyk-
lande in till stan med sina bär och grönsaker.
Vad gör du helst själv av dom, frågade jag en
gång.
– Spottsoppa, sa en av dom och visst förstod
jag att det var soppa av körsbär med kärnorna
kvar.
Men skulle någon ha sagt chilisås skulle jag
ha blivit förvånad. För ingen visste vad chilisås
var på 70-talet.

Visst lönar det sig
Ja, det är förvisso konstiga tider vi lever i, som
vi inte är vana att leva i. Priserna på maten
bara stiger och stiger. Hur mycket kan dom
stiga innan det tar stopp?

Hade någon frågat mig för ett halvår sedan
om det verkligen lönar sig att göra just chilisås
hade jag svarat nej.
Priserna ligger mellan 40 och 60 kronor kilot
i affären.
Har man odlat tomater själv går det ju fint att
göra chilisås. Men du köper naturligtvis inte
tomater till chilisåsen, utan det duger bra med
krossade tomater som det fortfarande är hyf-
sade priser på.

Tänka sig – ingen chilipeppar!
I här receptet från 1973 ur den utmärkta
Tranbärssylt och rönnbärsdricka av Kerstin
Henriksson, finns ingen chilipeppar med!
Du kan använda chiliflakes (torkad chilipep-
par med frön och allt) eller färska chilipep-

parpungar. Vill du ha chilisåsen stark ska du ta
så små pungar som möjligt. Dom är starkast.
Jag använde chiliflakes och tog nog mer än
jag trodde, därför fick jag tillsätta rätt mycket
extra brun farin.
Kryddorna köper du hela och mortlar, det
ger mer smak. Det blir cirka 1,5 kilo chilisås.

Variera smaksättningen!
I receptet tog jag mindre muskotnöt och lade
till 2 tsk riven färsk ingefära och 2 tsk mald
kryddpeppar.
Det står inget om konserveringsmedel men
jag tillsatte Atamon.

INGREDIENSER
1 kg röda tomater eller 1 kg krossade
tomater
3 hg gula lökar
2 röda paprikor
5 msk brun farin
2 dl vinättika eller vinäger
2 msk salt
2 tsk malda kryddnejlikor
2 tsk mald kanel
2 tsk riven muskotnöt
Paprikapulver efter smak

SÅ GÖR DU
1. Doppa tomaterna i kokande vatten
och dra av skalen. Skär i bitar. Hacka
lök och paprika fint.
2. Lägg allt i en tjockbottnad kastrull
och koka 1 timme på låg värme. I re-
ceptet står det att kryddorna inte ska
vara med från början, men det tyc-ker
jag.
3. Nu sprider sig ljuva krydd-dofter i
köket. Rör med jämna mellanrum.
4. Smaka av. Mer sötma? Såsen ska
vara sötstark.
5. Häll upp på flaskor eller burkar.
Känn dig rik!

Från spottsoppa
till egen chilisås

Vad sägs om att bjuda på en korv med bröd med egen chilisås på? Mums. Och du kan göra den hur stark du vill. Det ville jag. Men du kan också göra den mild men
inte smaklös. Du behöver förstås tomater, men det duger bra med krossade på burk eller i kartong.

Ing-Britts mat
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Våra främsta kandidater inför valet 2022:
#1 Andreas Brorsson
#2 Annica Sjöqvist

Rosta 11 sep
tember!..

Läs mer i vårt valprogram om vad
Socialdemokraterna i Kumla vill.
Snart i en brevlåda nära dig!


