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KOMMUNEN • DETALJPLANEN UPPHÄVS

EUROPEAN ENTERPRISE AWARDS

B

Regeringen stoppar
bygge på Solberget
Regeringen sätter stopp
för rivning av gamla vattentornet på Solberget
och bygget av ett nytt
höghus.

Under senaste regeringssammanträdet beslutade man att den antagna
detaljplanen ska upphävas. Växjö kommun ville
med den detaljplanen tillåta rivning av vattentornet och bygge av ett 16
våningar högt hus.
Men boende i området
ville stoppa bygget och
har överklagat hela vägen
till regeringen som nu ger

dem rätt. Lena Källberg,
handläggare på miljödepartementet, berättar att
regeringen upphäver den
antagna detaljplanen på
grund av formella fel.
– Regeringen har inte
prövat de sakinvändningar som de klagande hade.
Det blir det nästa omgång
om man säger så, säger
Lena Källberg.
Nu måste Växjö kommun

börja om arbetet med den
nya detaljplanen. Och det
kommer man att göra.
– Vi viker inte en tum,
utan då tar vi det en gång

till. Det är av formella skäl
man sagt nej, säger kommunalråd Bo Frank (m)
som är kritisk till att det
dröjt nästan ett år mellan
överklagande och beslut.
– Det är bara att konstatera att det är några
förödande långa handläggningstider på de här
ärendena. Vi skulle ha
ministerstyre, med politiker som direkt avgjorde
saker och ting.
Lena Källberg berättar
att miljödepartementet
tar hand om ärendena i
den ordning de kommer
in. Nu håller de på att beta

av ärenden som kom in i
början av året. Växjö kommun kan inte räkna med
att det går snabbare nästa
runda.
– Jag kan inte svara på
det, men vi försöker om
det varit här under en
längre tid.
Hur som helst lär det
dröja ett bra tag innan
någonting händer på Solberget. Det oroar Bo Frank.
– Vi får prata med NCC.
Jag utgår från att de måste riva tornet omgående
för det håller på att trilla
ihop.
DANIEL RYDSTRÖM

ARBETSMARKNADEN • FYRTIOTALISTERNA TÅGAR UT

Växjönätverk
har gått till final
Nätverket SIP från Växjö,
som jobbar med ungt
entreprenörskap, är finalister i European Enterprise Awards. Final hålls i
Madrid i maj.

– Det är ett jättehäftigt
erkännande, vi är hedrade, säger Sofie Sjöstrand
på SIP.
Nätverket SIP började
som en liten källarföring
i början på decenniet. De
sysslade då mest med LAN,
utställningar och jämställdhetsfrågor. I dag har nätverket ett 30-tal anställda på
sitt kontor på Videum.
SIP är ett nätverk för olika föreningar och projekt.
Bland annat en folkhögskoleutbildning i samhällsentreprenörskap och
ett volontärcenter, där

unga europeiska volontärer kommer till Kronoberg och svenska ungdomar har möjlighet att göra
detsamma i Europa.
European Enterprise
Awards är ett näringslivspris som instiftats av
Europeiska kommissonen.
Tillväxtverket står för de
svenska nomineringarna.
Nätverket SIP är nominerade i kategorin
Ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap. I
nomineringen står bland
annat:
”Nätverket SIP, är en
nyskapande framtidsorganisation.(...) Att som SIP
arbeta i nätverk är en styrka och ett efektivt sätt att
vinna framgång när man
snabbt vill nå resultat.”
RASMUS THEDIN

MÅNGFALDENS ÅR 2010

Miljonbidrag för
ökad jämställdhet
2010 är Mångfaldens år
i Växjö. Nu får kommunen 1,3 miljoner kronor
från Sveriges kommuner
och landsting för öka
jämställdhetsintegreringen.

