Information från partiet HELA Sunne
Ett stort tack till alla som röstade på oss
hösten 2014 och gjorde det möjligt att efter
43 år åstadkomma ett politiskt maktskifte i
Sunne.
– Vi har nu bl.a. ordförandeposten i kommunfullmäktige och bildningsutskottet,
posten som vice ordförande i kommunstyrelsen och Miljö- och Bygglovsnämnden,
ordinarie plats i allmänna utskottet och fem
platser i kommunfullmäktige.
Nedan följer ett axplock av de frågor, som vi
driver just nu:
Byskolorna måste få finnas kvar
Byskolornas vara eller inte vara är fortfarande en öppen fråga. Ansvarig verksamhetschef föreslog i somras att klasserna 4-6
ska avvecklas i fyra byskolor.
– Under våren lär det bli diskussion om
Klättenskolan. Idag har skolan för många
elever i relation till tillgången på lokaler.
Elevantalet kommer dessutom att öka
framöver. HELA Sunne kommer att
föreslå utbyggnad av Klättenskolan.
Bostäder för våra äldre måste fram
Det behövs bostäder i Sunne. Hela 179
personer står i kö för lägenhet i seniorboende.
Därför drev vi i kommunstyrelsen, tillsammans med S, MP, V och SD, mot de borgerligas vilja, igenom att kommunen skulle förvärva Hotell Selma Lagerlöf.
– Ett stort antal bostäder skulle ha kunnat
tillskapats i befintliga byggnader.
– Genom en flytt av all kommunal administration till Hotell Selma Lagerlöf skulle
dessutom kommunhuset och Kvarngatan 6
(tekniska kontoret) ha kunnat byggas om till
seniorboende.
– Nu blev det inget av med detta. Hotellets
ägarrepresentant höll inte den muntliga
överenskommelsen att sälja hotellet till
kommunen.
– Behovet av bostäder finns dock kvar.
Därför har HELA Sunne nyligen lagt en

motion om att kommunhuset ska byggas ut,
så att alla förvaltningar ryms i kommunhuset.
Kvarngatan 6 ska därvid byggas om för
seniorboende. I övrigt ställer vi oss bakom,
att kommunens bostadsbolag snarast möjligt
ska bygga nya bostäder vid bl.a. Allegården
och Magasinsgatan.
Sälj inte campingen och Kolsnäs
Sunne Turism driver Kolsnäsparken, campingen och turistbyrån. Bolaget ägs av kommunen, som också äger berörda markområden. Campingen ger under ett normalår en
årlig vinst i storleksordningen 800 000 kr,
som bl.a. täcker kostnaderna för folkparken
på Kolsnäs.
– Starka krafter inom kommunen, såväl
politiker som tjänstemän, vill sälja campingen med mark till en köpare av det för tredje
gången i ordningen konkursade Vattenlandet.
Senaste konkursen uppgick till 20,5 milj. kr.
Största fordringsägare är Fryksdalens Sparbank med fordringar på ca 17 milj. kr.
– Banken hoppas hitta en köpare genom att
”sockra” förvärv av Vattenlandet med löfte
om att en köparen får förvärva campingen
med tillhörande mark inklusive folkparken.
Campingens intäkter kan dock aldrig kompensera för Vattenlandets ständigt återkommande förluster.
– HELA Sunne motsätter sig försäljning
av campingen, folkparken och annan mark i
närområdet. Kommunen ska inte subventionera privat verksamhet genom försäljning av
kommunala tillgångar till underpris. Det
räcker med att S tillsammans med V och de
borgerliga partierna den 25 maj beslöt sälja
Slottet för 250 000 kr.
HELA Sunne behöver Dig!
Medlem blir du genom att betala in
100 kr på BG 155-8816.
Läs mer på www.helasunne.se
Vi i HELA Sunne önskar er alla
en God Jul och ett Gott Nytt År

	
  

