4

Nyheter

7 mars 2019

Jämtlands Tidning

Jämtlands Tidning

5

7 mars 2019

Nyheter

Kommunkollen Ragunda
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet sammanträder den 7:e
mars.t
Centrala samverkansgruppen
sammanträder den 14:e mars.
Torsta AB erbjuder kurs för dig som

är, eller drömmer om att bli företagare på landsbygden. Kursen vänder sig
i första hand till företag inom besöksnäring och jordbruksföretag som vill
bredda/utveckla sin verksamhet och
syftar till att utveckla dig som företa-

gare så att du kan driva ditt företag
mot uttalade mål. Undervisningen
sker via studieresor, föreläsningar,
grupparbeten, studiebesök, övningar,
diskussioner och utbildningen anpassas i så stor utsträckning som möjligt

efter vilken företagsidé och förutsättning som du som deltagare har. Mer
information finns på torsta.se.

Nya val i Ragunda fullmäktige
men turbulensen fortsätter

Unikt lägenhetshus med
miljöprofil invigdes i Duved

Annika Weile från Åre glashytta har
smyckat ”Trägården” med dessa rödingar på en av husets väggar.Foto:
Årehus

Årehus VD, Helen Olausson är glad
för att lägenheterna blev uthyrda direkt.
Jonas Andersson (s) var flitig med mikrofonen och argumenterade varför
inte kommunstyrelsen bör utökas.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Westin (t.v) var inte nöjd med måndagskvällens kommunfullmäktige. Här
diskuterar han med Håkan Lindström c och Birgitta Orrebo (AfR) i ett av många möten under kvällen.

HAMMARSTRAND (JT) Det blev
stundvis hårda ord då Ragunda
höll ett extra kommunfullmäktige sent i måndags kväll.
Men det var svårt att utse
någon vinnare.
–Jag hade förhoppningar
att vi skulle hitta lösningar
som skulle gagna kommunen,
men vi är tillbaka på ruta ett
igen, säger kommunstyrelsens
ordförande Mikael Westin (C).

soner i styrelser och nämnder så
var det kvällens enklaste punkt.
I stället uppstod bråket om den
styrande majoritetens (C, KD,
AfR) förslag om att utöka kommunstyrelsen från 11 till 13 ledamöter.
Vid 11 ledamöter skulle Sverigedemokraterna bli vågmästare
med en plats medan Socialdemokraterna och Centern skulle ha
vardera fem.
Om detta blev debatten både
lång och hätsk.
Det hela slutade med att det
slutade med att frågan bordlades och om vi får se 11 eller 13
personer i kommunstyrelsen
är framtiden fick vi inte svar på
denna kväll.
–Det blev lite kaosartat ikväll,
men vi visste att det kunde bli
så här, säger kommunstyrelsens
ordförande Mikael Westin (C).
Är det inte så att ni vill ha två
extra platser i kommunstyrelsen
för att får makten fullt ut?
–Det handlar inte om att få
makt. Det har varit väldigt mycket prat om makt ikväll. Att vi vill

Det politiska kaoset fortsätter i Ragunda kommun. Att situationen har uppstått kan dock
inte någon politiker i kommunen
lastas för.
Det är Länsstyrelsens fel att
det nu bråkas i kommunhuset.
Här är bakgrunden till det
som aldrig tidigare hänt inom
svensk politik:
Sverigedemokraterna
gick
starkt i kommunvalet och fick
tre mandat. Helt plötsligt visade
det sig att Pehr Häggkvist inte
var registrerad som kandidat och
alla personröster på honom blev
underkända.

Trots att han skickat in samtycket till att kandidera redan i
mitten av augusti fanns han inte
med i Länsstyrelsens register.
Det visade sig i efterhand att
Länsstyrelsen hade tagit emot
blanketten men inte registrerat
blanketten i valmyndighetens
register.

Mänskliga faktorn, tekniskt fel
eller en medvetens handling förtäljer inte historien. Men det skapade politiskt kaos i kommunen.
–På något sätt kändes det
typiskt att det skulle drabba Ragundas kommun, säger Jonas
Andersson (s).
Eftersom det saknades ett
mandat när personer skulle väljas
in i nämnder och styrelser fick
man rätta till det under måndagskvällens
kommunfullmäktige.
Alla förtroendevalda fick väljas
om.
Många redan tagna beslut
som bygglov, indragna alkoholtillstånd och LVU-ärenden riskerar att att bli ogiltiga.
När det gällde omval av per-

utöka antal platser är för att vi
vill fortsätta att leda kommunen
som vi vill. Det kan vi inte göra
om socialdemokraterna hela tiden ska diktera villkoren. Vi är
tillbaka på ruta ett i politiken i
Ragunda.

