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Skriv till Insändarsidan, men skriv kort 
och enkelt! Skicka helst texten via e-post. 
Insändare skrivna för hand tas endast 
med i mån av tid. Adressen är: debatt@
sla.se för e-post och Skara borgs Allehanda, 
Box 407,  541 28 Skövde för vanlig post. 

Glöm inte att uppge namn, adress och 
telefonnummer. Tidningen måste veta vem 
som har skrivit även om ni undertecknar 
med signatur. Självklart lämnas inte författa-
rens namn ut om så inte önskas, denna upp-
gift är skyddad av Tryckfrihetsförordningen. 

Insändare utan avsändare eller enbart med 
e-postadress blir inte publicerade. Inte heller 
insändare som skickas under falskt namn 
eller som innehåller grova personangrepp.
Läsarombud:  Annica Henriksson, 
telefon: 0500-46 75 57

EU-VALET. Senast 25 maj måste du rösta. 
Det är viktigt att rösta i EU-valet. Om du vill ha 

ett rättvisare Europa, när det gäller jobb och 
kollektivavtal är Socialdemokraterna det parti 
som är bäst att rösta på. 

Miljöfrågor kommer också att stå i fokus med 
en socialdemokratisk politik i Europa.
Sten-Åke Carlsson

Viktigt att röstaInsändare

Hur tänkte ni nu?
E

n fråga till Skövdes 
politiker och skolchef 
Anna Sundström.

Nu i dagarna har 
klasserna till blivande 

årskurs 7:or i Skövde kommun 
blivit klara. För att klara trycket 
till den nu heta skolan, Vasasko-
lan, kommer man att ställa dit 
paviljonger. Har precis för mig att 
ett av argumenten till att ta bort 
högstadiet på Rydskolan var att 
lokalkostnaderna var för stora. 
Visserligen fanns det fler 
argument, eftersom politikerna 
förmodligen inte själva visste 
vilket de skulle trycka på för att 
det skulle verka vara ett klokt 
beslut.  

Men nu till min fråga till er: 
Är dessa paviljonger gratis? 
Annars låter inte det särskilt 
rimligt att först låta skattebeta-
larna i Skövde kommun betala en 
renovering av en fantastisk fin 
skola i Ryd (som stod klar 2006) 
och nu betala för paviljonger på 
Vasaskolan. 

Kom inte med något argument 
om att Stöpeneleverna nu har fått 
plats på Fjärilskolan och Rydsko-
lan under Stöpenskolans renove-
ring. Det hade man säkert kunnat 
lösa med hjälp av paviljonger 
under tiden som den renovering-
en tar. Men risken är att paviljong-
erna på Vasaskolan blir kvar under 
en lång tid eller är kanske en 

tillbyggnad aktuell för att klara 
alla elever? Hur som helst, 
ekvationen går inte ihop, det 
hoppas jag alla inser. Med tanke 
på att den nyaste och finaste 
högstadieskolan finns i Ryd.

Jag undrar verkligen hur ni 
tänkte (om ni överhuvudtaget 

tänkte). Skolfrågan i Skövde är en 
av anledningarna att till hösten, 
den 14 september, ta sig en rejäl 
funderare på vilka som ska styra i 
Skövde. Men i det här fallet 
hjälper det inte vad man röstar på 
då alla var väldigt enade i frågan 
att plocka bort högstadiet på Ryd. 

Fanns väl visserligen någon eller 
några enstaka politiker som inte 
röstade för förslaget att ta bort 
högstadiet på Rydskolan. Men de 
kunde tyvärr inte påverka detta 
vansinniga beslut. 

Rydsbo

REPLIK. Svar till Västtrafiks 
presschef Kristian Lans.

Jag är mycket missnöjd med ert 
svar till ”Bussfärd med många 
incidenter”. Det ni svarade, att 
det jag upplevde är inte okej, är 
att göra det enkelt för sig. Ni 
uppmanar mig om jag är missnöjd 
med mina upplevelser, att jag ska 
lämna det till västtrafiks kund-
service Skövde. 

Jag litar inte på det. Troligtvis 
blir det liggande på skrivbordet, 
då jag väljer att skriva i tidningen. 
Jag fick inget svar om incidenten 
på linje 6 vid Coop. Inget svar om 
att föraren missade påstigning 
vid hållplats. 

Du svarar att Västtrafiks 
kundundersökning på bussar 
visar att 90 procent av kunderna 
är nöjda, med förarnas körstil. 98 
procent upplever att det är tryggt 
att åka med Västtrafik. Du har fel! 

Du har tagit siffror för hela 
regionen. Siffror för tåg, buss och 
spårvagnar. 30 000 svar ifrån 
denna undersökning. 

