
Ännu en insändare från en moderat. Denna gång från Gunnar Fransson, det är ju valår. Inte heller 
i denna insändare tar man ansvar för sina beslut eller beskriver hur man vill utveckla kommunen, 
de frågor man brinner för eller vill driva. Tyvärr så börjar jag inse att moderaterna i vår kommun 
intagit rollen som ett rent missnöjesparti utan egen politik, det är synd. Det är viktigt med en 
opposition som är drivande och ger lite stuns i den politiska debatten. 
 
Gunnar anser att ”om man inte kommer ihåg vart man kommer ifrån så spelar det ingen roll vart 
man går ”, detta torde vara ett ordspråk som kanske kan tyda på att om man tappat minnet så 
kan det vara symptom på nåt allvarligt!  Jag hittar också på ett  ”om man bara tittar i backspegeln 
när man kör framåt så kör man snart i diket” ☺  
 
Skämt åsido, vår historia är viktig och den kan rätt använd ge oss viktiga ledtrådar hur vi ska ta 
oss an utmaningar men jag tror man måste våga ompröva ibland, vi lever i en snabbt föränderlig 
värld. Vi kan tycka att det som hände 1930 verkligen var toppenbra men idag är en annan dag! 
Visst var det fantastiskt vad ideella krafter kunde ordna med, snart är det 100 år sedan man 
byggde Bergslagsvallen. Naturligtvis måste jag också passa på att ge min syn på de påståenden 
som Gunnar Fransson lyfter fram i insändaren.
Måste erkänna att någonstans i första stycket på din insändare så lyckas du i alla fall få mig 
förvirrad. Å ena sidan påtalar du vikten av den egna identiteten, och att den är kopplad till de 
enskilda orterna i kommunen och att det är principen om orten som företagarna tillämpar och 
mer behövs inte just därför är det viktigast att vi fortsatt får heta Ljusnarsberg! Kommunnamnet 
är helt underordnat skriver du . Det finns många fördelar med ett gemensamt namn just vad 
gäller marknadsföring, vi kan dra nytta av ett namn som nu marknadsförs i nästan hela världen, 
vore riktigt dumt att inte göra det. Vi är en liten kommun, de flesta av våra företag är mindre och 
därmed är resurserna för marknadsföringen tämligen små. Kanske är det där några av oss ser 
stora fördelar med ett gemensamt marknadsföringsspråk, vi kan absolut göra detsamma med 
olika namn men det blir både otydligt och mindre effektivt. 

  
Gunnar Fransson kallar folkomröstning för en påtvingad åtgärd, jag hoppas Du vet att samtliga 
ledamöter i det moderata samlingspartiet sa ja till en folkomröstning. Personligen så skulle jag 
vilja ha fler folkomröstningar, tänk så bra vägledning vi skulle kunna få i frågor om många 
medborgare tilläts ge sin syn oftare. Att ha folkomröstning måste väl ändå gynna demokratin, 
eller? Jag tycker det är lite ofint att sprida påståenden som inte är baserade på fakta, vilka pengar 
"slängs" och vilken otrivsel skapas för att vi på ett demokratiskt sätt kan avgöra i en enkelt 
anordnad folkomröstning vilket namn man föredrar. Det är 12 år sen medborgarna sist la sin röst, 
det är 12 års påfyllnad av unga människor som nu uppnått 18 år och fått rösträtt och därmed kan 
lägga sin röst. Det finns nya medborgare som inte heller fått säga vad de tycker. Frågan är varför 
är detta så negativt?
Vi får inte glömma att folkomröstningen inte innebär att vi kan byta namn på kommunen. Den 
ska ge oss en vägledning inför kommande arbete med frågan. Min bedömning är att om en stor 
majoritet inte vill byta kommunnamn så faller frågan. Om en majoritet vill byta kommunnamn så 
kan vårt fullmäktige besluta att ansöka om namnbyte men inga garantier finns för att vi får det.  
  
