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Lennermo (C) får mothugg
från kollegor i alliansen...

... och
även
från
partikamrat

VÅRGÅRDA: Anders Lennermo föreslog en ny
sträckning på gång- och
cykelvägen mellan Östadkulle och Lena.
Men förslaget får kritik
från KD och M.

VÅRGÅRDA: Centerpartisten Anders Lennermo
vill tillsätta en fullmäktigeberedning om fritidsgården i Vårgårda.
Men förslaget får kalla
handen av fullmäktiges
ordförande, partikamraten Bengt Hilmersson.

Den planerade gång- och cykelvägen mellan Östadkulle och
Lena skola blir dyrare än väntat.
Först beräknades vägen kosta 4,6
miljoner kronor, varav Vårgårda
kommun och Trafikverket enligt
överenskommelsen ska stå för
hälften var.
Men Trafikverket har flaggat
för att bygget kan bli betydligt
dyrare än så.

Föreslog ny sträckning
Det fick centerpartisten Anders Lennermo att istället föreslå
en ny sträckning av vägen - från
Östadkulle till Lenavallen. Han
samlade dessutom in synpunkter
från Östadkulleborna som han
redogjorde för i AT i tisdags.
Men nu får förslaget mothugg
från två andra allianspolitiker,
samhällsbyggnadsutskottets
ordförande Torbjörn Pettersson
(KD) och kommunstyrelsens
ordförande Mattias Olsson (M).
De menar att det ursprungliga
förslaget är det bästa.
– Om vi tittar på prioriterade
gång- och cykelbanor i kommunen hittar vi inget stråk med högre prioritet än det mellan Östadkulle och Lena, säger Mattias
Olsson.
– Det blir en säker väg både
till skola och till sporthall, säger
Torbjörn Pettersson.

Emot Lennermos förslag
De vänder sig emot det förslag
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HOTHUGG. Torbjörn Pettersson (KD) och Mattias Olsson (M) replikerar på Anders Lennermos förslag på ny sträckning av gångoch cykelvägen mellan Östadkulle och Lena.
till alternativ sträckning som Anders Lennermo presenterat.
– Då finns det andra som är
högre prioriterade, och dessutom
får vi inte med oss Trafikverket,
säger Mattias Olsson.
Orsaken till att projektet fördyrats är enligt Torbjörn Pettersson bland annat att markägare
varit negativa till bygget.
– Det är tråkigt att man bromsar utvecklingen. De flesta som
kommer att använda gång- och
cykelbanan är barn, säger han
men betonar att det inte bara är

markägarna som gjort projektet
dyrare.
Exakt hur mycket gång- och
cykelbanan i slutändan kommer
att kosta vet man först när projekteringen är avslutad. Enligt
Torbjörn Pettersson kostar bara
projekteringen mellan 2 och 2,4
miljoner kronor.

Västra sidan dyrare
Men att bygga gång- och cykelvägen på västra sidan av väg
1890 skulle enligt Mattias Olsson
bli ännu dyrare, eftersom man då

måste bygga även broar, tunnlar
eller andra övergångar.
På grund av fördyringen kommer bygget inte att kunna påbörjas i år. På torsdag nästa vecka
tas ärendet upp i kommunstyrelsen.

Gå vidare med vägplan
Förslaget till beslut är att man
inom ramen för det nuvarande
avtalet mellan Vårgårda kommun och Trafikverket går vidare
med att ta fram en vägplan, men
att man avvaktar själva byggan-

det tills dess att medel finns.
Vidare måste genomförandeavtalet med Trafikverket förhandlas om. I slutändan krävs
ett beslut från kommunfullmäktige om att skjuta till mer pengar
innan gång- och cykelvägen kan
bli verklighet.
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Det var i ett utspel nyligen som
Anders Lennermo (C) riktade
kritik mot vad han ansåg vara
ärenden där politikerna inte blivit
informerade. Det handlade bland
annat om fritidsgården, fältverksamheten och om besparingar på
biblioteket.
Anders Lennermo föreslog att
en fullmäktigeberedning skulle
tillsättas snabbt för att ta ett omtag och ta upp frågorna i en öppen
dialog.
Men förslaget får inget gehör
från fullmäktiges ordförande
Bengt Hilmersson (C), som påpekar att tjänstemannaberedningen
ännu pågår.
– Man kan inte döma ut tjänstemannaberedningen innan den gett
sitt resultat.
Bengt Hilmersson säger att han
har pratat med olika partier, och
att inget parti är berett att dra
igång en beredning före valet.
– En beredning nu till den 3 september önskar jag inte. Då tror jag
inte att vi har fått skrivit målet och
vi vet inte heller vilka vi ska välja
från partierna.
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Boksamtal med Maja-Stina
HERRLJUNGA: På onsdag
återvänder Maja-Stina
Fransson till Herrljunga.
Där kommer hon på kvällen att medverka i ett
boksamtal i Herrljunga
Kulturhus.
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Tecknade för Colombia
– och fick pris av utbildningsministern