Vad som gäller är enbart 
siffrorna för Västtrafiks busstrafik 
i Skövde med landsbygd, 

Nu om mobilprat under 
körning. Du skriver i ett svar till 
tidigare insändare, att det är helt 
förbjudet att prata i mobil under 
körning. Helt okej. Du skriver att 
det tyvärr händer ibland ändå.  
Då förstår jag att du inte vet så 
mycket om sanningen. Jag åker 
nästan dagligen buss med olika 
linjer kors och tvärs även 
landsbygd. Jag skulle vilja påstå 
att det händer dagligen på många 
turer och olika förare. Helt 
onödigt kallprat med mobil under 
körning, trots förbud. 

Jag har bekanta i Stockholm 
som åker dagligen med SL 

lokaltrafik. Där är det ett stort 
problem, där resenärer får gå 
fram till föraren och säga att nu 
får du lägga av att prata i din 
mobil. Det är ett problem i hela 
landet. 

Vi människor är ju så olika i 
många fall. Om inget görs åt 
problemet, tror jag att det 
kommer att hända svåra olyckor 
med katastrofala följder på grund 
av totalt meningslösa mobila 
kallprat under körning. Jag tror 
att om något skulle hända skulle 
Västtrafik, ja i stort sett alla 
bussbolag, har svårt att försvara 
det på grund av mobilprat under 
körning. 

Jag tror att de flesta förarna 
respekterar ett förbud och vissa 
ger fullständigt sjutton i det. För 
25 år sedan fanns knappast inga 
mobiler, då fanns inte detta 
problem. 

Mobilen är ett bra redskap, men 
den ska användas på rätt sätt. 

Ni pratar så vackert att ni 
utbildar, men vad hjälper detta 
när det inte följs. Ni påstår att 
förbjuda mobilen är ingen bra 
lösning. Jag anser att ett totalför-
bud är det enda som hjälper, då 
 är problemet ut världen. Jag har  
i tidigare insändare gett förslag  
på olika lösningar. 

Jag är nu trött på alla insändare 
och velande fram och tillbaka. 
Det finns många andra viktiga 
insändare som bör ges plats för. 
Västtrafik – Nobina Skövde:  
Visa nu er handlingskraft och att 
ni är seriösa företag. Ett totalför-
bud, tack! 

BOJ

Du har fel om de nöjda kunderna

SKOLAN.

VÄSTTRAFIK.

Den nyaste och finaste högstadieskolan finns i Ryd, menar insändarskribenten som undrar hur politikerna 
tänkte när de tog bort högstadiet på skolan.  FOTO: RUNE JOHANSSON/ARKIV

BAKELSER.

REPLIK. Valnämnden har 
svarat på min insändare där jag 
påpekade det olämpliga och 
olagliga i att i vallokalen för 
förtidsröstning blanda 
samman valproceduren med 
den propaganda för en EU:s 
utveckling mot ett Europas 
förenta stater som firandet av 
Europadagen är. 

Det visar sig att det är 
valnämnden själv som står för 
propagandan i vallokalen. Man 
bjuder in, via pressmeddelan-
de (!), till att med kaffe och 
bakelse locka just de väljare 
som vill fira ett allt mer 
odemokratiskt, mäktigare och 
mörkblåare EU. Uppskattat, 
avslutar valnämnden.

Det här urartar från att vara 
blott ett exempel på valförrät-
tarnas okunskap till att bli ett 
sådant brott mot Vallagens 
krav på att i vallokalen inget 
får förekomma som påverkar 
väljarna i deras val, att valet  
till EU-parlamentet måste 
göras om. Åtminstone i 
Skövde.

Medborgare i Sverige

Fler insändare om EU-valet  S 10–11 

TINGSHUSPARKEN. 

Frågor som 
inte fick svar
OBESVARAT. Måndagen den 
19 maj hade kommunen 
(samhällsbyggnadsförvalt-
ningen) inbjudit till informa-
tionsmöte i stadshuset 
angående förslag till byggna-
tion i Tingshusparken. 

En fråga som inte fick något 
svar var: 

Vem eller vilka har gett 
samhällsbyggnadsförvaltning-
en i uppgift att utreda och 
komma med förslag på hur en 
byggnation i Tingshusparken 
skall se ut? 

Ulla-Britt Hagström (FP) var 
övertydlig med att det var 
politikerna men vilka gick inte 
att reda ut, inte heller Robert 
Ciabatti (S) kunde redogöra för 
detta. 

Kanske vi kunde få ett svar 
av Ulla-Britt Hagström vilket 
protokoll som styr denna 
utredningsuppgift. 

Björn och Claes-Göran

Valet 
måste 
göras om




