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Kommunala Bostadsbolaget har 
köpt två nybyggda hus med åtta 
lägenheter vardera, av en privat 
fastighetsägare i Höviksnäs. 
Det skulle ha blivit bostadsrät-
ter annars. Kostnaden blir med 
statliga investeringsbidrag och 
energibidrag förmånligt för kom-
munen vilket är viktigt för hyror-
na. De 16 hyreslägenheterna blir 
klara i slutet av maj. Fördelning 
sker efter Bostadsbolagets kö.
   – Bra för tjörnborna och 
Tjörn. Det underlättar att få 
personal till äldreomsorg och för-
skolor. Det är möjligt vi kan göra 
fler bra affärer som ger lägen-
hetstillskott i Skärhamnsområdet. 
Detta är utöver beslutade byggen 
på Nordeviksgärde (16 lägen-
heter) och i Kållekärrs centrum, 
säger Leif Göbel, 2:e vice ordf. i 
Bostadsbolaget.

Fuska inte bort bostäder

Dunkavlemyren i Skärhamn har 
valsat runt i den kommunala 

planprocessen i väldigt många 
år. Ett av få områden som i när-
tid kan ge ett rejält tillskott av 
lägenheter. Nu i slutskedet har 
vissa krafter försökt spela in att 
området främst reserveras för 
"100 äldreboenden". Då skulle 
hyreslägenheterna försvinna.
   – Socialdemokraterna säger 
definitivt nej till att förändra 
detta område till ett slags 
"Äldrecentrum". Skärhamn 
behöver främst hyreslägenheter 
så vi kan locka förvärvsarbe-
tande och klara personalbehovet, 
säger den socialdemokratiska 
gruppen i Bostadsbolagets 
styrelse.
– Socialnämnden har tidigare 

varit helt eniga om att äldrebo-
ende (med vårdpersonal) behövs 
främst på norra Tjörn. Gäller 
den bedömningen inte nu? Vi 
kan inte bolla omkring med två 
olika platser för runt 100 äldre-
boenden, säger Leif Göbel.

Fler hyresrätter i Rönnäng

Sydvästra Tjörn har ett gott 
utbud av villor och bostadsrät-
ter exempelvis Mossholmen. 
Här säger det kommunala 
Bostadsbyggnadsprogrammet 
klart att det främst behövs hyres-
lägenheter. Trots det så valde den 
styrande majoriteten nyligen att 
låta fem lägenheter i Rönnäng bli 

bostadsrätter. Trots att kommu-
nen sålt marken med förbehållet 
att det skulle byggas hyreslägen-
heter.
   Då få privata byggherrar 
bygger hyreslägenheter och 
Bostadsbolaget kan bygga 
och få hyfsade hyror måste vi 
få fram något rejält bygge i 
Rönnängsområdet. Valfrihet i 
praktiken.

Det börjar bli aktuellt att ta in 
underlag för ställningstagande 
om hur kommunen ska göra med 
Bleketskolan inför framtiden. 
Alternativen är en helrenovering 
med ombyggnationer eller ett 
nybygge. Barn- och utbildnings-
nämnden har uttalat sig för att 
kommunala Bostadsbolaget ska 
studera och komma med en kal-
kyl på bägge alternativen.

Detta är glädjande. För inte så 
länge sedan talades det i sam-
band med utredningen ”Skola 
2025  ” om att eventuellt lägga 
ner Bleketskolan på grund av 
bristande elevunderlag. 

Dagens befolkningsprognoser 
visar snarare på problem att 
ordna lokaler för fler förskole-
barn och grundskolebarn. Hur 
mycket beror på integrationen 
och vad för slags bostäder som 
byggs och vilka åldrar som flyt-
tar dit.

Rejäl befolkningsökning väntas

Enligt kommunens senaste 
befolkningsprognos för Område 
2 som består av Rönnäng 
Klädesholmen, Bleket, Kuballe/
Tolleby, Fagerfjäll/Djupvik, 
Tjörnekalv, Åstol och Dyrön 
kommer befolkningen att öka 
från 3 674 invånare 2016 till 
4 010 år 2020. I samma område 
planeras för 91 nya bostäder.

Bygg nya Kustskolan –
snettt emot Ishallen

Socialdemokraterna har i flera 
valrörelser förespråkat att det 
byggs en ny ”Kustskola” för hela 
sydvästra Tjörn. Placerad snett 
emot Ishallen i Rönnäng och där 
gymnastikhall och matsal/kök 
kan användas av många fler än 
skolelever för att få bättre kapa-
citetsutnyttjande och inte minst 
ekonomi.