JOBB
Från kontoret på
Västra Esplanaden i
Växjö ska Claes Dahlberg ragga arbetskraft
åt företagen när fyrtiotalisterna tågar ut.
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Claes satsar på Jobbet.se
LOKALKONTOR. Fyrtiotalisternas uttåg

från arbetsmarknaden ger många
företag rekryteringsproblem. Enbart
i Kronoberg försvinner 32 000 medarbetare från arbetsmarknaden mellan 2010 och 2015. Därför satsar Claes
Dahlberg på att etablera ett lokalkontor för Jobbet.se i Växjö.
– Det är en otroligt spännande utmaning att via en
helt ny och unik rekryteringstjänst hjälpa företag
att hitta nya medarbetare. Och under den månad
som gått sedan jag öppnade kontoret har jag fått
ett mycket bra gensvar
från de företag som jag

har kontaktat, säger Claes
Dahlberg.
Jobbet.se är inte vilken
rekryteringsportal som
helst.
Här kan de 1 200 anslutna företagen få direkt kontakt med 140 000 personer
som finns registrerade
i portalens databas.

Via
skräddarsydda
rekryteringstjänster kan
portalen göra en matchning utifrån den kravprofil som företaget ställer.
Matchningen genomförs manuellt av Jobbet.
se:s rekryteringspersonal
på huvudkontoret i Uppsala som skickar jobbmeddelanden via sms och
e-post.
– Det här är ett både snabbt

och effektivt sätt att
rekrytera ny personal. För
företagen innebär det att
man marknadsför sig som
en attraktiv arbetsgivare.
Det kanske man inte tänker på nu men i framtiden
blir det allt viktigare, säger
Claes Dahlberg.

När han tog beslutet
att som franchisetagare
öppna det fjärde regionala kontoret för Jobbet.
se lämnade han också
ett tryggt och bra jobb
som reklam- och internetansvarig på ett väletablerat företag i Växjö
kommun.
– Jag trivdes med jobbet

men ville helt enkelt pröva på något nytt. Och nu
ser jag fram emot att få
hjälpa företagen att rekrytera ny personal genom
ett modernt och effektivt
rekryteringsverktyg,säger
Claes Dahlberg.
BERNE PERSSON
berne.persson@smp.se
0470-77 06 17

– Vi vill skapa förutsättningar för att utveckla och
öka kunskapen kring jämställdhet och mångfald i
kommunen, säger kommunalråd Bo Frank (m).
Under Mångfaldens år kom-

mer kommunen att satsa
lite extra på insyn och delaktighet bland medborgarna, samt kunskap hos chefer och förtroendevalda på
kommunen,inom följande

områden: demokrati, integration, jämställdhet, sexuell läggning, funktionsnedsättning samt barn
och ungdom.
– Det handlar om att få
in jämställdheten i det
dagliga arbetet och de
här pengarna hjälper lite
extra, säger Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare på Växjö Kommun.
Ett exempel på vad som

kommer att ske under
Mångfaldens år i Växjö är
en så kallad 5i12-utställning, om främlingsfientlighet och rasism, som
kommer att hållas i februari.
RASMUS THEDIN

NOTERAT
Lucia underhöll SPF
FURUBY Furuby SPF:s senaste möte inleddes med
luciatåg med elever från
skolan under ledning av
Christina Leandersson.
Information gavs från
bland annat kommunala pensionärsrådet och
distriktet. Stig Söderberg
visade en bildkavalkad
från årets olika aktiviteter
för de 40-talet församlade.
Förutom terapi, trådslöjd,
boule och studiecirklar
har ett antal medlemmar under hösten provat
på linedans. Samkvämet
avslutades med paketauktion.

Luciafirande hos
Hjärt-lungföreningen
VÄXJÖ Hjärt-lungföreningen i Växjö har haft luciafirande och jullotteri i
Skogslyckans församlingshem. Över hundra
medlemmar fick se och
lyssna till Ceciliakörens
lucia med tärnor under
ledning av Yvonne Steen
Ohlander.
Ordförande Jan Vernersson framhöll bland annat
kulturskolans betydelse
för ungdomars sång- och
musikutbildning samt
presenterade Hjärt-lungföreningens arrangemang
för nästa år.