Bland socialdemokraterna var
det inte lika bistra miner.
–Vi kan väl sammanfatta det
som att det har löst sig på det sätt
vi trodde att det skulle lösa sig på.
Vi har valt att gå vidare enligt det
läge vi tidigare har varit i. Men vi
har gjort en justering utifrån det
extra mandatet i fullmäktige.
De är besvikna på er i Alliansen att ni inte kunde gå med på
att öka antalet ledamöter till 13 i
kommunstyrelsen!
–Det kan jag förstå utifrån
deras synvinkel. Men å andra sidan skulle jag ha väldigt svårt att
komma hem till mina väljare och
medlemmar och säga att vi medvetet accepterade en minskning
av vårt inflytande i kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna fick nu

in Ulla Vikander i kommunstyrelsen som just nu är elva personer.
Pehr Häggkvist (sd) vars kandidatur aldrig registrerades följde
debatten i kommunfullmäktige
utan att göra så många egna inlägg.
–Det är ju kommunfullmäktige som beslutar så vi sitter i
vågmästarroll där. Så hur det än
blir i KS så beslutar vi ändå eftersom vi har vågmästarrollen i KF.
Käbblet vi har haft nu om 11 eller
13 i KS spelar ingen roll. Det är
skillnad på kommunpolitik och
rikspolitik. Rikspolitiken har problem som vi inte har här och vi
har problem som inte rikspolitiken har. Vi jobbar för Ragundas
bästa så jag tycker att det är tråkigt att de andra måste ta i oss
med tång, säger Pehr Häggkvist
(sd).
Under kvällen valdes Birgitta
Orrebo (AfR) till ny ordförande i
kommunfullmäktige efter Håkan
Lindström (c).
PATRICK SJÖÖ

”Trägården” i Duved invigd. Ett renodlat trähus med 39 hyreslägenheter och bibliotek och café i bottenplanet. Foto: Håkan Toresson

DUVED (JT) I Duved invigdes
förra torsdagen ”Trägården”
under högtidliga former av
kommunalrådet Can Savran
inför ett femtiotal inbjudna
gäster. ”Trägården” är ett unikt
och supermodernt framtidshus
helt i trä, som ligger utefter
Karolinervägen nära centrum.
Ett 64-miljonersbygge i fyra våningar, med 39 hyreslägenheter
samt bibliotek och café i bottenvåningen. ”Ett hus att inte bara
bo i utan också ett samhällsbygge
för gemenskap”, skrev Jämtlands
Tidning när vi besökte bygget ett
halvår efter byggstarten i oktober
2017 och träffade Årehus VD
Helen Olausson och byggmästaren Olle Axne från Treab Bygg.
Hur känns det nu när bygget
är klart? Frågan går till Helen
Olausson.
–Det känns fantastiskt roligt
att alla lägenheterna hyrdes ut

direkt och att befolkningen i Duved ökat med minst 45 stycken,
det är de som är skrivna på adressen men säkert bor där några
till. Nu är inte riktigt allt klart.
Återstår vissa markarbeten samt
inredning av lokalen på bottenvåningen men det blir klart till
sommaren. I övrigt har allt gått
enligt planerna, berättar en glad
VD.
Vilka olika typer av lägenheter
finns i huset?
–Det är 1:or, 2:or och 3:or.
Ettorna är på 26 kvadratmeter,
tvåorna på 36 och treorna på 49
kvadratmeter. Små yteffektiva
lägenheter, förråd finns till varje
lägenhet på gården och en rejäl
tvättstuga på entréplanet. Hyran
för en etta ligger på 4824 kronor
i månaden, tvåorna 6054 och
treorna kostar 7400 kronor per
månad, säger Helen.
”Trägården” värms upp med
fjärrvärme och halva taket är

dessutom täckt med solceller. Ett
femtiotal p-platser finns, därav
två med laddstolpar. Utomhus,
på baksidans innergård kommer hyresgästerna sommartid
att kunna träna på 4 – 5 gymstationer och det kommer också
att finnas lekplats, grill och förvaringsbodar. Huset har också
fått en konstnärlig utsmyckning
genom en monumentalmålning
med rödingar på en av uteväggarna gjord av Annika Weile från
Åre glashytta.

Huset är ritat av Lars Johansson
från AIX Arkitekter AB i Stockholm. Han har stor erfarenhet
av att rita trähus och har tidigare
blivit belönad med Svenska Trä
och Skogsindustriernas ”Träpriset” efter att ha ritat en sporthall
i trä tillsammans med en kollega.
Han har också varit med och ritat Copperhill i Åre, som är ett av
Europas största trähus. Trots ti-

digare förbud mot att bygga flerfamiljshus högre än två våningar
i trä på grund av brandrisken är
det idag både lagligt, möjligt och
säkert att bygga upp till 10 våningar. Korslimmade träelement
med tolv centimeters tjocklek är
tillräckligt för att användas som
bärande väggar. Med de massiva
träelementen har också brandskyddet förbättrats.
–Försök sätta eld på en stubbe
så förstår ni, säger Lars Johansson.
Kommer Årehus att fortsätta
bygga trähus?
Ja, eftersom ”fotavtrycket” vid
trähusbyggande är cirka hälften
mot ett motsvarande i betong. Vi
prioriterar trä, där det är byggtekniskt och ekonomiskt försvarbart, säger Årehus VD Helen
Olausson.
HÅKAN TORESSON

Kommunalrådet Can Savran ,C, invigde förra torsdagen ”Trägården”
under högtidliga former inför ett
femtiotal inbjudna gäster.

Lars Johansson, arkitekt från Stockholm som ”brinner” för trähus har
ritat ”Trägården.”