– Vi talar om en skola för fram-
tiden som ska fungera ”Mitt 
i byn” d v s utöver att ha bra 
undervisningslokaler också kunna 
användas för fler ändamål och av 
övriga samhället, inte minst för-
eningslivet. 

Det senare är viktigt för ekono-
min för skolan - det blir väldigt 
dyrt om skolan själv ska stå för 
alla hyreskostnader. Inte minst 
central är frågan om hur man 
utnyttjar och driver kök, matsal 
och gymnastikhall viktig, säger 
Nils Lackfors, 2:e vice ordf. i 
barn och utbildningsnämnden.

Ny skola öppnar upp mark –
för en rejäl satsning på bostäder

– Vi inom (S) förespråkar 
att kommunen efter årtion-
den av "laga och lappa" river 
gamla Bleketskolan och låter 
Bostadsbolaget och privata 
bygga nya bostäder där. Bolaget 

skulle kunna bygga ett några-
punkthus på 5-8 våningar med 
hyresrätter och en del borätter/
ägarlägenheter för att få rimliga 
hyresnivåer. Privata kanske kan 
vara intresserade av exempelvis 
senior-/trygghetsbostäder. Säljer 
vi av en del av marken får kom-
munen in lite friska pengar också, 
säger Leif Göbel, 2:e vice ordf. i 
Bostadsbolaget.

Viktig för hela sydvästra Tjörn

– Vi måste se till hela sydvästra 
Tjörn som en enhet med bra 
underlag för kollektivtrafik, 
kommersiell och samhällsser-
vice. Särskilt intressant är pla-
nerna på förädlingen av Stansvik/
Ängholmen och nya möjliga 
arbetsplatser inom fiskenäringen. 

Samtidigt byggs en hel del på 
Mossholmen också, säger Benny 
Andersson, oppositionsråd som 
bor i närområdet. 

– När det gäller en ny skola är 
Socialdemokraterna är inte främ-
mande att låta privata intressen 
driva kök/matsal och även gym-
nastikhallen. Väl använda lokaler 
som kan fungera för många fler 
ger en helt annan ekonomi. Vi 
vill också se mer synergieffekter 
mellan Ishallen och skolan t ex 
när det gäller läger och utbyte. 
Bygger man en modern gymnas-
tikhall ser jag den mer som ett 
motions- och träningscenter sna-
rare än en traditionell gympahall. 
Ett nybygge kräver också nytän-
kande på finansiering, utnytt-
jande och flexibilitet.

Äntligen blir det fler hyresrätter i Skärhamn, Höviksnäs och Kållekärr

Kommunala Bostadsbolaget storsatsar

 Tänk kreativt och framtidsinriktat – Kustskolan
 Ersätt Bleketskolan med ny skola i Rönnäng

Det finns stora utmaningar för 
verksamheterna inom skola 
och förskola under året när det 
gäller ekonomin med den av 
majoriteten lagda budgeten. De 
styrande partiernas budget för 
2017 innebar att nämnden var 
tvungen att varsla 15-20 peda-
goger om uppsägning. I höstas 
stoppade sedan majoriteten 
denna process och tillsatte sam-
tidigt en extern konsult till en 
kostnad av drygt 400 000 med 
uppdrag att hitta besparingar på 
7-9 miljoner som då inte skulle 
innebära minskning av personal. 

Konsulten har ett mycket svårt 
uppdrag eftersom personal- och 
lokalkostnader är de stora ut-
giftsposterna. Att nå besparingar 
i denna storleksordning är smått 
omöjligt, säger Nils Lackfors 
(s), andre vice ordf. i Barn- och 
Utbildningsnämnden. 

Konsultens utredning 

kommer att presenteras i april.
Majoritetens budget för 2018 
innebär att  Barn- och ut-
bildningsnämnden ska spara 
ytterligare 2%, ca 7 miljoner. En 
summa som motsvarar ytterli-
gare ca 14 pedagogtjänster.

Antalet barn inom förskolan har 
under senare år ökat och kom-
mer att öka i år, 2018 och åren 
som kommer vilket är mycket 
positivt och ett av kommunens 
mål.