PRISTAGARE. Ingen mindre än utbildningsminister Jan Björklund (FP) delade ut diplom och priser till de elever som svarat för de vinnande bidragen till Ankarstiftelsens teckningstävling. Moa
Davidsson, Vårbergskolan, och Prusha Kadir fick förutom diplom även med sig 2.500 kronor var
till klasskassan. De vinnande bidragen kommer att smycka två av de sex skolor som vårens välgörenhetskonsert i Vårgårda finansierade.

Surströmmingsskiva ordnas i Tumberg
På onsdag är det dags för årets surströmmingsskiva på hembygdsplatsen i Tumberg då surström-

ming med alla tillbehör serveras. För den som inte
gillar surströmming kommer det att finnas alternativ.

Herrljungafödda Maja-Stina
Fransson, nu gift Skarstedt, gav
i våras ut sin debutroman ”Jag
bara tvingar mig lite”, som är en
blandning av självbiografi och
fiktion.
I boken möter vi Minna under
olika perioder i hennes uppväxt
och får följa hennes kamp för
att leva ett vanligt liv med skola,
kompisar och pojkvänner.
Senare följer journaliststudier och arbete, samtidigt som
hon handskas med sitt tvångsbeteende och sina fobier, som tar

sig olika uttryck, under det att
hon blir äldre. Bland annat skriver hon långa listor på saker hon
måste göra. Allt bockas av i tur
och ordning och om hon inte följer
listorna straffar hon sig själv.
Minna är medveten om sin
sjukdomsbild, men det kan vara
svårt och tar tid att bryta tvångsbeteenden. Skildringarna är hjärtskärande, och man känner ömt
för Minna, men de är samtidigt
skruvade på ett halsbrytande och
överraskande humoristiskt vis,
som ibland kan få en att skratta
högt under läsningen av boken.
Maja-Stina bor idag i Uppsala
och arbetar som frilansjournalist,
med uppdragsgivare som Aftonbladet och inredningstidningar,
och som webbredaktör och bloggare för Driva Eget, en tidskrift
för småföretagare.
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MAJA-STINA Fransson gästar
Herrljunga bibliotek på onsdag

Cirkus Maximum till Vårgårda
VÅRGÅRDA: Nu på tisdag gästar
Cirkus Maximum Vårgårda och
Tånga Hed. Föreställningen, som
är cirkusdirektör Bengt Källquists
32:a produktion, har fått namnet
Starlight in Cirkus. Förra året fyllde Cirkus Maximum 30 år och man
bjöd då på ett program utöver det
vanliga. Men årets upplaga utlovas
vara minst i klass med ”Celebration”, som 2013 års jubileumsföreställning hette.
Bengt Kjällquist har samman-

ställt och regisserat årets föreställning tillsammans med erfarne cirkusmannen Tino Rivero.
Några artister som kan nämnas är lindansaren tillika kinesen
Zhang Fan, som sedan flera år
arbetar i Europa och USA. Han
uppträder med avancerad akrobatik på slak lina och har bland
annat belönats med en guldclown
på cirkusfestivalen i Monte Carlo.
Alexandertruppen från Rumänien är också värt att nämna med

språngbrädeakrobatik och saltomotaler. Vidare bjuds det på ett
nummer med busiga hundar. Niclas Wang från Frankrike uppträder
med kraftfull akrobatik.
Jonglörer hör också cirkus till.
Ett av de mer annorlunda inslagen
blir ett nummer med 6-7 intelligenta papegojor.
Ett klädbytarnummer utlovas
också liksom clowner och en jonglerande fakir med mera.
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