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Kort varsel för bostadsplan
● ●Ett förslag på hur kommunen ska arbeta med bostäder togs

upp tidigare i veckan. Det måste klubbas den 3 september om
kommunen inte vill gå miste om statsbidraget.
● ●Det är bråttom, så länsstyrelsens synpunkter får vänta.
TINGSRYDS KOMMUN. Varje
mandatperiod har kommunen ett ansvar att ta
fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Riktlinjerna ska innehålla mål för bostadsbyggande och hur kommunen
ska jobba mot dessa för att
tillgodose behovet av bostäder.
Bostadsplanen
för
Tingsryds kommun, som
för närvarande endast är
ett förslag till beslut från
kommunstyrelsens
arbetsutskott, behöver tas i
ytterligare flera led innan
den kan fastställas.

I
tjänsteskrivningen
står det att förslaget ska
vara uppe i kommunfullmäktige den 3 september.
Då är det bara sex dagar
kvar av mandatperioden.
Det lämnar snäva marginaler för att arbeta med
eventuella synpunkter.
Varför gör ni det här så här
sent?
– Jag håller inte riktigt
med om att det är sent. Det
har varit en lång process
kring det här, säger kommunalråd Mikael Jeansson (S) och förklarar:
– Det finns väl flera skäl
till det, bland annat så

handlar det om personalresurser. Vi har haft hög
omsättning på tjänstepersoner. Det är väl en av anledningarna.
Hösten 2017 inleddes
det omfattande arbetet
med att ta fram underlag
till ett bostadsförsörjningsprogram för Tingsryds kommun. Tre år efter
det att nuvarande politiska positioner tilldelats.

Programmet

baseras

framför allt på en analys
av befolkningsutvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för

särskilda grupper, framtidsplaner och marknadsoch
kommunförutsättningar.

Men enligt länsstyrelsen
har det flera brister. Det
saknas till exempel en
hänvisning till plan- och
bygglagen, en beskrivning
av förutsättningar för enskilda orter, en tydlig redovisning av hur programmet har arbetats
fram, en strategi för hemlösa och nyanlända samt
en redovisning av dialogen med kommuninvånare.

– Det finns synpunkter
hos länsstyrelsen som är
fullt rimliga. Sen känns
det som att det kan vara
tufft att leva upp till alla de
här kraven. Det är nog en
hög ambitionsnivå. Och
det är klart att det är bra
att länsstyrelsen har synpunkter och vi ska försöka
leva upp till dem så gott vi
kan, säger Mikael Jeansson (S).
Enligt Mikael Jeansson
(S) är politikerna som närvarade vid mötet i kommunstyrelsens
arbetsutskott överens om att det
i sin helhet är ett väldigt
bra och väl genomarbetat
program.

– Det är ett bra jobb som är
gjort. Och vi kommer naturligtvis jobba in dem
synpunkterna som länsstyrelsen har, säger han.

Synpunkterna hinner
inte förankras i denna bostadsplan. Men tanken är
att programmet för bostadsförsörjningen ska revideras så fort som möjligt
under nästa mandatperiod.

Hur detta görs är dock upp
till den nya fullmäktige
som röstas fram vid kommunvalet den 9 september.
Beslutsförslaget, som är
att fastställa bostadsförsörjningsprogrammet och
revidera det under nästa
mandatperiod, ska upp i
plan- och näringslivsutskottet i nästa vecka. Sedan tas det vidare till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige.
JOSEFINE THURESON
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Minskad
tappning
ur Åsnen
Avsaknaden av regn i sommar har gjort avtryck i länets sjöar. Nu har länsstyrelsen beslutat att minska
tappningen ur Åsnen.
KRONOBERG. Beslutet träder i kraft omedelbart. Det
syftar till att stävja utvecklingen av en allt lägre vattennivå i sjön. Tappningen minskar från fem kubikmeter till tre kubikmeter per sekund, vilket
länsstyrelsen
beskriver
som en mycket liten siffra
för årstiden.

På söndagar är 83-årige Kony Södring på plats för att ta emot nostalgiska besökare och prata om svunna tider, helt gratis. 
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Södrings kameramuseum lever vidare i ny lokal
Tingsrydsbon Kony Södring har ett eget museum
för kameror och fotografier. Nu har kameramuseet
flyttat från mammans
gamla fotoateljé i centrum
till Stenstugan i Bamsan.
– Det var ett jävla jobb, säger Kony Södring.

Kony Södring samlar på
gamla kameror och fotografier. Det har han gjort
officiellt sedan år 2015, då
han och vännen Sune Ekstrand startade Södrings
Fotomuseum i fotoateljén
i centrum.

TINGSRYD. – Här är jag född.
Och här... Så här såg Södrings foto ut från början,
säger Kony Södring och
pekar med kryckan på det
svartvita fotografiet som
hänger på en nymålad
vägg.

Sen är man ju en smålänning. Man kan ju inte kasta någonting, skrockar
Kony Södring.
Numera finns den ideella verksamheten i nya lokaler, vid Stenstugan i
Bamsan. En flytt som på-

– Historien är spännande.

börjades för ett år sedan
och var klar i juni i år.

Det var många kameror

som skulle flyttas. Och det
tillkommer gamla prylar
än idag, berättar Kony
Södring.
– Det är många som hjälper till med både prylar
och annat. Folk kommer
och säger att den här hade
jag på vinden, den kan du
få så slipper jag den.
På
söndagar
är
Kony Södring på plats för
att ta emot besökare och
inleda
konversationer

om svunna tider.
– Samtal är viktiga.
Människor som bollar tankar och idéer är rysligt värdefullt, säger han och fortsätter:

– Om du sätter dig och pra-

tar med mormor, då kan
du få mycket spännande
historier. Historier som du
behöver för att inte stiga
fel på gräsmattan.
Han hänvisar till vikten
av att spara kunskaper och
föra dem vidare till nästa
generation. Då kanske vi
kan undvika att göra sam-

ma misstag som våra förfäder gjorde.

Idag är Kony Södring 83 år.

Han vill fortsätta med museet så länge han bara kan.
Än finns det historia att
bevara. Och än finns det
folk som visar uppskattning:
– Det är den där positiva
blicken som man får.
I slutändan är det den
som får honom att fortsätta,
berättar
han.
JOSEFINE THURESON

josefine.thureson@smp.se
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– Syftet med en minskad
tappning är att mildra den
negativa effekten av vädret och att hushålla med
vattnet för att bromsa
sänkningen av Åsnen yta.
På så sätt kan vi bevara de
höga naturvärdena i Åsnen och samtidigt möjliggöra att det finns vatten
till laxens lek längre fram,
säger Jan Grosen, vattenvårdsdirektör på länsstyrelsen i Kronobergs län, i
ett pressmeddelande.
När tappningen kan
ökas igen är enligt Jan
Grosen oklart i dagsläget.
NIKLAS WEIMER