– Detta innebär också att 
kommunen måste öppna fler 
förskoleavdelningar och anställa 
mer personal inom förskolan. 
Denna ekvation går inte ihop 
med majoritetens budget, dvs att 
skola/förskola ska spara 14-16 
miljoner och minska perso-
nal samtidigt som de behöver 
anställas mer personal inom 
förskolan. Liksom för socialas-
budget behövs det skjutas till 
mer pengar för att klara det med 
kvalitet, säger Nils Lackfors.

I väntans tider

Benny Andersson, oppositionsråd för (S) på Tjörn i området i 
Rönnäng där nya Kustskolan skulle kunna ligga. Gångbro över vägen 
till gymnastikhall och eventuellt kök/matsal/samlingslokaler.

Bostadsbolaget bygger nu vid 
Närcentralen i Kållekärr 16 
hyreslägenheter. Åtta av dem 
består av två rum och kök -  48 
kvadratmeter. De övriga åtta 
lägenheterna har tre rum och 
kök - yta på 70 kvadratmeter. 
Inflyttning januari 2018.



Den ganska trista SAGA tomten 
i Skärhamn vill vi pröva att göra 
om till ett grönare parkområde 
innehållande ”Utegym” för spon-
tanidrott, en lekplats, minigolf 
och boule. En liten kiosk. Kanske 
kan man flytta Tjörns Segelsäll-
skaps Hus från Södra hamnen till 
området - det skulle passa med 
segelskola i den miljön. Den nya  
”Sagaparken” skulle ge central-
orten det grönområde som saknas. 
Trafikmiljön  och Hamnvägen tål 
knappast några tyngre bilalstrande 
verksamheter efter exploateringen 
av Havsporten och Malaga.
   I budgetarbetet inför 2018 möts 
vi av en bister verklighet där eko-
nomin för kommunen har mycket 
stora påfrestningar särskilt för 
kärnverksamheterna. Men också  
utmaningar, inom förskola/skola 
inom socialförvaltningen för äldre-
omsorgen och individ och famil-
jeomsorg. Därför har vi sagt nej till 
ett storstilat Kulturhus/Ungdomens 
på SAGA-tomten.

Vad vill (S) istället?
•   Samarbete med Akvarellmuseet 
angående bio/filmvisning. Kom-
munen lägger 2 380 000 kr/år i 
bidrag.
•   Pröva en ny stor scen exem-
pelvis i samband med ny plan 
och framtida nybyggnationer vid 
Höviksnäs entré och med en kopp-
ling till skolan som redan idag är 
ett allaktivitetscenter.
•   Utred möjligheterna att bygga 
ut Röavallen till en fullstorlekshall 
20 x 40 meter kopplat till att plat-
sen blir ett multisportcenter.
•   Ökat öppethållande på fri-
tidscentra och fler spontanidrotts-
platser i våra befintliga samhällen.

Styrelsen tillsammans med anställda 
vid Tjörns Hamnar AB, kom-
munägt, påbörjade ett utvecklings-
arbete 2015. Arbetet innebär att 
verksamhetsområdena Wallhamns 
Industriområde, fjärrvärmeverket i 
Kållekärr, Färjetrafiken inom kom-
munen, Fritidshamnar/gästhamnar 
förtydligades och en vision för lång-
siktighet tillsammans med mål och 
strategi togs fram.

Ett kommunalägt bolag har fler 
lagar och föreskrifter att förhålla sig 
till än ett privatägt aktiebolag.
– Vi socialdemokrater som sitter i 
styrelsen anser det mycket viktigt 
att vi hela tiden minns varför bola-
get bildades, vem som är ägare och 
vad bolaget är till för, säger Mona-
Lisa Dahlberg, (S) 2:e vice ordf. i 
bolaget.

– För oss är det också oerhört vik-
tigt att Tjörns själ bevaras, såsom     
att strandnära mark och vatten-
områden bevaras för allmänhetens 
tillträde och för kommande genera-
tioners tillgång till strand och hav.

Från Socialdemokraterna sitter 
förutom Dahlberg, Jan Berndtsson, 
ledamot och Hans Strandberg och  
ersättare i styrelsen.

Tjörns Hamnar AB har drygt 35 
hektar mark och ca 58 000 kva-
dratmeter lokaler samt ett antal 
verksamheter. Genom omstrukture-
ring och avveckling av förlustverk-
samheter har Tjörns Hamnar AB 
skapat stort värde för ägaren (kom-
munen). 

Åren 2006 – 2015 har det faktiska 
nettobidraget till kommunen upp-
gått till ca 134 miljoner.