Lågvattenmärket sätter du ändå Gunnar när du skriver om nästa fråga som likt gubben i 
lådan poppat upp i kommunledningen och att jag hela tiden ”gått som katten kring het gröt”, i 
denna insändare finns det bara en het gröt och den serveras av dig Gunnar. Alla kan ju inte veta 
vem/vad vi skriver om eller hur. Upprinnelsen till diskussionen om en försäljning av 
Bergslagsvallen var för att Jim Hoppe (ägare till Klacken) lyfte frågan. Han kanske inte är så 
kontroversiell men den verksamhet han bedriver skapar mycket diskussioner. Och det är din 



regering Gunnar som tillåter marknaden att tjäna pengar på att ta emot asylsökande. Vad gällde 
den heta gröten så kommer jag istället att tänka på ett annat ordspråk ”man ska inte kasta 
sten….” När kommunen får en fråga då skall den beredas, inget konstigt utan tvärtom. Alla 
medborgare, oavsett vem det är, måste ha förtroende att en fråga som lämnas till oss 
besvaras/prövas, även om den av vissa anses som obekväm eller att den ställts av fel person. Jag 
sitter inte och sorterar i ärenden som kommer in utan alla hänvisas till handläggning och 
beredning. Genom att lyfta frågan öppet och ärligt i både utskott och kommunstyrelsen har jag 
gjort allt för att detta ska hanteras på ett korrekt sätt - de beslut som tagits har varit att fortsatt 
bereda frågan och prata med alla inblandade - och även här har moderaterna varit med och 
beslutat ! Och en försäljning förordade ingen, däremot så tyckte alla att samarbete och 
samverkan kunde diskuteras. Det är ju till och med så att ytterligare en intressent anmälde sitt 
intresse att utveckla en camping vid Bergslagsvallen, inte heller dem bad jag ”fara och flyga” utan 
anser att alla initiativ åtminstone bör prövas innan de förkastas. Vilket utvecklingsklimat skulle vi 
då riskera att få om vi ”sågar” idéer redan på diskussionsstadiet. Jag ställer inte upp på det!   
För ett par år sen var jag och kommunchefen på ett utvecklingsmöte i Ställdalen då en LUP(lokal 
utvecklings plan) efter massa processarbete i Ställdalen överlämnades till kommunen. I den 
planen fanns massor av olika förslag på hur man vill att Ställdalen skall utvecklas. Man ville ha 
mer turister på orten, en camping och en affär och massa annat. En plan som numera finns i 
kommunens översiktsplaneringsarbete. Planen innehåller intressanta förslag som inte på något 
sätt angav att de idéerna bara fick genomföras av vissa personer. 
Vad gäller Bergslagsvallens fortsatta beredning så gäller följande just nu: Anläggningen är i  stort 
behov av investeringar. Personligen har jag svårt att förorda investeringar som vi inte vet 
kommer till nytta för många och under en lång tid. Efter ett möte med Örebro läns 
idrottsförbund nyligen konstaterade samtliga att inget samarbete med dem finns och att vi skulle 
vilja få igång barn och ungdomsverksamhet på Bergslagsvallen. Det har jag också fått bekräftelse 
på från SAIKs ordförande att han är positiv till. Vi kommer förlägga ett föreningsmöte där efter 
semestrarna. Parallellt med utredningen om kostnaderna för att investera i nytt vatten och 
avlopp så är det viktigaste att få igång verksamhet anser jag. Om vi ska få till ett långsiktigt arbete 
med Bergslagsvallen så måste man börja med verksamheten inte bara lokalen. Och detta vill vi 
göra tillsammans med SAIK.   
 
Jag sitter själv med i styrelsen för Ställdalens byalag och en fråga som vi ständigt brottas med är 
hur vi kan få till aktiviteter för barn och unga. Får man bara igång verksamhet så kan man i 
allmänhet också fixa lokaler. Vi är en i många avseenden liten kommun, jag tror på att utveckla 
samarbete och samverkan. Och att ha ett öppet sinnelag! 
Passar på att önska ALLA en jätteskön sommar // Ewa-Leena Johansson (s) 