TjörnKuriren

Gröna "Sagaparken"

Lyssnarträff i Klövedal

Sociala plågas av 
stora underskott

Hänt inom Tjörns Hamnar AB

Vi har öppet i vår 
lokal i Humlan vid 
Brandstationen i 
Kållekärr. Varje måndag 
kl 18-19 vecka 2-22 och 
34-50. Ej 17/4.
Kom gärna in på en fika 
och ett snack.

Arbetarekommunmöte. 
En onsdagkväll från 
kl 18.30 på Humlan i 
Kållekärr. 
Jeanette Olsson från (S) 
i Stenungsund kommer 
och berättar vad som 
hände på partikongressen 
i Göteborg.
 Välkommen!

Förvaltningsrätten har 
upphävt Skolinspektionens 
beslut om att säga nej till 
en ansökan om Långekärr 
som friskola.
   Friskoleansökan har 
reviderats, med exempelvis 
en ny budget – vilket varit 
avgörande för det nya 
beslutet. Förvaltningsrätten 
anser nu att den ekono-
miska föreningen har för-
utsättningar att driva skola, 
och hänvisar målet tillbaka 
till Skolinspektionen för 
fortsatt prövning kring 
huruvida övriga krav i 
skollagen uppfylls. 
   Nu återstår vad 
Skolinspektionen säger. 
Den ekonomiska fören-
ingen bakom friskolan 
kommer också att disku-
tera med kommunen - det 
är Bostadsbolaget som äger 
fastigheterna.
   Kanske kan där bli en 
friskola öppen från hösten.

Vill du vara med och bli 
medlem kan du göra på 
lite olika sätt.
o  Kom till ett möte eller 
till Humlan en måndag-
kväll (se ovan) så fixar vi 
det där.
Kolla på Facebook när vi 
träffas
Socialdemokraterna 
på Tjörn eller 
Socialdemokraterna Tjörn.
o  Gå in på 
Socialdemokraternas 
hemsida
www.sap.se
o  Kontakta vår ordföran-
de Benny Halldin mob
0708-93 66 11 eller mail
roset@swipnet.se  

TjörnKuriren
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Socialdemokraterna
på Tjörn
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bennybagarn@gmail.com

www.socialdemokraterna.se/tjorn

Solen, våren, värmen, ljuset gör sig 
allt mer påmint och man börjar åter 
få hopp om en positiv tid.

Ökat samarbete
I vår kommun börjar vi samarbeta i 
fler frågor med kloka förtroendevalda 
inom borgerligheten. Jag har skrivit 
om det tidigare att jag tror på mer 
blocköverskridande samarbete för att 
en bra kommun ska bli bättre. Ibland 
kan det för den oinvigde låta som att 
vi bara bråkar mellan blocken. 

Jag tycker att Socialdemokraterna 
som företräder en tredjedel av tjörn-
väljarna - det största partiet med 12 
mandat - ska samarbeta över block-
gränserna. Men vi förstår också att 
det finns en slags "beröringsskräck". 
Vissa är rädda för att samarbete med 
(S) kan leda till att Alliansen mellan 
Moderater, Liberaler och småpartier-
na Kristdemokraterna, Centern och 
Miljöpartiet kan rämna. Det är synd 
för tjörnborna - ytterst.

Tjörnmoderaterna har bra idéer

Vi har nu påbörjat budgetarbetet för 
2018 och då slår det mig igen att vi 
faktiskt är överens i många frågor 
men inte i alla. Jag roade mig med att 

läsa Moderaternas partiprogram för 
mandatperioden på Tjörn. 

De prioriterar samma frågor som 
socialdemokraterna! Till exempel 
att alla anställda ska kunna leva på 
sin lön, att det är en heltid i botten. 
Förbättra näringslivets förutsättning-
ar, samma som vi. Satsa på spontani-
drott samt ökat stöd till föreningarna, 
som vi. Stoppa igenväxningen av våra 
hagar, som vi. Vikten av att kommu-
nen ska bygga många fler hyresrätter. 
Uppslutningen bakom migrationspo-
litiken - att vi ska ta hand om våra 
flyktingar på ett anständigt sätt.

Vi har mötts i synen om att strama 
upp investeringarna så att budget 
och utfört stämmer bättre, att pro-
jekt följs upp bättre. En samsyn har 
utvecklats att ta tag i VA-frågorna 
och få fram mer kostnadseffektivitet 
och kvalitetskontroll och inte minst 
att stoppa de våldsamma taxehöj-
ningarna.

Arbetsgivarstyrd eller personalstyrd
intreprenad?

Moderaterna skriver de att de vill 
uppmuntra personal inom vården att 
starta Intraprenad (personaldriven 

kommunal verksamhet) som idé. Men 
som del av Alliansen på Tjörn gör 
man tvärtom. Där beslutar politiken 
(=arbetsgivaren) att Lilldalshemmet 
ska drivas som intraprenad mot per-
sonalens vilja. 65 personal har lämnat 
in namnunderskrift med att de inte 
vill ha intraprenad! 

Man undrar lite varför Moderaternas 
politik inte genomförs mer när de 
är största parti i majoriteten (9 
mandat jmf med Liberalerna 6, 
Kristdemokraterna 3 och Centern 2). 

Vad är det som gör att det syns så få 
avtryck i Tjörnpolitiken från mode-
raterna? Det kan väl inte vara så att 
det är för att deras frågor legat nära 
socialdemokraternas budget i flera år?

Nytänkande över blocken i 
Stenungsund

Grannkommunen Stenungsund är ett 
lysande exempel på modiga framåt-
syftande politiker, Grattis! Det ska bli 
spännande att följa den nya majorite-
tens arbete under våren. 
Som vanligt, är det något du vill 
snacka om, ring mig på 0304-601029 
eller maila mig på 
bennybagarn@gmail.com

Titta in på 
Humlan

Nästa möte
26 april

Nytt hopp för 
Långekärrs skola 

efter dom

Kom med 
du också!

Tankar från

Räfsan

Benny Andersson (S)

I många frågor 
tycker faktiskt 

Tjörnmoderaterna 
ganska lika 
som oss...

Socialförvaltningen har stora un-
derskott. Resultatet för 2016 visar 
ett underskott mot budget på näs-
tan 14 miljoner kronor. Majoriteten 
har insett vart det barkar och under 
året skjutit till sex miljoner extra. 
– Tyvärr måste man konstatera att 
det är för lite och för sent, säger 
Benny Halldin, (S) ordf. i kommun-
fullmäktigegruppen.

Två oberoende konsultutredningar 
har visat att socialförvaltningens 
verksamhet skadas av för snäva 
budgetramar. Ja det är så illa att 
man tvingas till kostbara kortsik-
tiga lösningar istället för att välja 
långsiktigt ekonomiskt vettiga al-
ternativ. Detta visar sig bland annat 
i dyra övertidsersättningar istället 
för att ha en rätt dimensionerad 
grundbemanning.

(S) hade hållbarare alternativ
– Helt tydligt är att om vi ser 2016 
års sociala verksamhet så hade 
(S) budget varit långt mycket mer 
hållbart för såväl våra äldre som 
för våra skattebetalare än den bor-

gerliga majoritetens oekonomiska 
politik, säger Halldin.

– I Budget 2017 har majoriteten 
inte tagit hänsyn till pris och löne-
ökningar vilket är anmärkningsvärt 
enligt oss socialdemokrater. Vi 
kommer att verka för att socialför-
valtningen de får ekonomiska möj-
ligheterna att utföra den verksam-
het som fullmäktige beslutat om 
utan ständiga sparbeting, säger 
Benny Halldin. 

Vår lyssnarrunda nådde Klövedals 
församlingshem lördag 18 mars. 
Det blev ett mycket intressant och 
välbesökt möte med de boende - i 
god stämning. 

Björshuvudet 
En fråga som visade sig vara extra 
intressant för de boende var läns-
styrelsens planerade "Tätortsnära 
Naturskyddsområde, Björshuvu-
det". Planeringen har pågått i det 
tysta i många år och kommer enligt 
kritikerna att hämma utvecklingen 
av stora områden. 
   Vi lovade att väcka frågan i kom-

munen med de andra partierna för 
att se om vi kan hitta en gemensam 
syn på hur vi kan begränsa områ-
det till ett mer rimligt alternativ. 
   Övriga frågor var naturligtvis 
översiktsplanens degradering av 
kommundelen till "sekundär". 
   Positivt var att förvaltningsrätten 
upphävt skolinspektionens tidigare 
avslag om friskola, så nu kanske 
även vi på Tjörn kan få en friskola! 
   Tack till alla er som kom denna 
fina vårdag för att delge oss era 
synpunkter på hur ni tolkar vår 
vision, "Hela Tjörn ska leva, Året 
runt!"

Att klara personalrekryteringen är 
en stor utmaning. Det kräver bättre 
lön, arbetsmiljö och fler heltider. 
Bilden från Yrkes SM i Göteborg.


